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Boletim informativo n.º 5/2014 

9 de dezembro de 2014 

PT 

Mensagem do Provedor de Justiça 

 

“É Tempo de Natal. A todos os que se revêm neste Tempo expresso-lhes o meu mais profundo respeito e 

desejo-lhes as maiores felicidades e venturas. 

A todos aqueles que se não revêm naquele Tempo, mas que, de qualquer modo, o aceitam e respeitam, desejo-

lhes, de igual modo, as maiores felicidades e toda a minha solidariedade a que se alia a força de um tempo cheio 

de alegria e de prosperidade. 

Para todos um Feliz Ano 2015, na companhia daqueles que mais Vos são queridos.  

Infelizmente muitos haverá que, por força das circunstâncias, nada possam festejar, para esses vai a minha 

enorme Solidariedade e o meu comprometimento ético na procura de que outros tempos venham em que tudo 

possam festejar.” 

 

Agenda do Provedor de Justiça 

13 e 14 de novembro: O Provedor de Justiça na qualidade de Mecanismo Nacional de Prevenção visitou a 

Região Autónoma dos Açores. Nesta qualidade de MNP, o Provedor de Justiça visitou pessoalmente 

Estabelecimentos Prisionais e Comandos da Polícia de Segurança Pública (PSP). 

 

21 de novembro: O Provedor de Justiça recebeu o Provedor de Justiça de Moçambique e respetiva assessora no 

âmbito da cooperação entre as duas instituições.  

 

26 e 27 de novembro: O Provedor de Justiça na qualidade de Mecanismo Nacional de Prevenção visitou a 

Região Autónoma da Madeira. Nesta qualidade de MNP, visitou pessoalmente Estabelecimentos Prisionais e 

Comandos da Polícia de Segurança Pública (PSP). 

  

Novidades 

- Provedor de Justiça assinala o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Mais informação... 

- Provedor de Justiça na qualidade de Mecanismo Nacional de Prevenção visita a Região Autónoma da Madeira. 

Mais informação... 

- Provedor de Justiça pede ao Ministro da Educação e Ciência que reconsidere a exigência da Prova para 

exercício de funções docentes no presente ano escolar e sugere alterações ao seu regime. Mais informação... 

mailto:provedor@provedor-jus.pt
http://www.provedor-jus.pt/
http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15477
http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15475
http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15474

