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PPRROOCCEESSSSOOSS  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREESS  

22001166  

 

NN..ºº//AANNOO  PPAARRTTEESS  OOBBJJEECCTTOO  DDEECCIISSÃÃOO  RREECCUURRSSOO  PPAARRAA  OO  PPLLEENNÁÁRRIIOO  

DDAA  CCCCPPJJ  

1/2016 

 

Participantes: Hospital Garcia de 

Orta; Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro; 

Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, etc. 

 

Participada: Ana Leal e Romeu 

Carvalho, jornalistas TVI 

Alínea f) do n.º 2 do art.º 14.º do EJ – 

Não recolher imagens e sons com o 

recurso a meios não autorizados a não 

ser que se verifique um estado de 

necessidade para a segurança das 

pessoas envolvidas e o interesse 

público o justifique. 

 

 

Arquivamento 

24/03/2017 

 

 

2/2016 

 

 

Participante: Comissão da 

Carteira Profissional de 

Jornalista. 

 

Participados: Carlos Almeida 

Soares e Liliana Pereira, 

fotojornalistas TV Guia. 

 

 
 

Alínea f) do n.º 2 do art.º 14.º do EJ – 

Não recolher imagens e sons com o 

recurso a meios não autorizados a não 

ser que se verifique um estado de 

necessidade para a segurança das 

pessoas envolvidas e o interesse 

público o justifique;) 

 

Alínea h) do n.º 2 do art.º 14.º do EJ 

(Preservar, salvo razões de 

incontestável interesse público, a 

reserva da intimidade, bem como 

respeitar a privacidade de acordo com 

a natureza do caso e a condição das 

pessoas) 

 

Arquivamento 

15/07/2016 
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3/2016 Participante: Ana Celeste 

Carvalho. 

 

Participados: Miguel Fernandes 

Luís e Ricardo Miguel Oliveira, 

jornalista e diretor Diário de 

Notícias – Madeira 

Alínea b) do n.º 2 do art.º 14.º do EJ 

(Proceder à rectificação das 

incorrecções ou imprecisões que lhe 

sejam imputáveis) 

 

Arquivamento 

29/04/2016 

 

4/2016 

 

 

Participante: Comissão da 

Carteira Profissional de 

Jornalista 

 

Participado: José Rodrigues, 

jornalista Correio da Manhã 

 

 

Alínea e) do nº 2 do art.º 14.º do EJ 

(Não tratar discriminatoriamente as 
pessoas, designadamente em razão da 
ascendência, sexo, raça, língua, 
território de origem, religião, 
convicções políticas ou ideológicas, 
instrução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual) 

 

 

Arquivamento 

29/04/2016 

 

 

 

Total: 4   Arquivamentos: 4 

Sanções: 0 

 Advertência Registada: 0 

  Repreensão Escrita: 0 

 Suspensão do exercício da 

atividade: 0             

 

 


