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Sala 9 

Haverá em Portugal, da parte dos visados por matérias jornalísticas,

para defesa da honra, em comparação com a jurisprudência europeia e a evolução dos conceitos 

jurídicos sobre o tema numa sociedade aberta, livre e democrática?

justiça portuguesa nesse quadro? 

Este é o ponto de partida para a presente

eventual abuso das leis de difamação em Portugal

uma eficaz defesa legal dos direito

matérias consideradas de interesse público

Organizado pelo Instituto Internacional 

Media Legal Defence Initiative (MLDI),

Avançados de Jornalismo, de Lisboa,

liberdade de expressão com vista a

defesa da reputação e do bom nome

Adicionalmente, através de uma série de sessões conduzida

estrangeiros, o evento oferecerá a ambos os

mais completa da natureza jurídica e prática das leis de difamação e 

universais de direitos humanos. 
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, da parte dos visados por matérias jornalísticas, um abuso do recurso à legislação 

para defesa da honra, em comparação com a jurisprudência europeia e a evolução dos conceitos 

jurídicos sobre o tema numa sociedade aberta, livre e democrática? E qual tem sido a atitude da 

Este é o ponto de partida para a presente iniciativa, que se destina a diagnosticar e 

abuso das leis de difamação em Portugal, através do desenvolvimento de estrat

direitos que assistem aos meios de comunicação

de interesse público. 

Organizado pelo Instituto Internacional da Imprensa (IPI), com sede em Vie

Media Legal Defence Initiative (MLDI), de Londres, e o Observatório da Imprensa

Avançados de Jornalismo, de Lisboa, o evento juntará jornalistas e juristas interessados na defes

liberdade de expressão com vista a examinar o impacto atual das leis e da jurisprudência relat

defesa da reputação e do bom nome sobre a liberdade dos meios de comunicação

ravés de uma série de sessões conduzidas por especial

a ambos os grupos a oportunidade de adquirir

mais completa da natureza jurídica e prática das leis de difamação e da sua relação com os princípios 

sa para jornalistas e advogados 

um abuso do recurso à legislação 

para defesa da honra, em comparação com a jurisprudência europeia e a evolução dos conceitos 

E qual tem sido a atitude da 

diagnosticar e combater o 

através do desenvolvimento de estratégias para 

comunicação para informar sobre 

com sede em Viena, em parceria com o 

de Londres, e o Observatório da Imprensa-Centro de Estudos 

interessados na defesa da 

e da jurisprudência relativas à 

de comunicação em Portugal. 

s por especialistas nacionais e 

grupos a oportunidade de adquirir uma compreensão 

sua relação com os princípios 



Segunda-feira, 19 de Janeiro 
 

 

Terça-Feira, 20 de Janeiro 
 

 

9:30 – 11:30 

 
Apresentação: IPI, MLDI e OI 

 

Sessão de abertura: Efeito de casos de difamação no jornalismo em 
Portugal 
 

Participantes (nomes a confirmar): 

Prof. Jónatas Machado, Universidade de Coimbra 

Isabel Duarte, advogada 

Rafael Marques, jornalista angolano 

Isabel Costa Bordalo/Fernando Giestas, jornalistas e requerentes, Amorim 

Giestas e Jesus Costa Bordalo c. Portugal (TEDH, 2014) 

 

Moderador: Martim Bouza Serrano, advogado 

 

 

11:30 – 12:00 

 

Pausa para café. 

 

 

12:00 – 14:00 

 
Sessão I: A legislação sobre defesa da honra em Portugal e as suas 
implicações para a liberdade de imprensa. 

Objetivo: Avaliar a evolução e a situação atual das leis sobre a defesa da honra 

e debater as suas eventuais consequências para a liberdade de informação. 

Conferencista: Fátima de Oliveira Esteves, advogada 

 

Moderador: Martim Bouza Serrano, advogado 

 

 

14:00 – 15:00 

 
Almoço. 

 

 

9:30 – 11:30 

 
Sessão II: Princípios internacionais de liberdade de expressão e de 
proteção da reputação. 

 
Objetivos: 

 

� Discutir/avaliar os limites da liberdade de expressão perante o direito 

à proteção do bom nome e da reputação de pessoas, instituições e 

entidades coletivas, de acordo com as normas e convenções 

internacionais. 

 

� Analisar alguns dos principais conceitos relacionados com a 

salvaguarda dos media perante o eventual abuso das leis de difamação, 

entre os quais a proteção do discurso político e a liberdade de opinião 

dos cidadãos, assim como o papel do regulador da comunicação social. 

Moderador: Martim Bouza Serrano, advogado 



 

 

11:30 – 12:00 

 

Pausa para café. 

 

 

12:00 – 14:00 Sessão III: Os direitos dos jornalistas na Europa e na jurisprudência do 

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) 

Objetivo: Discutir/analisar os princípios orientadores da jurisprudência do 

TEDH em casos de difamação e a diferença entre a jurisprudência do TEDH e 

jurisprudência portuguesa. 

Conferencista: Francisco Teixeira da Mota, advogado 

Moderador: Martim Bouza Serrano, advogado 

Apresentação comparativa sobre as leis de difamação na Europa: Scott Griffen, 

Diretor de Programas para a Liberdade de Informação, IPI 

 

14:00 – 15:00 

 

Almoço. 

 

  


