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 23 a 29 de Maio de 2022  

   

FORMAÇÃO CONTÍNUA   

 MAIO 

24 
Conferência 

“Estratégia Nacional Anticorrupção” 

 

 Oradora: Maria do Rosário Barbosa  

Horário: 18h30 

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, Avenida Dom Afonso Henriques, 4454-510 Matosinhos 

Organização: Delegação de Matosinhos da Ordem dos Advogados 

 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 
Informações / Inscrições: 

Delegação de Matosinhos 
Email: matosinhos@del.oa.pt 

    

 

   

PROTOCOLOS FORMATIVOS   

 MAIO 

25, 26 e 
28 

Formação a Distância 

“O processo de execução fiscal – análise teórico-prática” 

 

 Formadora: Sara Luís Dias 

Horário: 16h00 – 18h00 • 10h00 – 12h00 

Local: On-line 

Organização: UNIFOJ – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 

 

Advogados e Advogados Estagiários beneficiarão de um desconto de 10% 

 

 

Informações: 

UNIFOJ – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 
Telefone: 239 855 570 
E-mail: unifojcursos@ces.uc.pt        

 

   

 MAIO 

27 
Conferência 

“III Jornadas Científicas de Processo Civil” 

 

 Oradores: Márcia Passos • Nuno de Lemos Jorge • Maria José Capelo • Paulo Pimenta • Sílvia Barona Vilar • Flávia Pereira Hill • Duarte Pinto • João Chumbinho • 

Francisca Pinto Dias • Lurdes Varregoso Mesquita • Paulo Miguel Cortesão 

Horário: 09h45 – 17h00 

Local: Plataforma Zoom 

Organização: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto 

 

 
Informações: 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto  
Telefone: 255 314 002 

       

 

   

 MAIO 

27 e 31 
Formação a Distância 

“As providências cautelares e a proteção jurisdicional de direitos” 

 

 Formadores: Rita Lynce de Faria • Rui Darlindo 

Horário: 14h30 – 17h30 

Local: On-line 

Organização: UNIFOJ – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 

 

Advogados e Advogados Estagiários beneficiarão de um desconto de 10% 

 

 

Informações: 

UNIFOJ – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 
Telefone: 239 855 570 
E-mail: unifojcursos@ces.uc.pt        

 

   

ACTIVIDADES CULTURAIS   
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 MAIO 

28 
Passeio 

“Passeio Pedestre nos Passadiços do Paiva - Arouca” 

 

 Percurso: 11km 

Saída: 09h30 – Areinho 

Chegada: Espiunca 

Valor: 2€, acresce o transporte de regresso de Espiunca 

Organização: Conselho Regional do Porto e Delegação de Arouca da Ordem dos Advogados 
 
Sujeita a inscrição previa até ao dia 26 de Maio 

 

 

Informações / Inscrições: 
Conselho Regional do Porto 
Telefone: 222 074 573 
E-mail: crporto@crp.oa.pt      

 

   

PARECERES DO CONSELHO REGIONAL DO PORTO   

 Parecer 

Conflito de interesses / Segredo profissional 
 

 Parecer n.º 24/PP/2021-P 
Relator: José Carlos Vasconcelos 
Conclusões: 
I.  O regime do artigo 99º do EOA funda-se em razões de preservação dos valores da lealdade, isenção, independência, confiança e mesmo decoro, fundamentais 
no exercício da advocacia, tendo ainda como fundamento o risco de quebra do segredo profissional. 

II. Por regra, é muito difícil tratar das questões da sociedade desconsiderando a situação pessoal dos sócios, sendo que o conhecimento profundo das duas 
realidades leva em princípio ao preenchimento do requisito da conexão previsto no indicado nº 1 do artigo 99º do EOA, entre a questão a tratar e as questões já 
tratadas anteriormente. 

III. Não vemos como pode ser conciliável vestir simultaneamente a veste de mandatária de um sócio, a veste de titular de uma função de neutralidade na 
participação da assembleia geral da sociedade para “apoiar a Mesa e elaborar a ata” e a veste de mandatária da mesma sociedade em ação de suspensão de 
deliberação tomada nessa assembleia e que visava a amortização da quota desse outro sócio, sem que haja conflito de interesses, nos termos das normas do EOA 
aqui em apreço.  

IV. Antes pelo contrário, é nosso entendimento que o exercício simultâneo ou sucedâneo de tais funções – nas apontadas circunstâncias – comporta o elevado 

risco de violação do segredo profissional e da diminuição da independência e isenção e da quebra de lealdade, princípios pelos quais o advogado deve sempre 

pautar a sua atuação 

 

Consulte o texto integral aqui. 

 

 

 

 

   

LIVRO DA SEMANA   

 Sinopse  

“Tratado de Direito do Trabalho Parte II – Dogmática Geral” 

 

 Obra dedicada ao estudo e análise, quer do ponto de vista doutrinal, quer do ponto de vista jurisprudencial, das situações laborais individuais, com especial 

destaque para o contrato de trabalho. 

 

 

 

 

  

Paulo Pimenta 

Presidente do Conselho Regional 

 

João Cambão 

Pelouro da Comunicação e Inovação 

 

               

 
Recebe esta publicação porque está inscrito na nossa lista. 

Para mais informações, contacte comunicacao@crp.oa.pt 
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