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 7 a 13 de Novembro de 2022      

      

PROTOCOLOS FORMATIVOS       

 

NOVEMBRO 

8 e 9 

Formação a Distância 

“Desafios do procedimento e do processo de expropriação por utilidade pública - uma visão 

prática” 

 

    

 Formador: Bruno Pinto da Silva 

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        

 

    

      

FORMAÇÃO CONTÍNUA       

 NOVEMBRO 

9 
Conferência 

“Canais de denúncia e proteção de dados” 

 
    

 Orador: Jorge Barros Mendes 

Horário: 17h30 

Lotação: 50 participantes 

Local: Palácio da Justiça de Barcelos, Praceta Francisco Sá Carneiro, 4750-290 Barcelos 

Organização: Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia  

 

    

 

Informações: 

Delegação de Barcelos 
Telefone: 253 818 240 
Telemóvel: 939 876 208 
E-mail: barcelos@del.oa.pt  

       

 

    

      

 NOVEMBRO 

10 
Conferência 

“DPA de Imóveis: Do documento ao registo” 

 
    

 Oradora: Márcia Lemos 

Horário: 09h30 

Local: Auditório do Museu da Chapelaria, Rua António José Oliveira Júnior 501, 3700-204 São João da Madeira 

Organização: Delegação de São João da Madeira da Ordem dos Advogados 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia até dia 7 de Novembro 

 

    

 
Informações / Inscrições: 

Delegação de São João da Madeira 
E-mail: saojoaodamadeira@del.oa.pt  
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PARECERES DO CONSELHO REGIONAL DO PORTO      

 Parecer 

Exercício da profissão por advogado brasileiro / Actos próprios / Usurpação de funções 
 

   

 Parecer n.º 17/PP/2022-P 
Relatora: Maria José Rego 
Conclusões: 
a) Constitui acto próprio de advogado ou solicitador a apresentação regular ou habitual de requerimentos e documentação destinada a pedidos de registo e a 

processos de nacionalidade em serviços do registo civil, em nome, no interesse e em representação de terceiros; 

 

b) A existência de procuração do interessado para a sua representação voluntária por um terceiro não legitima aquela prática com carácter de habitualidade, se 

este procurador não dispuser de inscrição em vigor na Ordem dos Advogados Portugueses ou na Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução; 

 

c) Os advogados brasileiros não podem exercer a profissão em Portugal sem previamente se inscreverem na Ordem dos Advogados Portugueses; 

 

d) Pratica o crime de usurpação de funções aquele que, intitulando-se de advogado e ainda que detenha esse título atribuído em Estado Não Membro, se 

apresente a praticar habitualmente actos próprios da profissão em território português, sem se encontrar inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses. 

 

Consulte o texto integral aqui. 

 

   

 

 

 

   

      

LIVRO DA SEMANA       

 Sinopse  

“Direito Aduaneiro da União Europeia – Notas de Enquadramento Normativo, Doutrinário e Jurisprudencial” 

 

    

 Obra que pretende dar visibilidade aos temas relacionados com os processos de importação, exportação e internacionalização das empresas no quadro aduaneiro 

da União Europeia. 

 

    

 

 

 

    

  

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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