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 7 a 13 de Março de 2022  

   

PROTOCOLOS FORMATIVOS   

 MARÇO 

7 e 9 
Formação a Distância 

“O processo de inventário e o regresso aos tribunais - o balanço de dois anos de experiência” 

 

 Formadores: Carlos Oliveira • Joana Geraldo Dias 

Horário: 14h30 – 17h30 

Local: Plataforma Zoom 

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        

 

   

 MARÇO 

8 
Jantar comemorativo 

“Jantar comemorativo do Dia Internacional das Mulheres” 

 

 Horário: 19h30 

Local: Casa do Alentejo, Rua das Portas de Santo Antão 58, 1150-268 Lisboa 

Organização: Associação Portuguesa de Mulheres Juristas 

 

 

Informações: 

Associação Portuguesa de Mulheres Juristas  
Telefone: 211 994 816 
Telemóvel: 968 793 580 
E-mail: apmjsede@apmj.pt  

       

 

   

FORMAÇÃO CONTÍNUA   

 MARÇO 

8 
Sessão de Esclarecimentos On-line 

“SINOA - Vicissitudes e Honorários” 

 

 Oradoras: Elsa Pedroso • Cláudia Tique 

Horário: 17h00 

Local: Plataforma Zoom 

Organização: Delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos Advogados 

 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 

Informações: 

Delegação de Vila Nova de Famalicão 
Telemóvel: 939 876 263 
E-mail: vilanovadefamalicao@del.oa.pt      

 

   

 

MARÇO 

10 

Conferência 

“Estratégia Processual Penal - Do inquérito aos recursos (Com as recentes alterações da Lei n.º 

94/2021, de 21/12)” 

 

 Orador: Rui da Silva Leal 

Horário: 17h30 

Local: Auditório Manuel Meneses de Figueiredo, Rua General Torres, 1141, 4400-164 Vila Nova de Gaia 

Organização: Delegação de Vila Nova de Gaia da Ordem dos Advogados 

 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 

Informações/Inscrições: 

Delegação de Vila Nova de Gaia 
Telefone: 223 713 616 
Telemóvel: 939 876 264 
E-mail: vilanovadegaia@del.oa.pt  
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PROTOCOLOS FORMATIVOS   

 MARÇO 

11 
Formação a Distância 

“Servidões prediais e servidões de vista” 

 

 Formadora: Isabel Folga 

Horário: 14h30 – 17h30 

Local: Plataforma Zoom 

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        

 

   

BOLSA DE ESTUDO   

 ABRIL 

1 “UAE Scholarship for Young Lawyers” 
 

 Com vista a promover a participação de jovens Advogados nas actividades da UAE, esta associação criou a UAE Scholarship for Young Lawyers. 
 
Esta Bolsa tem um site próprio onde estão disponíveis todas as informações, devendo as candidaturas e os trabalhos ser submetidos até ao dia 1 de Abril de 2022. 

 

 
Informações: 

UAE – União dos Advogados Europeus 

       

 

 

 

 

   

PARECERES DO CONSELHO REGIONAL DO PORTO   

 Parecer 

Publicidade / Placa / Câmara municipal 
 

 Parecer n.º 36/PP/2021-P 
Relatora: Helena Pedroso 
Conclusões: 
1- Para afixação de publicidade de advogados em “placas” ou “tabuletas” publicitárias, a alínea m) do n.º 2, do art.º 94.º, do E.O.A. apenas refere a possibilidade 
de colocar placas ou tabuletas identificativas da existência do escritório de advogado no exterior do mesmo. 

2- O uso de “placa” ou “tabuleta” no exterior do escritório do advogado não constitui legalmente um ato de publicidade, pelo que não está sujeita ao pagamento 
de uma taxa a cobrar pelas Câmaras Municipais. 

3- A possibilidade expressamente prevista na lei de publicitação do exercício da advocacia através de “placas” ou “tabuletas” está associada à identificação do 
local onde o advogado exerce a sua atividade para a sua localização pelos seus clientes, nada tando que ver com a publicidade da atividade mas sim com a 
informação da mesma. 

4- O uso de “placas” luminosas está associado a publicidade da atividade comercial e de serviços, o que parece desviar-se do entendimento perfilhado nos 
pareceres do Conselho Geral com o n.º 37/PP/2008-G e n.º 41/PP/2012-G, assim como do preceito legal já mencionado – al. m) do n.º 2 do art.º 94 do E.O.A. 

5- Ainda que contenha apenas a indicação do nome e contactos do Advogado, é bem possível o entendimento de que se está perante uma placa publicitária, 
carecendo a mesma de licenciamento e sujeita à aplicação de taxa de pela afixação de publicidade, nos termos do respetivo regulamento camarário. 

 
Consulte o texto integral aqui. 
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LIVRO DA SEMANA   

 Sinopse  

“Regime Jurídico dos Programas e dos Planos Territoriais” 

 

 Obra que procura analisar, do ponto de vista doutrinal, jurisprudencial e legislativo, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, abrangendo, ainda, as 

questões relacionadas com o planeamento urbanístico por contrato. 

 

 

 

 

  

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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