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 28 de Fevereiro a 6 de Março de 2022  

   

FORMAÇÃO CONTÍNUA   

 MARÇO 

3 
Web Conferência 

“Ciber Crime e Prova Digital” 

 

 Orador: David Silva Ramalho 

Horário: 18h00 

Local: Plataforma Zoom 

Organização: Delegação de Valongo da Ordem dos Advogados 

 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 

Informações/Inscrições: 

Delegação de Valongo 
Telefone: 224 210 086 
Telemóvel: 939 876 268 
E-mail: valongo@del.oa.pt  

       

 

   

PROTOCOLOS FORMATIVOS   

 MARÇO 

4 
Formação a Distância 

“Contratação pública e regime substantivo dos contratos administrativos” 

 

 Formadores: Alexandra Rodrigues • Bárbara Viana • Fernando Batista • Joana Ricardo • Luis Verde de Sousa • Miguel Assis Raimundo • Nuno Cunha Rodrigues • 

Paulo Madeira • Pedro Cerqueira Gomes • Ricardo Prelhaz da Fonseca • Rita Rosa Limpo 

Horário: 14h00 – 16h30 

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 
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PROCURADORIA ILÍCITA DO CRPORTO   

 Procuradoria Ilícita 

Tribunal Judicial da Comarca do Porto 

 

 Processo n.º 4952/17.3T9MTS 

Data: 18 de Novembro 2021 

Conclusão: 

O arguido foi Chefe de Finanças e aposentou-se em 31.12.2010, não sendo licenciado, designadamente em direito, em solicitadoria ou em contabilidade, nem 

tendo curso com equivalência a tal, e no entanto, frequentou o estágio para solicitadores no ano de 1993/1994, tendo sido considerado não apto. 

O arguido não era nem nunca foi membro inscrito na Ordem dos Advogados, como advogado, na Ordem dos Solicitadores, como solicitador, ou da Ordem dos 

Contabilistas Certificados, como contabilista certificado/técnico oficial de contas. 

Não obstante, desde pelo menos o ano de 2011, o arguido decidiu desenvolver uma actividade profissional, criando a convicção às pessoas com quem privasse de 

que dispunha das necessárias habilitações para assumir escrituração contabilística e para o exercício de funções de consultoria contabilística, fiscal e jurídica, 

arrogando-se grande parte das vezes como especialista em Direito Fiscal, e de que lhes resolveria os seus problemas, nomeadamente em matérias de cobranças 

de dívidas a terceiros, contratos vários, partilhas de bens, contencioso com a Segurança Social e a Autoridade Tributária, etc., assim os determinando a contratar 

os seus serviços de contabilidade e/ou advocacia ou solicitadoria, mediante o pagamento de um preço.  

 

Consulte o texto integral aqui. 

 

 

 

 

   

LIVRO DA SEMANA   

 Sinopse  

“Direito Administrativo e Tecnologia” 

 

 Obra que procura identificar e analisar os diversos problemas e desafios que a inovação tecnológica trouxe para o Direito Administrativo.  

 

 

 

 

 

Paulo Pimenta 

Presidente do Conselho Regional 

               

 
Recebe esta publicação porque está inscrito na nossa lista. 

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

 

       

 

https://www.direitoemdia.pt/search/show/ae7c10b56b6abb0200b54668fb54f3ac553ccbef856ab7641e5a5a2d9109a749
mailto:comunicacao@crp.oa.pt
https://www.direitoemdia.pt/search/show/ae7c10b56b6abb0200b54668fb54f3ac553ccbef856ab7641e5a5a2d9109a749
https://biblioteca.crporto.com.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=105232_BASEP&SearchText=MFN=50261
https://direitoemdia.pt/
https://www.facebook.com/crporto.oa

