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 28 de Junho a 4 de Julho de 2021  

FORMAÇÃO CONTÍNUA   

 JUNHO 

28 
Web Conferência 

“O Impacto da Covid 19 no RGPD” 

 

 Oradora: Filipa Urbano Calvão 

Horário: 17h30 

Local: Plataforma Zoom 

Organização: Conselho Regional do Porto e Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 
Informações: 

Conselho Regional do Porto 
E-mail: crporto@crp.oa.pt 

       

 

   

PROTOCOLOS FORMATIVOS   

 JUNHO 

28 e 29 
Formação a Distância 

“Das nulidades e da revalidação dos atos notariais. Os averbamentos” 

 

 Formadora: Olga Barreto 

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        

 

   

FORMAÇÃO CONTÍNUA   

 JUNHO 

29 
Web Conferência 

“O Malware como meio de obtenção da prova em processo penal” 

 

 Oradora: Juliana Campos 

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     

 

   

 JUNHO 

30 
Web Conferência 

“Smart Contracts e autotutela dos direitos” 

 

 Oradora: Ana Taveira da Fonseca 

Horário: 17h30 

Local: Plataforma Zoom 

Organização: Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 
Informações: 

Conselho Regional do Porto 
E-mail: crporto@crp.oa.pt 
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PARECERES DO CONSELHO REGIONAL DO PORTO   

 Parecer 

Incompatibilidade / Solicitador / Agente de Execução 
 

 Parecer n.º 20/PP/2021-P 
Relatora: Maria José Rego 
Conclusões: 
I. O exercício da advocacia é incompatível com o exercício da profissão de solicitador. 

II. O regime de incompatibilidades, previsto no artigo 165.º do Estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, atento o seu recorte normativo, 
não afasta a possibilidade de inscrição consagrada no n.º 2 do artigo 85.º do Estatuto da Ordem dos Advogados. 

III. Nos termos desta disposição legal é permitida a inscrição cumulativa na Ordem dos Advogados e na Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução 
apenas durante a primeira fase do estágio a que se refere o n.º 3 do artigo 195.º do Estatuto da Ordem dos Advogados. 

IV. O exercício do mandato judicial é também incompatível com o exercício da função de agente de execução. 

V. O exercício do mandato judicial por quem seja solicitador ou agente de execução é inconciliável com as exigências estatutárias e regulamentares que regem os 
termos de aceitação e exercício do mandato judicial pelos advogados estagiários, ainda que acompanhados pelo seu patrono, para poderem assegurar as 
intervenções judiciais que lhes são exigidas, na segunda fase de estágio. 

VI. A transição de um solicitador e agente de execução para a segunda fase do estágio da Ordem dos Advogados, ficará, sempre, dependente da suspensão da 
sua inscrição na Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. 

 
 
Consulte o texto integral aqui. 

 

 

 

 

   

LIVRO DA SEMANA   

 Sinopse  

“Cooperação Internacional para Efeitos de Recuperação de Ativos” 

 

 Obra coletiva que analisa a atual prioridade da política criminal nacional: o confisco dos instrumentos, dos produtos e das vantagens decorrentes da prática de 

crime, sem olvidar a necessidade de conjugar os instrumentos nacionais com os instrumentos supranacionais existentes de combate ao crime transnacional. 
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Paulo Pimenta 

Presidente do Conselho Regional 

 

Miguel Fernandes Freitas 

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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