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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Portugal
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA, kandidaten moeten minimaal een masterstitel
hebben.

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:

Alternatieve routes naar dit
beroep:



Inschrijven bij de balie



Afleggen van balie-examen



Voltooien van een introductieperiode

Ja, via andere beroepen

Rechtsgrondslag:
Estatuto da Ordem dos Avogados (Lei nº 15/2005 de
26 de janeiro)
Artikel 192, lid 2, van het statuut van de orde van
advocaten
Hoogleraren recht die een doctorsgraad in de rechten
en daadwerkelijke onderwijservaring hebben en oudrechters met de beoordeling "Goed (4/5)" kunnen
advocaat worden zonder eerst de introductieperiode
te moeten doorlopen en het balie-examen te moeten
afleggen.

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
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Land: Portugal

Is er een
introductieperiode?

JA

Artikel 188 van het statuut van de orde van
advocaten – Estatuto da Ordem dos
Advogados (Lei nº 15/2005 de 26 de janeiro)
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe
_artigo.aspx?idc=30819&idsc=128

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
24 maanden

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen

Orde van advocaten

Vorm van
introductieopleiding



Stage bij een advocatenkantoor



Opleiding in juridische beroepsvaardigheden

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

JA

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

JA



Toelatingsexamen dat wordt georganiseerd
door de orde van advocaten

Hoofdthema's van het opleidingsprogramma:


Ethiek en deontologie



Constitutioneel recht en mensenrechten



Informatietechnologie voor advocaten



Praktijk van de civiele procedure



Praktijk van de strafrechtelijke procedure



Organisatie van de rechterlijke macht

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

NEE

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

JA

Fasen van de introductieperiode:


Eerste fase: trainingssessies bij de orde van
advocaten



Tweede fase: stage bij een advocaat
(stagebegeleider)
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Land: Portugal

Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

JA

De advocaat-stagiair wordt beoordeeld aan de hand
van


verslag van de stagebegeleider,



schriftelijke examens,



mondelinge examens.

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie /
specialisatieopleidingen

JA
De specialisatieopleiding gebeurt in de tweede fase
van de introductieperiode, in de vorm van
opleidingssessies en seminars, en staat los van de
permanente educatie.
Ingevolge
het
Regulamento
Geral
das
Especialidades(Artigo 3, "requisitos mínimos") kan een
advocaat na tien jaar werkervaring op een bepaald
terrein een specialisatietitel aanvragen.

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

JA

De opleidingsverplichtingen die zijn vastgelegd in
artikel 86 § i van het statuut van de orde van
advocaten – Estatuto da Ordem dos Avogados (Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidingen

JA

De opleidingsverplichtingen die zijn vastgelegd in het
statuut van de orde van advocaten.

Verplichtingen met
betrekking tot het leren
van vreemde talen

NEE

Verplichtingen ten
aanzien van opleiding in
EU-recht als inhoud van
permanente educatie /
specialisatieopleiding

NEE

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

NEE
Het Portugese opleidingssysteem voorziet niet in deze
mogelijkheid.
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Land: Portugal

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten voor
permanente educatie aanbieden
Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen

Tussen de 11 en 20



Orde van advocaten



Organisatie die wordt beheerd of is opgericht
door de Orde



Niet-geaccrediteerde particuliere commerciële
aanbieders van opleidingen



Niet-geaccrediteerde particuliere of openbare
aanbieders van opleidingen zonder winstoogmerk

Aantal aanbieders van
Tussen de 11 en 20
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten organiseren
Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen



Orde van advocaten



Organisaties die worden beheerd of zijn opgericht
door de orde van advocaten (waaronder
rechtswinkels of lokale verenigingen van
advocaten)



Geaccrediteerde
particuliere
aanbieders
van
opleidingen
advocatenkantoren)



Geaccrediteerde particuliere of openbare
aanbieders van opleidingen zonder winstoogmerk
(waaronder universiteiten en stichtingen)



Niet-geaccrediteerde particuliere commerciële
aanbieders van opleidingen



Niet-geaccrediteerde particuliere of openbare
aanbieders van opleidingen zonder winstoogmerk



Klassikale
trainingssessies



Opleidingsconferenti
es

commerciële
(waaronder

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd conform de
verplichtingen voor permanente
educatie of
specialisatieopleidingen

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
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Aan de
opleidingsverplichtingen
kan ook worden voldaan
door aan
opleidingsactiviteiten in
een andere lidstaat deel
te nemen.

Land: Portugal

Organisaties die toezicht houden
op permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t.
In Portugal bestaat geen toezichtsysteem voor
opleidingsactiviteiten.

Toezichtproces

N.v.t.

Organisaties die toezicht houden
op specialisatieopleidingsactiviteiten

N.v.t.

6. Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
Hervorming van opleidingsstelsel
Het systeem zal binnen drie jaar na de verkiezingen voor de algemene raad van de orde van
advocaten die op 29 november 2013 zijn gehouden, worden hervormd.
Mogelijk zal het EU-recht dan een belangrijker onderdeel van de introductieperiode en de
permanente educatie worden. Maar dat is afhankelijk van wie als nieuwe voorzitter wordt
gekozen.
Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in
EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut voor
bestuurskunde (EIPA)
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