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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Portugalia
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în
drept

DA – Candidații trebuie să dețină cel puțin
diplomă de master

Etape pentru a deveni avocat
cu drepturi depline:

Căi alternative de acces la
profesie:



Înscrierea în barou



Examen organizat de barou



Parcurgerea unei perioade pregătitoare

DA – Căi de transfer de la alte profesii
Temei juridic:
Estatuto da Ordem dos Avogados -(Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)
[articolul 192 alineatul (2) din Statutul Baroului]
Profesorii de drept care dețin titlul de „doctor în
drept” și care au experiență efectivă de predare
și foștii judecători care au primit calificativul
„bine (4/5)” pot deveni avocați fără să parcurgă
perioada pregătitoare și fără a susține
examenul.

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
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Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Articolul 188 din Statutul Baroului –
Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei
nº 15/2005 de 26 de janeiro)
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/det
alhe_artigo.aspx?idc=30819&idsc=128

Obligatorie

DA

Durata stabilită:
24 de luni

Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare

Baroul

Tipul formării
pregătitoare



Stagiu sub supravegherea unui cabinet privat



Formare cu privire la competențe profesionale
juridice

Examen de admitere/
verificare înainte de
perioada pregătitoare

DA

Programa de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

Există o programă de învățământ prevăzută pentru



Examen de admitere organizat de barou

perioada pregătitoare.
Principalele materii din programă:


Etică și deontologie



Drept constituțional și legislația privind
drepturile omului



Tehnologia informației pentru avocați



Practică privind procedura civilă



Practică privind procedura penală



Organizarea sistemului judiciar

Particularități privind
dreptul UE și
formarea lingvistică:

NU

Perioada pregătitoare

DA

Etapele perioadei pregătitoare:

2

Țara: Portugalia

este împărțită în mai
multe etape



prima etapă: participarea la sesiuni de
formare în cadrul baroului



a doua etapă: stagiu pe lângă un avocat
(îndrumător)

Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA

Evaluarea avocatului stagiar este realizată:


prin rapoarte întocmite de către
îndrumător



prin examene scrise



prin examene orale

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate

DA
Formarea de specialitate are loc în etapa a doua
a perioadei pregătitoare, sub forma unor
sesiuni de formare și a unor seminare, fiind
separată de formarea continuă.
În

conformitate

cu

articolul

3

(Artigo

3,

„requisitos mínimos”) din Regulamento Geral
das Especialidades, un avocat poate solicita
acordarea unui titlu de specializare după 10 ani
de

experiență

de

lucru

în

specializarea

respectivă.
Obligații privind
formarea continuă

DA

Îndatoriri privind formarea obligatorie în
conformitate cu regulamentele interne ale
Baroului – articolul 86 punctul (i) din Statutul
Baroului – Estatuto da Ordem dos Avogados (Lei
nº 15/2005 de 26 de janeiro)

Obligații privind
formarea de
specialitate

DA

Obligații privind formarea de specialitate în
conformitate cu regulamentele interne ale
baroului

Obligații privind
învățarea limbilor

Nu există astfel de obligații.
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străine
Obligații privind
includerea dreptului
UE în formarea
continuă/de
specialitate

Nu există astfel de obligații.

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

NU
Sistemul de formare din Portugalia nu prevede
o astfel de posibilitate.

Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă
Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități de
formare continuă acreditate

Numărul furnizorilor de
formare care organizează
activități de formare vizând
pregătirea pentru
specializare
Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități de
formare acreditate vizând
pregătirea pentru
specializare

Între 11 și 20 de furnizori de formare.



Baroul



Organizații gestionate sau înființate de
barou



Societăți comerciale private neacreditate
furnizoare de formare



Organizații non-profit neacreditate, publice
sau private, furnizoare de formare

Între 11 și 20 de furnizori de formare



Baroul



Organizații gestionate sau înființate de
barou (inclusiv centrele juridice sau
grupurile locale de avocați)
Societăți comerciale private acreditate
furnizoare de formare (inclusiv firmele de
avocatură)
Organizații non-profit acreditate, publice
sau private, furnizoare de formare (inclusiv
universități, fundații)
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Societăți comerciale private neacreditate
furnizoare de formare



Organizații non-profit neacreditate, publice
sau private, furnizoare de formare



Participarea la
sesiuni de formare
față în față

Obligațiile privind

Participarea la
conferințe de
formare

participarea la

Activități și metode
Tipuri de activități de
formare acceptate pentru
îndeplinirea obligației de
formare continuă sau de
specialitate



formarea pot fi
îndeplinite prin
activități de formare
într-un alt stat
membru.

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare continuă

Nu se aplică

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Structuri implicate în
supravegherea activităților
de formare de specialitate

Nu se aplică

Nu există nici un sistem de supraveghere
pentru activitățile de formare desfășurate în
Portugalia.

6. Reforma națională a sistemului de formare
Reforma sistemului de formare
Se va realiza o reformă în perioada de trei ani imediat următoare alegerilor
pentru noul Consiliu General al Baroului din 29 noiembrie 2013.
Este posibil ca reforma să consolideze aspectele referitoare la dreptul UE din
cadrul formării (atât pentru perioada pregătitoare, cât și pentru formarea
continuă), însă acest lucru va depinde de persoana care va fi aleasă Președinte al
Baroului.
Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților
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de Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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