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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2020 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO  

Presidente: Dr. Luís Silva 

 

A Comissão Nacional de Estágio e Formação tomou posse no dia 16 de março de 2020, tendo 

sido a cerimónia presencial realizada no dia 21 de maio de 2020, e composta pelos seguintes 

membros: 

 

Dr. Luís Silva 

Dra. Ana Luísa Costa 

Dra. Felisbela dos Reis 

Dr. José de Freitas 

Dr. Mapril Bernardes 

Dra. Maria João Adegas 

Dr. Miguel Antas de Barros 

Dr. Pedro Ribeiro e Silva 

Dr. José Luís Pontes, em representação do Conselho Regional dos Açores 

Dr. João Amado, em representação do Conselho Regional de Coimbra 

Dra. Maria de Lurdes Évora, representante do Conselho Regional de Évora 

Dr. Afonso Ribeiro Café, em representação do Conselho Regional de Faro 

Dra. Ana Alface, em representação do Conselho Regional de Lisboa 

Dra. Paula Margarido, em representação do Conselho Regional da Madeira 

Dr. Jorge Barros Mendes, em representação do Conselho Regional do Porto 

 

No ano de 2020 a Comissão Nacional de Estágio e Formação (CNEF), com a sua nova 

constituição, reuniu por 7 vezes, convocado pelo seu Presidente. 
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As reuniões plenárias da CNEF tiveram lugar nas datas de: 21 de maio, 29 de junho, 11 de 

setembro, 29 de setembro, 14 de outubro, 23 de outubro e 27 de novembro de dois mil e 

vinte. 

Durante o ano de 2020, foi a CNEF confrontada com uma situação absolutamente nova e 

única em consequência da calamidade pública provocada pela pandemia “Covid 19”, que 

assolou o país e, em consequência da qual foi decretado o estado de emergência por decreto 

do Presidente da República. 

Perante a situação verdadeiramente excecional vivida, a CNEF teve intervenção imediata 

tomando posição relativamente a todos os assuntos de maior premência e urgência para o 

Estágio em curso e para senhores Advogados estagiários atuando de urgência no âmbito das 

suas atribuições e competências. 

A CNEF em face da situação altamente instável e imprevisível do ponto de vista da evolução 

epidemiológica, foi procedendo e assegurando as necessárias medidas protetivas 

excecionais  para os senhores Advogados estagiários, deliberando e apresentando 

Resoluções ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados, emitindo comunicados, notas 

informativas, fazendo seguir atempadamente para os diversos Conselhos Regionais e 

Presidentes dos Centros de Estágio, divulgando as mesmas através de publicação nos meios 

e locais adequados. 

 

Face à urgência das situações, designadamente as medidas excecionais aplicadas aos 

Tribunais em face do Covid 19 que limitou a realização de intervenções ou assistência a 

diligências judiciais a alguns Advogados estagiários, não lhes permitindo encerrar o processo 

formativo na data inicialmente prevista. 

 

Foi tida em consideração a situação dos senhores Advogados estagiários do Curso de Estágio 

de 2018; dos senhores Advogados estagiários do Curso de estágio de 2019, com dispensa da 

primeira fase e aproveitamento dos atos; dos Advogados estagiários inscritos ainda ao abrigo 
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do Regulamento nº 52-A/2005, na versão de deliberação 3333-A/2009, bem assim como 

daqueles que iriam iniciar estágio ainda durante o ano em curso, 2020. 

 

Após publicação do Comunicado do Senhor Bastonário em resposta à alteração ao 

funcionamento dos tribunais e subsequente Comunicado do Conselho Geral em resposta ao 

decretamento do estado de emergência, logo a CNEF deliberou não suspender a segunda 

fase do estágio para proteção dos advogados estagiários, deliberando ainda a validação de 

todos os atos praticados pelos mesmos, desde que estejam conformes com o artigo 22º do 

RNE, até à data em que solicitarem o encerramento do processo de formação. 

Para além disso, foi deliberado (logo em março de 2020) o adiamento da data de 

encerramento do processo formativo, ficando esse prazo suspenso, devido ao decretamento 

do estado de emergência e do vertido no artigo 7.º da Lei 1-A/2020, de 19 de março, 

definindo que a data que viesse a ser fixada teria em consideração os prazos previstos no 

Regulamento Nacional de Estágio (RNE), e o período que decorreu entre o dia da publicação 

do Decreto – Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, e a data fixada para o encerramento do 

processo formativo (23 de abril de 2020) incluindo-se na contagem daquele período o dia da 

publicação do citado diploma – 42 dias. 

 

Esta adaptação feita pela CNEF foi aplicável a quem ainda não encerrara o processo 

formativo e entendia não estar em condições de o fazer, optando – querendo – por encerrar 

o processo formativo na data inicialmente prevista, permitindo-se além disso, a prorrogação 

do estágio. 

A CNEF criou assim uma época especial e uma época ordinária, à qual poderiam aceder os 

Advogados estagiários que não fizerem uso da época especial, o que permitiu que os 

mesmos pudessem escolher de acordo com a sua situação sem ficarem minimamente 

prejudicados. 

O que, comunicado ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados através da competente 

Recomendação aprovada pelo Conselho Geral a 31 de março de 2020, divulgada de imediato.  
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Também a CNEF deliberou e fixou posteriormente os dias 17 de setembro (época especial) 

e 22 de outubro (época ordinária) para encerramento. 

Também a CNEF procedeu à avaliação, estudo e tomada de posição no momento oportuno, 

relativamente à situação dos Advogados estagiários inscritos ainda ao abrigo do 

Regulamento nº 52-A/2005, na versão de deliberação 3333-A/2009, e agendar a data para a 

realização do Exame Escrito Nacional de Avaliação e Agregação (ENAA) de acordo com o art.º 

19 na versão de deliberação 3333-A/2019 (ENAA 2018). 

Ainda no mesmo contexto de pandemia e as limitações impostas no acesso às audiências de 

julgamento, a CNEF deliberou que enquanto vigorassem as medidas para prevenir a 

disseminação da COVID 19 nos Tribunais, o cumprimento do requisito estabelecido no artigo 

22º /1 do RNE dependeria da realização de intervenções em 3 audiências de julgamento em 

distintos processos, podendo as duas restantes ter lugar no âmbito do mesmo processo. 

A 3 de junho de 2020, foi deliberada a solicitação aos senhores Presidentes dos Conselhos 

Regionais para que sensibilizassem os representantes das Magistraturas das Comarcas dos 

respetivos Conselhos Regionais para a necessidade de facultar o acesso a diligências 

presenciais que a realizar durante este período de exceção dos Advogados estagiários do 

Curso de estágio de 2019 que passariam à 2ª fase. Foi igualmente deliberado pela CNEF a 

mesma intervenção ao senhor Bastonário junto do Conselho Superior da Magistratura. 

Para o ano 2020, foram estabelecidos os calendários de adiamento para o Curso de estágio 

de 2018 e de 2019 (para os AE dispensados da 1ª fase), estabelecendo as datas da prova de 

agregação, de 30 de outubro, 2 de novembro (época especial), 4 de dezembro e 9 de 

dezembro (época ordinária). 

Foram igualmente reagendadas as datas para a realização das Provas escritas dos Advogados 

estagiários que se encontram ainda sujeitos ao regime do Regulamento nº 52-A/2005, na 

versão de deliberação 3333-A/2009, para o dia 16 de outubro de 2020. 
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Para as provas escritas de agregação de 2020 a CNEF procedeu à uniformização de 

procedimentos entre os vários Centros de Estágio, remetendo a todos os Advogados 

estagiários uma declaração justificativa da circulação entre concelhos. 

Decidiu-se - e ainda que legalmente não esteja obrigado- que deveria cada Conselho Regional 

informar a DGS e o Delegado de Saúde da realização das provas escritas, tendo sido ainda 

tomadas medidas logísticas, definido os procedimentos para a deslocação e realização das 

provas, publicando e divulgando os procedimentos antes, durante e após as provas. 

A CNEF procedeu ao estudo da logística e funcionamento para o Curso de estágio de 2020, 

quanto às condições tecnológicas para ministrar a formação em sistema B-Learning. 

A CNEF definiu a 21 de maio de 2020 quanto ao Curso de Estágio a iniciar em 2020, o período 

de inscrição até 27 de novembro, permitindo que todos os que terminassem a licenciatura 

no mês de setembro e outubro tivessem ainda a possibilidade de se inscrever nesse ano.  

Foi coordenado com os Centros de Estágio a abertura do Curso de estágio de 2020 a 10 de 

dezembro de 2020, estabelecendo o início da formação a partir de janeiro de 2021.  

Permitiu-se a título extraordinário, a realização de inscrições condicionadas (23 de novembro 

de 2020), ficando a inscrição no CE de 2020 condicionada não carecendo a inscrição efetuada 

nesse momento do pagamento do emolumento nem de apresentação de outra 

documentação. 

 

 Outras tarefas realizadas foram, designadamente: 

- Constituição da Subcomissão especializada da CNEF constituída pelos representantes de 

cada Conselho Regional, existindo autonomia administrativa operacional e logística dos 

Centros de Estágio na gestão dos estágios e dos processos individuais dos Advogados 

estagiários, permite em articulação com a Comissão Nacional uniformizar e harmonizar 

orientações e procedimentos dos diversos Centros de Estágio, mantendo a autonomia. 

- Estudo e deliberação da obrigatoriedade ou não, por parte da OA de nomear um patrono 

ao Advogado Estagiário que não consiga apresentar nenhum, que impossibilita a sua 

inscrição. Foi elaborado um Manual de Boas Práticas proposto ao Conselho Geral que sugeria 
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a criação de uma bolsa de patronos voluntários, prática que alguns Conselhos Regionais já 

adotaram.  

- Proposta de procedimento aos Conselhos Regionais perante a verificada falta de patrono, 

notificar o Advogado Estagiário para num prazo razoável de 30 dias úteis, apresentar 

Patrono, sob pena de cancelamento da inscrição, sem prejuízo do disposto no artigo 12º/1 

do RNE. 

 

Pretendendo a CNEF a uniformização de procedimentos. 

- Estudo e proposta de procedimento aos Conselhos Regionais quanto aos pedidos de 

transferência de estágio. 

- Emissão de respostas designadamente esclarecendo o seu entendimento quanto à não 

dispensa de realização de estágio a “Juristas de Reconhecido Mérito”. 

- Procedeu a CNEF à análise, discussão e alterações da proposta apresentada para o 

Concurso de Recrutamento, procedimento de seleção de formadores para a constituição 

da Bolsa de Formadores do Centro de Estágio do Conselho Regional de Lisboa, tomando 

diversas deliberações em conformidade pelos princípios e procedimentos da contratação 

pública aplicáveis ao referido procedimento concursal e do Regulamento n.º 192/2018, de 

27 de março, deliberando a aprovação da abertura do concurso. 

Que ocorreu em resposta à solicitação muito urgente do Conselho Geral, tendo reunido e 

deliberado num espaço muito curto, apesar da extensão e complexidade técnica do assunto 

que evidencia elevada qualidade técnica e humana dos membros que integram a Comissão.  

O Concurso foi aberto pelo Aviso nº 18068/-A/ 2020 de 6 de novembro, publicado no Diário 

da República, 2ª série, nº 217, de 6 de novembro. 

Foi realizada a formação para utilização e verificação dos meios logísticos para a 

apresentação das Candidaturas para Formadores do Conselho Regional de Lisboa. 

Procedeu-se à constituição de várias Seções de Júri efetivas, e uma Secção Suplente, e 

definição da respetiva composição, bem como dos critérios de distribuição dos candidatos 
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pelas mesmas sendo que, em todas as Secções do Júri se encontravam elementos da CNEF 

o que envolveu uma afetação de tempo e dedicação de muitas horas por parte dos mesmos. 

Foi publicitada toda a documentação na Plataforma Eletrónica afeta ao Concurso, durante o 

exercício de 2020 prolongando-se ainda para 2021. 

 

- A CNEF procedeu ainda à definição e divulgação de informações quanto ao funcionamento 

do Estágio de acordo com Regulamento nº 913-A/2015, de 28 de dezembro, na versão da 

Deliberação nº1096-A/2017, de 11 de dezembro e também quanto aos Advogados 

estagiários inscritos ao abrigo do Regulamento nº 52-A/2005, na versão de deliberação 3333-

A/2009. 

 

- Em geral respondeu a CNEF às múltiplas solicitações, esclarecimentos, questões 

interpretativas, resolvendo também as situações dos Advogados estagiários que o 

solicitaram, quanto a informações sobre prorrogação e fixação de data-limite encerramento, 

pedidos de transferência de estágio, seguros profissionais, informações sobre o Curso de 

Estágio seguinte, suspensão, pedido de dispensas de exame, relatórios, assinaturas, 

procedimentos de OPS, sessões de formação, procedimentos de patronos, datas de início de 

estágio, como decorrerão as aulas, onde e como decorrerão as provas escritas, opiniões 

sobre como deviam decorrer, pedidos de dispensa de estágio, entre tantos outros até, aos 

pedidos de esclarecimento redundantes, extensos e por vezes desnecessários pois as 

informações estão expostas de forma clara e simples no Portal. 

 

Também respondeu às múltiplas solicitações, pedidos de esclarecimento, dúvidas 

interpretativas de diversas entidades, desde escritórios de Advogados a organizações e 

associações que, a pretexto da pandemia, emitiram opiniões e solicitaram tomadas de 

posição da CNEF que, na sua maior parte se encontravam fora das competências e 

atribuições da CNEF que procede de acordo com a Lei e o Regulamento Nacional de Estágio 

e demais legislação, além das deliberações do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. 
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A intervenção da CNEF tem sido intensa, oportuna e essencial salvaguardando sempre o 

interesse dos Advogados estagiários, sempre em conformidade e no cumprimento das 

disposições legais aplicáveis, evidenciando uma disponibilidade incondicional e colaboração 

dos seus membros, em espírito de equipa, sem recurso a subcontratação e sem qualquer 

remuneração, procurando prestar à Ordem dos Advogados um serviço honroso através de 

uma nobre missão. 

 

O Presidente da Comissão Nacional de Estágio e Formação 

Luis Silva 


