
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- Os Advogados/as são essenciais ao cumprimento dos direitos, liberdades e garantias dos

cidadãos e das cidadãs;

- A Ordem dos Advogados é uma pessoa coletiva de Direito público, nos termos da Lei nº

145/2015, de 9 de setembro;

- Os estágios profissionais dos Advogados/as são fundamentais para consolidar a formação

após a formação académica, permitindo-lhes obter ferramentas e conhecimentos para uma

eficaz intervenção profissional;

- Os Direitos Humanos são parte integrante da nossa Constituição, tendo Portugal ratificado um

vasto conjunto de tratados internacionais nesta matéria, entre os quais a Carta Universal dos

Direitos das Crianças, a Convenção de Istambul, entre outras;

- Em Portugal, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), as Forças de

Segurança registaram, em 2016, 27.681 ocorrências por violência doméstica e, em setembro de

2017, encontravam-se presos por crime de violência doméstica (artigo 152º do Código penal),

128 reclusos preventivos e 637 condenados. Acresce que, em Casas Abrigo e Respostas de

emergência para vítimas, estão acolhidas cerca de 750 mulheres e crianças;

- Segundo o RASI, nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual “a maioria das

detenções teve por base o crime de abuso sexual de criança, seguido do crime de violação e

pornografia de menores”;

- No atual Regulamento Nacional de Estágio da Ordem, concretamente no nº3 do artigo 19º, há

uma referência explícita à possibilidade de ser ministrada formação em áreas como a igualdade

de género, a violência doméstica, os Direitos das Crianças e os Direitos Humanos;

- Segundo informação que nos foi reportada, existe uma proposta para ser retirada a menção a

estas matérias no artigo referido do Regulamento Nacional de Estágio da Ordem;

- O atual Regulamento de Estágio é omisso no que respeita à regulamentação dos direitos

constitucionais de parentalidade dos/as estagiários/as que venham a ser pais ou mães durante

esse período;

- Evidentemente, qualquer lei, regulamento ou ato administrativo que obrigue uma mulher a

manter uma função – contra a sua vontade e o seu pedido – seja essa função pública ou



privada, laboral ou no âmbito de um estágio profissional, no período imediatamente a seguir ao

parto, implica uma violação do direito constitucional à família e à proteção da família;

- A Proposta de Alteração do Regulamento Nacional de Estágio mantém-se igualmente omissa

nesta matéria;

Assim, vimos, por este meio, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis,

solicitar ao Senhor Presidente da Ordem dos Advogados a informação e documentos

habilitantes que respondam às seguintes questões:

1. Qual é o impacto que preveem que esta alteração tenha nas matérias que são incluídas na

formação dos/as estagiários/as? (Existem protocolos fixos de formação nas matérias que são

agora eliminadas na vossa Proposta? Preveem que sejam celebrados mais Protocolos?

Preveem que os Protocolos existentes se mantenham?)

2. Qual é regime que um/a estagiário/a que esteja em situação de parentalidade recente pode

ver-lhe aplicado durante o estágio face à versão atualmente em vigor do Regulamento?

3. Como é que processa a continuação do estágio de uma estagiária que seja mãe durante o

estágio, especialmente, como são valorados os dias e meses imediatamente seguintes ao parto

face às regras e prazos do estágio?

4. Consideram que este regime cumpre com as exigências constitucionais e legais mínimas de

igualdade de género, de proteção da família e da parentalidade?

Palácio de São Bento, 6 de dezembro de 2017

Deputado(a)s

CATARINA MARCELINO(PS)

ISABEL ALVES MOREIRA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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