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que os intermediários financeiros procedam, igualmente, ao reporte de 
transacções sobre estes instrumentos financeiros, de forma a aumentar 
a eficácia da detecção das eventuais operações ilícitas que ponham em 
causa a credibilidade e a confiança no mercado.

Nestes termos, e à semelhança do que vem acontecendo na maior 
parte dos Estados-Membros da União Europeia, o presente Regulamento 
alarga o dever de reporte de operações de modo a incluir os derivados 
negociados fora de mercado, mas cujo subjacente se encontre admitido 
à negociação em mercado regulamentado localizado ou a funcionar num 
Estado-Membro da União Europeia.

Assim, quanto ao âmbito subjectivo, o presente Regulamento replica 
o disposto no n.º 1 do artigo 315.º do Código dos Valores Mobiliários e 
prevê que o dever de reporte recai sobre todos os intermediários finan-
ceiros com sede em Portugal e sobre os intermediários financeiros com 
sede em outros Estados membros da União Europeia estabelecidos em 
Portugal através de uma sucursal, neste caso relativamente a operações 
realizadas a partir desta. Noutra formulação, são incluídas as sucursais 
autorizadas a exercer, em Portugal, os serviços de execução de ordens 
por conta de outrem ou de negociação por conta própria em instrumentos 
financeiros.

Quanto ao âmbito objectivo, o dever de reporte inclui todas as opera-
ções sobre derivados negociados fora de mercado, mas cujo subjacente 
se encontre admitido à negociação em mercado regulamentado. Optou-
se por excluir deste dever, à semelhança do que acontece em outros 
mercados, os derivados com múltiplos activos subjacentes, excepto nos 
casos em que os múltiplos activos subjacentes do instrumento finan-
ceiro derivado tenham sido emitidos pelo mesmo emitente. Isto porque, 
tendencialmente, apenas os derivados com um único activo subjacente 
replicam com exactidão o dito subjacente, sendo os mais passíveis de 
ser utilizados para operações ilícitas.

Com vista à uniformização da informação sobres esta matéria, os 
campos a serem reportados estão em linha com as orientações emitidas 
pelo Committee of European Securities Regulators (CESR). As instru-
ções de preenchimento serão desenvolvidas por intermédio de alteração 
à Instrução da CMVM n.º 2/2007.

O presente Regulamento foi objecto de consulta pública. Nos ter-
mos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 318.º e no n.º 1, do 
artigo 365.º, ambos, do Código dos Valores Mobiliários, o Conselho 
Directivo da CMVM aprovou a seguinte alteração ao Regulamento da 
CMVM n.º 2/2007:

Artigo 1.º
Aditamento ao Regulamento CMVM n.º 2/2007

É aditado o seguinte artigo ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007:

«Artigo 14.º-A
Reporte de operações

1 — Os intermediários financeiros com sede em território nacional 
e os intermediários financeiros com sede em outros Estados membros 
da União Europeia estabelecidos em Portugal através de uma sucur-
sal, neste caso relativamente a operações realizadas a partir desta, 
comunicam à CMVM as operações por si realizadas referentes a 
instrumentos financeiros derivados não admitidos à negociação em 
mercado regulamentado, quando o respectivo activo subjacente se 
encontre admitido à negociação em mercado regulamentado.

2 — Estão isentas do dever de comunicação previsto no número 
anterior as operações sobre instrumentos financeiros derivados não 
admitidos à negociação em mercado regulamentado com múltiplos 
activos subjacentes, salvo se estes tiverem um emitente único.

3 — A comunicação à CMVM prevista no n.º 1 deve ocorrer até 
ao dia útil seguinte ao da realização da operação.

4 — A CMVM define, por Instrução, as normas necessárias à con-
cretização do disposto no presente artigo.

5 — A informação recebida pela CMVM nos termos do presente 
artigo é transmitida pela CMVM à autoridade competente do mer-
cado mais relevante em termos de liquidez, conforme definido no 
artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1287/2006, da Comissão, de 10 
de Agosto.»

Artigo 2.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação 
no Diário da República.

21 de Março de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Carlos 
Tavares. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Amadeu Fer-
reira.

204498728 

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Deliberação n.º 855/2011
O Conselho Geral da Ordem dos Advogados, reunido em sessão 

plenária de 11 de Março de 2011, ao abrigo do disposto na alínea m), 
do n.º 1, do artigo 45.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado 
pela Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro, delibera:

Considerando que,
A) O Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 3/2011, publicado na 

1.ª série do Diário da República, n.º 17, de 15 de Janeiro de 2011, 
declarou, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade do ar-
tigo 9.º-A, n.º 1 e n.º 2, do Regulamento Nacional de Estágio da Ordem 
dos Advogados na redacção que lhe foi conferida pela deliberação 
n.º 3333-A/2009, de 16 de Dezembro de 2009, do Conselho Geral da 
Ordem dos Advogados;

B) Tal declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória 
geral, impede a Ordem dos Advogados de recorrer ao exame nacional 
de acesso ao estágio como forma de exigir aos candidatos a estágio 
profissional o domínio de conteúdos técnico-jurídicos indispensáveis ao 
ingresso nos cursos de estágio ministrados pela Ordem dos Advogados;

C) A melhoria do sistema de justiça obriga a que os advogados que nela 
participam, exercendo o patrocínio forense, se encontrem devidamente 
preparados nas vertentes técnico-jurídica e deontológica;

D) A boa administração da Justiça não exige apenas bons magistra-
dos, mas também advogados com elevada preparação teórica e prática, 
a ponto de possuírem um domínio elevado dos conteúdos, substantivo 
e adjectivo, do direito;

E) A formação a ministrar aos candidatos no acesso à profissão de 
advogado deve observar um elevado padrão de exigência como resulta 
do novo regime da formação de advogados estagiários, plasmado no 
Regulamento Nacional de Estágio, na redacção que lhe foi conferida 
pela deliberação n.º 3333-A/2009, de 16 de Dezembro de 2009;

F) Tal como sucede com a formação dos magistrados, não deve ser a 
Ordem dos Advogados a suportar os elevados custos financeiros com a 
formação dos candidatos a advogado, dado o manifesto interesse público 
de que se reveste o exercício da profissão e o seu papel decisivo na boa 
administração da justiça;

G) Em resultado do novo modelo de formação, mais exigente, ínsito no 
Regulamento Nacional de Estágio aprovado pelo Conselho Geral, e, bem 
assim, do acesso ao estágio por parte de candidatos a advogados com menos 
de 5 anos de licenciatura, torna-se necessário adequar os emolumentos 
previstos na Tabela de Emolumentos e Preços, para a fase de formação 
inicial e complementar do estágio e para a inscrição como advogado;

H) Tal alteração deve ser de modo a que os custos do acesso à profis-
são, não sendo para já assumidos pelo Estado, como acontece no caso 
dos magistrados, sejam suportados por quem pretenda aceder à profissão 
e não pela Ordem dos Advogados;

I) A diferente realidade dos vários Conselhos Distritais, quer quanto 
ao número de estagiários, quer quanto às condições dos respectivos Cen-
tros Distritais de Estágio, quer quanto às acessibilidades, e, outrossim, 
a necessidade, por imperativo legal, de definir valores emolumentares 
uniformes para todo o país;

J) Os Conselhos Distritais da Madeira e dos Açores, apesar de subs-
creverem esta proposta, entendem como necessário garantir a perma-
nência de estagiários naquelas Regiões, com o inerente funcionamento 
daqueles Centros;

L) A diversa realidade dos Conselhos Distritais da Madeira e dos 
Açores impõe uma solução específica, que passe por um tratamento 
diferenciado que permita assegurar tal desiderato;

M) E, finalmente, o disposto no artigo 46.º do Regulamento Nacional 
de Estágio,

N) Por tudo o exposto, é forçoso concluir pela necessidade de se 
proceder à alteração imediata, ainda que provisória, da Tabela de Emo-
lumentos e Preços devidos pela emissão de documentos e prática de actos 
no âmbito dos serviços da Ordem dos Advogados, publicada em anexo à 
Deliberação n.º 2597/2009, de 11 de Setembro de 2009, com as alterações 
constantes da Deliberação n.º 3275/2009, de 10 de Dezembro de 2009, da 
Deliberação n.º 295/2010, de 8 de Fevereiro de 2010, e da Deliberação 
n.º 1271/2010, de 21 de Julho de 2010, designadamente, no que respeita 
ao disposto nos números 2.1.2. e 2.1.3, sob a epígrafe 2 — Estágio.

1 — Alterar o disposto nos números 2.1.2. e 2.1.3, sob a epígrafe 
2 — Estágio, da Tabela de Emolumentos e Preços devidos pela emissão 
de documentos e prática de actos no âmbito dos serviços da Ordem 
dos Advogados, publicada em anexo à Deliberação n.º 2597/2009, de 
11 de Setembro de 2009, com as alterações constantes da Deliberação 
n.º 3275/2009, de 10 de Dezembro de 2009, da Deliberação n.º 295/2010, 
de 8 de Fevereiro de 2010, e da Deliberação n.º 1271/2010, de 21 de 
Julho de 2010, que passam a ter a seguinte redacção:

“2 — Estágio:
2.1.2. — A pagar até à realização do teste escrito no final da fase 

de formação inicial — 700,00;
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2.1.3. — A pagar até ao acto de inscrição no exame final de ava-
liação e agregação — 650,00.”

2 — Ficam isentos do pagamento de taxas de emolumentos os es-
tagiários que demonstrem, no acto de inscrição, que beneficiaram de 
bolsa de estudo, em todos os anos de frequência do curso de Direito, 
sem prejuízo da possibilidade de a Ordem dos Advogados reavaliar a 
sua situação económica por alteração superveniente.

3 — As alterações à Tabela de Emolumentos e Preços devidos pela 
emissão de documentos e prática de actos no âmbito dos serviços da 
Ordem dos Advogados, aprovadas pela presente Deliberação, entram em 
vigor no dia imediato à sua publicação na 2.ª série do Diário da Repú-
blica, sendo aplicáveis ao 1.º Curso de Estágio de 2011 e subsequentes.

22 de Março de 2011. — O Presidente do Conselho Geral, António 
Marinho e Pinto.

204498833 

 Conselho de Deontologia do Porto

Edital n.º 320/2011
Rui Freitas Rodrigues, Presidente do Conselho de Deontologia do 

Porto da Ordem dos Advogados Portugueses, em cumprimento do dis-
posto nos artigos n.os 137.º e 169.º do Estatuto da Ordem dos Advogados, 
aprovado pela Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro;

Faz saber publicamente que, por Acórdão de 9 de Setembro de 2010, 
do Conselho Superior da Ordem dos Advogados Portugueses, que con-
firmou parcialmente o Acórdão do Conselho de Deontologia do Porto 
de 30 de Maio de 2008, foi aplicada ao Sr. Dr. Victor Manuel Ferreira 
Meirinhos, que também usa o nome abreviado de Victor Ferreira Mei-
rinhos, Advogado inscrito pela Comarca da Maia, portador da cédula 
profissional n.º 6670 -P, a pena disciplinar de suspensão do exercício 
da advocacia pelo período de um ano, por violação do disposto nos 
artigos 76.º, n.os 1 e 3 e 78.º, alínea f) e g), 79.º, al. a), 83.º, n.º 1 al. c), e 
d) e 86.º, n.º 2 todos do Estatuto da Ordem dos Advogados, na redacção 
da Lei n.º 80/2001, de 20 de Julho de 2001.

O cumprimento da referida pena teve o seu início no dia 21 de Janeiro 
de 2011, que foi o dia seguinte àquele em que o Sr. Advogado arguido 
deve considerar -se notificado do aludido Acórdão do Conselho Superior 
da Ordem dos Advogados.

18 de Março de 2011. — O Presidente do Conselho de Deontologia, 
Rui Freitas Rodrigues.

204496216 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extracto) n.º 5522/2011
Por despacho reitoral de 23 de Março de 2011, foi à Doutora Isabel 

Maria dos Santos Falé, professora auxiliar, com contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, 
nesta Universidade, mantido o contrato por tempo indeterminado, findo 
o período experimental, com efeitos a partir de 03 de Março de 2011.

Relatório a que se refere o artigo 25.º, n.º 1, alínea a)
do Estatuto da Carreira Docente Universitária,

publicado em anexo à Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto
Considerando a actividade científica e pedagógica desenvolvida no 

quinquénio de 2006 a 2010, descrita no relatório apresentado pela Dou-
tora Isabel Maria dos Santos Falé, Professora Auxiliar da Universidade 
Aberta na modalidade de contrato por tempo indeterminado em período 
experimental, e tendo sido ponderados os pareceres circunstanciados 
e fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e subscritos 
pelos Doutores Ana Maria Barros de Brito, Professora Catedrática da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e Augusto Soares da 
Silva, Professor Catedrático da Faculdade de Filosofia da Universidade 
de Católica Portuguesa, os professores catedráticos, associados e auxi-
liares com contrato por tempo indeterminado pertencentes ao Conselho 
Científico, na reunião de 28 de Julho do corrente ano deliberaram, por 
unanimidade, a favor da proposta de contratação da Doutora Isabel Maria 
dos Santos Falé por tempo indeterminado, dando por findo o período 
experimental de cinco anos.

O Presidente do Conselho Científico, Doutor João Luís Cardoso, 
professor catedrático.

(Isento de Visto do Tribunal de Contas.)
3 de Março de 2011. — A Chefe de Equipa da Área Operativa dos 

Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de Al-
meida Costa.

204499238 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Despacho n.º 5523/2011

Nos termos do n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 
21.06, nomeio, para deliberar sobre o pedido de reconhecimento de 
habilitações ao nível de licenciatura apresentado nesta Universidade 
por José Sousa Rocha, os seguintes elementos:

Doutora Ana Isabel Damião Serpa Arruda Moniz, Professora Auxiliar 
da Universidade dos Açores, que presidirá;

Doutor João Carlos Aguiar Teixeira, Professor Auxiliar da Univer-
sidade dos Açores;

Doutor Flávio Gomes Borges Tiago, Assistente Convidado da Uni-
versidade dos Açores.

22 de Março de 2011. — O Vice -Reitor, José Luís Brandão da Luz.
204495982 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Aviso n.º 7913/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de trabalho 
para o exercício de funções correspondentes à carreira e categoria de 
assistente técnico na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, publicado pelo Aviso n.º 21955/2010, 
publicado no Diário da República, n.º 211, de 28 de Outubro:

Candidatos aprovados:
Maria do Céu Franco Lebre — 16.55.
Elisabete Alexandra Borranha Caio — 15.045.
Ana Isabel Almeida Ginja — 13.225.
Andreia Sofia Alves Seca Sutre — 12.48.
Sofia Nunes Gouveia — 10.9.
Marta Cristina Salvado Lindeza — 10.725.
Francisco Manuel Isento Gomes — 10.425.

Candidatos não aprovados:
Adriana Filipa da Silva Gomes a).
Alexandre Paulo da Conceição Madeira a).
Ana Catarina Antunes Rijo Vaz Torrado a).
Ana Cristina Carvalho Soares Dias a).
Anabela Alexandra Gaspar Silvestre a).
Anabela de Oliveira Pedro a).
Andreia Filipa Sousa Alves a).
Ângela Maria dos Santos Paulos a).
Ângela Rute Milhano Farias Lopes a).
Ângela Sofia Oliveira Cardoso a).
António João Pereira do Lago de Oliveira Saraiva a).
Carina Patrícia Heleno Pessoa a).
Carina Raquel Torrão Correia a).
Carla Bianca Dantas Sousa Lopes a).
Carla Cristina Pereira Bernardo a).
Carla Isabel da Silva Baptista a).
Carla Marina Duarte da Conceição a).
Carla Sofia Neves Antunes a).
Carla Sofia Santos Fernandes a).
Cátia Samanta Pacheco Ambrósio a).
Celestina Antunes Ramalhoso a).
Célia Maria Fachada Monteiro a).
Chantal Maria Massano Neves a).
Cláudia Cristina Pereira da Silva a).
Cristina Del Rio Fernandes Palinhas a).
Cristina Isabel Esteves de Oliveira a).
Cristina Maria Mendes Ramos Matos e Silva a).
Daniel Mariano Rodrigues a).
Débora Isabel Ribeiro a).
Débora Maria Amaral Mariano Roque a).
Elisabete Lopes Braga a).
Elisabete Maria Correia Lopes a).
Eunice Craveiro Neves a).
Filomena Maria Antunes dos Santos a).
Georgina Maria Almeida Sousa a).
Hugo Ricardo Martins dos Santos a).
Inês Filipa Costa Proença Branquinho a).
Irene Paula Lourenço Antunes Marques a).
Irina Micaela Navarro de Noronha a).
Jorge António Carvalho Afonso a).
José Filipe Martins Correia Sequeira a).




