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Plano de actividades para 2010 

 

 

I – Introdução 

 

O presente relatório tem por objecto o balanço das actividades desenvolvidas durante 

o ano de 2009 e a perspectivas para o ano 2010. 

 

Durante o ano 2009, a estrutura directiva da OASTP envidou esforços no sentido de 

dar cumprimento às acções programadas, tendo obtido um nível de realização 

satisfatória não obstante dificuldades de várias naturezas que não nos permitiram o 

cumprimento pleno do nosso programa de actividades. 

 

II – Actividades realizadas 

 

Durante o ano de 2009, entre as actividades programadas: 

a) Realizamos no mês de Abril, em colaboração com a Faculdade de Direito de 

Lisboa, Ministério da Economia, Ministério de Justiça e o Instituto Superior 

Politécnico, uma Jornada sobre o Direito de Negócios em STP e a perspectiva 

de Adesão do país à OHADA; 

b) Celebramos um protocolo de cooperação com o Instituto da Cooperação 

Jurídica da Faculdade de Direito de Lisboa; 

c) Participamos no Encontro Nacional de Justiça; 

d) Concebemos e pusemos em funcionamento um site actualizado 

permanentemente com toda informação disponível sobre a OASTP; 

e) Aprovamos e instituímos o modelo de Cédula Profissional dos Advogados e 

Advogados estagiários. Todos os advogados e estagiários com inscrição em 

vigor podem ser identificados através da exibição da respectiva cédula. 
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f) Deliberamos sobre cerca de 12 pedidos de inscrição de novos advogados 

estagiários; 

g) Elaboramos o Regulamento sobre a constituição e registo de sociedades de 

advogados, Regulamento de Estágio, Regulamento eleitoral revisto que serão 

submetidos a este Congresso para aprovação; 

h) Elaboramos uma Tabela de Honorários mínimos para pagamento das defesas 

oficiosas a ser objecto de negociação com o Governo (Ministério da Justiça). O 

Estado deve assumir a sua obrigação no que se refere ao acesso dos cidadãos 

ao Direito e aos Tribunais com prevê a Constituição; 

i) Elaboramos anteprojectos de Lei de Assistência Judiciária e de Actos próprios 

dos Advogados para serem entregues as autoridades competentes; 

j) Participamos na Assembleia Geral da UALP realizada na Cidade de Benguela - 

Angola; 

k) Reagimos e contestamos as violações das leis e das prerrogativas dos 

advogados por parte dos tribunais e outras instituições públicas; 

Todavia, apesar da nossa vontade, não nos foi possível concretizar muitas outras 

acções previstas no nosso plano de actividades apresentado para o ano 2009.  

Por razões financeiras, não estivemos presentes na assembleia Geral da UALP 

realizada em Maputo – Moçambique mas fomos informados das deliberações tomadas 

e adoptadas.  

 

Assim, durante o ano de 2010, as acções não concretizada serão objectos da nossa 

atenção assim como outras acções especificamente programadas para o ano em 

curso. 
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III - Acções a Desenvolver em 2010 

 

1. Melhorar e tornar mais eficiente e eficaz o funcionamento interno dos órgãos 

da Ordem dos Advogados e alargar o quadro de staff mínimo para o 

secretariado; 

2. Desenvolver contactos com o Ministro da Justiça e outras entidades no sentido 

de serem aprovados diplomas legais relevantes para o sistema judiciário e o 

ambiente de negócios em STP; 

3. Aprovar o modelo do traje profissional (toga); 

4. Diligenciar junto do Ministro da Justiça para que seja aprovada uma Tabela de 

Honorários mínimos para as despesas oficiosas; 

5. Elaborar do Regulamento sobre os laudos de Honorários; 

6. Criar um Boletim Informativo; 

7. Criar uma Revista do Direito; 

8. Organizar encontros Trimestrais entre os Advogados para o reforço da coesão 

interna da classe; 

9. Organizar, em parceria com o Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade 

de Direito de Lisboa, pelo menos, uma jornada sobre o Direito e Justiça em 

STP e colaborar na promoção e desenvolvimento da Justiça e do Direito em 

STP; 

10. Promover, em parceria com as Magistraturas palestras e/ou conferências sobre 

temas jurídicos relevantes para STP e para a comunidade empresarial. Por 

exemplo, sobre os mecanismos alternativos de resolução de conflitos e a 

necessidade de institucionalização do Centro Internacional de Arbitragem; 

11. Participar na Assembleia Geral da UALP em Macau e promover contactos e 

parcerias com as organizações congéneres do Espaço CPLP e dos PALOPS; 

12. Participar no congresso Internacional dos Advogados de Língua Portuguesa a 

ter lugar em Março do corrente ano em Lisboa. 
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13. Realizar, entre Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, o III Congresso dos 

Advogados para, entre outros assuntos, proceder a eleição de novos membros 

dos órgãos sociais. 

 

III – Cronograma de Actividades 

 

      Meses         

Ref Act Ja Fe Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 P1             

 P2             

 P3             

 P4             

 P5             

 P6             

 P7             

 P8             

 P9             

 P10             

 P11             

 P12             

 P13             

 P14             

 P15             

 P16             

 

 

 

 

IV – ORÇAMENTO PARO ANO 2010 
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O cumprimento das atribuições e competências da Ordem dos Advogados implica 

execução de acções programadas que se traduzem na assunção de encargos e 

realização de despesas. 

 

 

Nesse sentido, para além das contribuições legalmente obrigatórias dos advogados, 

contamos com o apoio do Estado no montante de Dbs. 150.000.000,00 (Cento e 

cinquenta milhões de Dobras) para cobertura das despesas seguintes: 

 

(i) Custos salariais com o pessoal que integrante do staff mínimo do 

secretariado; 

(ii) Custos com os consumíveis e materiais de secretaria (Papel, tinteiro e 

outros); 

(iii) Custos com deslocações internas e externas; 

(iv) Custos com aquisição de mobiliário de escritório; 

(v) Custos com comunicações (Telefone, fax, Internet) 

(vi) Custos com água e energia eléctrica; e 

(vii) Custos com o transporte e combustível. 

 

As receitas previsionais são: 

a) Quotas; 

b) Taxa de inscrição; 

c) Subsídio do Estado; 

d) Donativos. 

 

Em função das actividades a desenvolver e dos custos e receitas previsíveis, 

elaboramos o orçamento para o ano 2010, em anexo ao presente plano de 

actividades. 
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Anexos: 

(i) Relatório, Balanço e Contas – (Despesas e Receitas) do ano 2009; 

(ii) Lista de pagamento de quotas; 

(iii) Orçamento para ano 2010. 

 

 


