
I I I – PERSPECTIVANDO O FUTURO (numa sociedade cada vez mais desigual, desumana, 

dissoluta e em busca de rumo) 

 

Foi-me proposto que tratasse o tema “ Deontologia Profissional e as Necessidades do 

Mercado – Fronteiras entre Actos Proibidos e Actos Permitidos “. 

Tendo achado interessante o tema, meti-me ao trabalho. Logo, logo, começou a ficar claro que 

as fronteiras traçadas pelo legislador nos diplomas legais e regulamentares não resistiriam a 

essas outras, impostas pela realidade do dia-a-dia, de um país quase exangue, em crise aguda, 

habituado a viver de joelhos e de mãos estendidas, onde vale tudo, desde que garanta 

prebendas à elite no poder. 

 Ainda assim, ao desenvolver o tema não deixei de fazer interagir a deontologia com o 

mercado, balizando, abstractamente, aqui e ali, as fronteiras entre os actos permitidos e os 

proibidos.  

Como seria bom se STP fosse um país com uma classe política com alguma moralidade e  

sentido de responsabilidade, capaz de respeitar as fronteiras por ela livremente 

estabelecidas, entre actos proibidos e permitidos, sancionando aqueles que prevaricassem!! 

No caso concreto, o legislador quer que no mercado o Advogado se assuma como Servidor do 

Direito e da Justiça, obrigando-se a despender todas as suas energias na prossecução deste 

objectivo. 

Mas tal só produzirá frutos num ambiente de reforma do Sistema Jurídico e Judiciário, em que 

todos, as elites, os operadores judiciários, os Advogados e os são-tomenses hoje excluídos, se 

disponham a mudar de atitude, assumindo cada um a responsabilidade de não franquear as 

fronteiras proibidas. Enquanto não for assim, teremos que concluir que será muito difícil os 

Advogados e a Ordem contribuírem, significativamente, para o Acesso ao Direito e à Justiça em 

S T P.   

Quererá isto dizer que nos vamos acomodar, buscando o nosso lugar no seio das elites do 

poder? Longe disso! 

Até aqui percorremos um longo caminho, com percalços, é certo, mas também com vitórias! E 

que vitórias! Só o facto de estarmos cá, hoje, reunidos, discutindo o presente e o futuro da 

nossa profissão, fala por si. Por isso, não há razões para desistências. 

Até porque esta crise global em que vivemos, se ameaça aquilo que temos de mais valioso, 

também é portadora de oportunidades a perder de vista. 

Para se dar a volta a situação, precisamos de trabalhar cada vez mais, com maior 

determinação e maior vontade de vencer.  Precisamos de fomentar e consolidar a unidade e a 

coesão no seio da classe. Só seremos escutados e respeitados se formos fortes. E só seremos 

fortes se estivermos unidos e coesos em torno dos interesses fundamentais dos servidores do 

Direito e da Justiça que somos, sem exclusões. 



Interiorizada essa necessidade imperiosa de muito trabalho, muita determinação e vontade 

férrea de vencer; interiorizada esta necessidade de unidade para a defesa e preservação dos 

reais interesses da profissão, ao serviço da construção do Estado de Direito Democrático; 

1 – Os Advogados devem: 

a) Empenhar-se na melhoria contínua da sua formação, competitividade e 

desempenho; 

b) Buscar parcerias, internas e externas, abrindo-se ao mercado, à região e ao 

mundo.  

2 – A Ordem deve : 

a) Contribuir para a melhoria da formação e competitividade dos seus membros, 

promovendo acordos e parcerias com instituições habilitadas; 

b) Prestar a maior atenção ao período de estágio dos recém-formados, insistindo e 

privilegiando a formação deontológica, moral, ética e humanista; 

c) Adoptar uma estratégia de penetração no mercado regional e da CPLP, 

privilegiando, particularmente, os mercados angolano, equato-guineense e 

gabonês; 

d) Contribuir para, na medida do possível, serem disponibilizados  meios e  processos 

eficientes e céleres de acesso ao Direito e à Justiça, para todos os excluídos que 

deles careçam; 

e) Multiplicar e consolidar interfaces com organizações da sociedade civil; 
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