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    O lema que elegemos para a nossa

candidatura assume um duplo sentido.

Pretende, antes de mais, ser expressão de que

só a singular identidade de Advogado(a) tornou

possível a aproximação e a criação de efetivos

laços de indestrutível solidariedade entre todas

e todos os que, aqui e agora, com o matricial

propósito de pugnar e defender o bem comum,

encaram a missão de integrar uma candidatura

ao Conselho Regional de Coimbra da Ordem

dos Advogados com a motivação, a abnegação

e a entrega de quem, consciente das

responsabilidades a que é chamado, rejeita

uma qualquer hipótese – ainda que legítima -

de não aceitar o desafio.
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REUNIDOS PELA ORDEM 
numa missão em que cada um de nós, Advogado(a), reforça o coletivo, porque a
fortaleza do todo é muito maior do que a soma aritmética das forças que emanam
de cada um dos seus elementos

"Recomeça... se puderes, sem angústia e sem pressa e os passos que deres,
nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade, enquanto não alcances

não descanses, de nenhum fruto queiras só metade.”
Miguel Torga

O lema da candidatura e a sua razão1
     Procura, por outro lado, afirmar como

propósito do nosso trabalho a reconciliação

das Advogadas e dos Advogados com a sua

Ordem e a união da advocacia em torno da

causa comum; uma causa devidamente

identificada por via da cidadania ativa dos seus

membros, numa vivência amplamente

participada a que o órgão regional se propõe

dar voz, não com vista à efémera propagação

de meras e inócuas ressonâncias, mas com o

objetivo fundamental de contribuir para

encontrar respostas concretas para os

problemas da advocacia, dos Advogados e das

Advogadas, dos cidadãos e das empresas, e da

Justiça.
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O lema da candidatura
e a sua razão1

       Conscientes de que se trata de um trabalho

incessante de procura de soluções em tempos

de profunda crise económica, de valores, de

cidadania, e, consequentemente, da profissão,

cremos que a reação aos tempos que vivemos

implica dádiva, abnegação, militância cívica e

espírito de missão. 

      Propomo-nos, por isso mesmo, promover o

estabelecimento das imprescindíveis ligações

quer com os órgãos nacionais, quer com as

Delegações e Delegados que, verdadeiros

detetores de problemáticas e necessidades da

advocacia concreta e real, compõem a

imprescindível capilaridade que nos permite

chegar a todas e a todos os que determinam,

justificam e impõem o cumprimento da missão

a que nos propomos - os Advogados e

Advogadas.

     Desperdiçar tempo, energia e saber em

pugnas e questiúnculas nada acrescenta ao

que realmente importa aos Advogados e às

Advogadas portugueses, à advocacia e à

Justiça.

Justiça. A promoção do efetivo exercício da

cidadania; do desenvolvimento de iguais

condições de acesso ao Direito e à Justiça; da

defesa intransigente dos direitos, liberdades e

garantias dos cidadãos é que devem mobilizar

todos e cada um de nós.

      Partilhamos, sem qualquer dúvida, o ideal

de que esta candidatura radica num verdadeiro

espírito de serviço em benefício dos

Advogados e Advogadas.

   A reabilitação e afirmação social da

advocacia só se mostrará possível se, mais do

que nunca, todos e cada um dos Advogados e

das Advogadas for prova de liberdade,

independência, competência, coragem e

imaculada probidade.

      A defesa do Estado de Direito; a defesa

intransigente do sigilo profissional; a definição

de condignas e adequadas condições de

regulação da profissão; a definição e

aprovação de um modelo previdencial e de

proteção social que, com respeito pela

liberdade
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O lema da candidatura
e a sua razão1

liberdade de cada um, possa satisfazer a

multiplicidade e diferença das pretensões dos

Advogados e Advogadas; a promoção do

acesso ao direito; o combate contra a

Procuradoria ilícita; a defesa e zelo pela função

social, dignidade e prestígio da Advocacia –

envolvendo os Advogados e Advogadas no

processo de conformação da sua vontade

orgânica - devem constituir-se como

verdadeiro catalisador da ação que se exige

para vencer as duras batalhas que se

avizinham. 

        Defender os direitos dos Advogados e das

Advogadas implica que estejamos (re)unidos

numa luta que é de todos, porque a todos

impõe, enquanto zeladores de uma associação

pública profissional criada em 12 de junho de

1926, pelo Decreto nº 11715, um férreo combate

por uma Ordem democrática, (re)conciliada,

(re)unida, (re)prestigiada, de verdadeiros

Advogados e Advogadas, livres e

independentes.

          A (re)construção da Ordem dos Advogados

implica dedicação, atenção, vigilância,

sensatez e capacidade de reação firme aos

múltiplos ataques desferidos pelas mais

variadas formas e com as mais inusitadas

origens - muitas das vezes o próprio Estado -

em ostensiva afronta aos elementos

estruturantes do Estado de Direito para cuja

edificação e defesa têm vindo a contribuir

ativamente os Advogados e Advogadas

portugueses. Veja-se, a título de mero

exemplo, o ataque ao (ainda) vigente diploma

dos atos próprios de Advogado, em que o

Estado, indiferente à efetiva proteção dos

direitos e liberdades dos cidadãos e das

empresas, numa desenfreada, cega e

inconsequente tarefa de simplificação

administrativa e legislativa e sob o alegado fito

de tornar mais fácil a vida dos cidadãos e das

empresas na sua relação com a Administração

e, outrossim, contribuir para aumentar a

eficiência interna dos serviços públicos, tem

vindo
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O lema da candidatura
e a sua razão1

vindo a alterar e eliminar procedimentos de

forma duvidosamente eficaz para a vida dos

que alegadamente justificam a sua

implementação.

   De igual modo, sob a égide de uma

inquietantemente anunciada melhoria e

facilitação das condições de acesso às

profissões reguladas, afastando os entraves

que não sejam necessários à prossecução do

interesse público, encontra-se em marcha o

processo legislativo de alteração à Lei nº

2/2013, de 10 de janeiro, e à Lei nº 53/2015, de

11 de junho, que, entre o mais, prevê a

admissibilidade de constituição de sociedades

multidisciplinares, no âmbito do exercício de

profissões autorreguladas. 

    Sendo muitas as preocupações que nos

assaltam face às inovações propostas, bater-

nos-emos intransigentemente pela defesa dos

valores essenciais ao exercício da advocacia,

mormente pela defesa do seu último reduto

diferenciador - o sigilo profissional.

       Consideramos que a discussão e votação

do diploma na especialidade pode, ainda,

permitir a minoração dos fatais efeitos de uma

promiscuidade profissional que, pondo

irremediavelmente em causa a relação de

confiança entre o(a) Advogado(a) e o seu

Cliente, importará definitivo comprometimento

dos direitos, liberdades e garantias dos

cidadãos e das empresas, mormente pelo facto

de, da ausência de idênticas obrigações e

prerrogativas para os demais profissionais que

possam aceder à informação sigilosa e da

imposição de cumprimento de normativos

contrários à reserva do direito/dever ao sigilo

profissional, vir a corresponder um completo e

absoluto vazio.
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2
Os princípios norteadores da
nossa atuação2

Respeito inflexível pelos princípios

deontológicos que norteiam o exercício da

profissão;

Defesa intransigente dos Advogados e

Advogadas, dos seus direitos e

prerrogativas no exercício da atividade;

Promoção permanente da qualificação e

formação contínua dos Advogados e

Advogadas, como via essencial de reforço

da

        Uma atuação que não obedeça a princípios

norteadores reúne todos os ingredientes para

se tornar numa deambulação entregue à sorte

do acaso.

    Uma atuação competente, responsável,

séria, comprometida, proba, livre e corajosa

não pode, em circunstância alguma, deixar de

ser inspirada pelos princípios absolutamente

matriciais e irrenunciáveis com que iremos

marcar a nossa atuação, a saber:

Colaboração, leal e solidária, com todos os

órgãos da Ordem, designadamente, os

nacionais, e participação ativa nos

combates pela defesa dos direitos e

interesses da Advocacia;

Promoção da Advocacia preventiva;

Denúncia vigorosa das políticas

legislativas que sejam lesivas dos

cidadãos e/ou do exercício pleno da

Advocacia;

Combate dos anacronismos do

ordenamento legislativo e do nosso

sistema judicial e forte empenho na

promoção de uma melhor atividade

legislativa que, partindo de uma visão

sistémica do ordenamento jurídico,

permita a simplificação, a eficácia, a

redução

Os princípios norteadores
da nossa atuação

da dignidade profissional e do prestígio da

advocacia;
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Debate frontal, crítico e construtivo,

relativamente às iniciativas políticas da

Ordem;

Apresentação de programas e medidas

concretas orientados para o cidadão;

Participação ativa na busca de soluções

que promovam a imagem da Justiça e a

reabilitem aos olhos do cidadão. 

redução dos custos administrativos e de

contexto;

O compromisso e o estabelecimento de relações entre
o Conselho Regional de Coimbra, os Advogados e
Advogadas da sua área de circunscrição territorial e
as Delegações e Delegados

3
        Porque os Conselhos Regionais são órgãos

de proximidade verdadeiramente habilitados a

sentir o pulsar da classe, o modelo, as

dificuldades e problemas e as condições de

exercício da profissão na respetiva área de

circunscrição territorial, são, por excelência,

os mais aptos a intervir, direta e

imediatamente, nas questões atinentes a

matérias da sua competência ou a veicular

junto dos órgãos nacionais, e do Bastonário em

particular, as especificidades detetadas.

       Por tal razão, consideramos que o Conselho

Regional, enquanto órgão imprescindível ao

professado

professado envolvimento da classe, não pode

prescindir do envolvimento e participação de

todos os Advogados e Advogadas da sua área

de circunscrição territorial nas decisões do

seu Conselho Regional, numa dialética que se

inicia na assunção das suas preocupações e

termina na participação no processo de

decisão.

       Envolver os Colegas e as Colegas com a sua

Delegação; envolver as Delegações e

Delegados no trabalho, ação e decisões do

Conselho Regional, constitui-se como

propulsor de sinergias essenciais ao

cumprimento
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O compromisso e o estabelecimento de relações entre
o Conselho Regional de Coimbra, os Advogados e
Advogadas da sua área de circunscrição territorial e
as Delegações e Delegados

3

Daremos continuidade a uma criteriosa e

adequada gestão dos recursos

financeiros, assegurando a estabilidade

financeira do Conselho Regional e a

afetação dos meios necessários ao

exercício das competências

estatutariamente fixadas, com absoluta e

escrupulosa observância de normas,

procedimentos e regras contabilísticas a

esse propósito vigentes, e outrossim das

impostas pela fiscalização do Tribunal de

Contas;

Continuaremos a apoiar financeiramente

as Delegações da nossa área de

circunscrição territorial, dotando-as dos

meios necessários ao adequado exercício

das suas competências;

Manteremos uma política de adequada

descentralização, mediante delegação de

poderes

cumprimento da missão e realização das

tarefas em que todos estaremos investidos.

        Em conformidade, 

Realizaremos, com carácter de

regularidade, reuniões de trabalho na sede

do Conselho Regional de Coimbra, com

Delegações e Delegados(as); 

Daremos continuidade à política de

formação contínua em modelos on-line,

presencial e misto, procurando sempre

abranger o maior universo de Advogadas e

Advogadas, ir ao encontro das

expectativas formativas em concretas

áreas do Direito e de acordo com as

exigências de atualização e renovação de

saber que se mostrem adequadas;

Promoveremos iniciativas nas Delegações,

designadamente no que toca à formação

contínua;

Favoreceremos, acarinharemos e

colaboraremos em iniciativas promovidas

pelas Delegações;

Traçaremos projetos e programação

conjunta de atividades; 

poderes nas Delegações;
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O compromisso e o estabelecimento de relações entre
o Conselho Regional de Coimbra, os Advogados e
Advogadas da sua área de circunscrição territorial e
as Delegações e Delegados

3
Constituiremos comissões e grupos de

trabalho em concertação com as

Delegações, para que as decisões do

Conselho Regional sejam participadas e

representativas;

Dotaremos, como, desde sempre, vem

acontecendo, o Conselho de Deontologia

de Coimbra dos meios necessários ao

exercício das suas competências.

O serviço aos Advogados e
às Advogadas4

Continuaremos a homenagear os Colegas

e

      Porque constituem a verdadeira razão de

ser da nossa candidatura, privilegiaremos a

ação que melhor se adeque à satisfação das

necessidades profissionais dos Advogados e

Advogadas, combatendo energicamente os

obstáculos opostos ao respetivo exercício

profissional, batendo-nos pela salvaguarda dos

seus direitos e prerrogativas, disponibilizando

ferramentas de trabalho e promovendo

programas de aproximação entre pares e com

os órgãos da própria Ordem.

        Com tal desiderato,

Procuraremos recensear prontamente

situações de emergência profissional que

afetem os Colegas a exercer na nossa área

de circunscrição territorial, promovendo,

quando necessário, ações de acrescida

solidariedade que se mostrem adequadas

à resolução dos problemas;

e as Colegas que perfizerem 35 anos de

atividade, prestando o devido tributo a

todos os que se constituem como

referências para toda a classe,

procurando, através dele, um efeito

inspirador e mimético;
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4O serviço aos Advogados e
às Advogadas

Divulgaremos os serviços e informações

disponibilizados pela OA aos Advogados e

Advogadas, que, por deficiência

comunicacional da própria Ordem, muitas

vezes desconhecem;

Auditaremos e melhoraremos os serviços

já disponibilizados pelo Conselho Regional

de Coimbra ao abrigo dos protocolos já

celebrados

Manteremos a disponibilização de apoio

técnico prestado por quadros do Conselho

Regional de Coimbra em áreas essenciais

da atividade, designadamente na da

informática jurídica.

celebrados, de modo a que sirvam

efetivamente os seus destinatários;

5A formação

    Consideramos que só através de um

exercício profissional competente,

caracterizado por inquestionável e

comprovado conhecimento e excelência de

atuação será possível reabilitar a profissão e

superar os desafios concorrenciais com que

somos permanentemente confrontados.

Porque a natureza eminentemente intelectual

que caracteriza o exercício da advocacia

demanda um acompanhamento permanente

das

das múltiplas e sucessivas alterações e

inovações legislativas e, outrossim, um elevado

grau de especialização que concorre nas várias

áreas do saber jurídico, a formação é o

compromisso de honra que assumimos, na

senda, aliás, do que vem sido política do

Conselho Regional de Coimbra.

        Conscientes de que se trata de uma tarefa

de extraordinária responsabilidade, de

execução continuada e sempre inacabada,

exigente 
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5A formação

exigente de um esforço persistente da Ordem e

dos Advogados e Advogadas, assumimos o

compromisso de organizar e levar a formação

a todos os Colegas, através dos modelos que

melhor se adequem e satisfaçam as suas

necessidades de  saber, seja em plataforma

on-line, presencialmente ou em modelo misto.

     a) No que respeita à formação inicial -

missão que, consabidamente, não depende da

vontade e competências estatutárias

atribuídas aos Conselhos Regionais – a

atividade do Conselho Regional de Coimbra

será orientada para a densificação das

competências que lhe forem atribuídas, com

firme aposta na qualidade da formação

ministrada no Centro Distrital de Estágio de

Coimbra, de modo a que os Advogados

Estagiários e as Advogadas Estagiárias que o

frequentem não desmereçam, antes

incrementem, o prestígio da Advocacia.

        Não obstante a proposta de alteração à Lei

nº 2/2013, de 10 de Janeiro, mais

concretamente

Daremos continuidade à política de

formação contínua implementada,

promovendo conferências, colóquios,

seminários, minicursos, cursos e clínicas,

monográficas

concretamente no que respeita à diminuição

do tempo de estágio para 12 meses, com o

consequente e previsível acréscimo de

limitações e dificuldades a uma efetiva e

completa preparação dos Advogados e

Advogadas Estagiários para o ingresso na vida

profissional, estaremos vigilantes quanto às

necessidades formativas que resultarem da

contingência programática e do contexto

decorrente do mencionado encurtamento.

Destarte, estruturaremos ações que, no âmbito

das competências que nos cabem, permitam

densificar e consolidar um exercício

profissional em que as elevadas exigências e

permanentes desafios práticos assumem

redobrada dimensão e consequências.

        b) No que tange, por seu turno, à formação

contínua: 



UNIDOS
PELA

ORDEM

RE

TRIÉNIO 2023/2025

CANDIDATURA AO CONSELHO REGIONAL
DE COIMBRA DA ORDEM DOS ADVOGADOS

TERESA LETRAS

11

5A formação

Promoveremos ações de formação em

áreas não jurídicas, mas indispensáveis

para o exercício da profissão - gestão de

escritório, psicologia judiciária,

informática, contabilidade e finanças,

gestão de tempo, línguas estrangeiras

(aplicadas ao Direito), entre outras;

Encorajaremos, apoiaremos e, sendo a

isso chamados, colaboraremos nas

iniciativas de formação das Delegações;

Fortaleceremos e renovaremos as

parcerias institucionais em matéria de

formação, procurando novas sinergias;

Realizaremos ações de formação

conjuntas com outros operadores

judiciários.

     c) A diversidade dos modelos de formação,

o canal de transmissão e a videoteca de

formação on-line

 Mercê das contingências e limitações

impostas pela pandemia de COVID-19, fomos

obrigados a reinventar-nos e a procurar

respostas para as muitas exigências

formativas que, entre o mais, o próprio

contexto determinou. Foi, por isso, num quadro

de acentuada adversidade que passámos a

adotar como modelo de formação o ministrado

em plataforma on-line que, não obstante

amputado da riqueza própria das relações

humanas em presença, se veio a revelar como

distribuidor equitativo de saber e

conhecimento, permitindo-nos chegar a todos

os Advogados e Advogadas, quer através de

transmissões mais restritas acomodadas de

acordo com as inscrições realizadas para o

efeito, quer através de transmissões abertas

no canal institucional do YouTube, com

subsequente arquivo e disponibilização.

monográficas ou por ciclo temático, em

modelo on-line, presencial e misto;
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5A formação

      Neste quadro, conscientes das indiscutíveis

vantagens que um tal tipo de formação

reveste, especialmente para os Advogados e

Advogadas das Comarcas mais distantes dos

locais

locais de realização dos eventos formativos,

daremos continuidade ao projeto de formação

on-line, que compatibilizaremos com

realizações presenciais e em modelo misto.

6A reabilitação e a
valorização da profissão

    Como decorre claramente da matriz que

elegemos para o nosso projeto, consideramos

que a reabilitação da advocacia e a sua

valorização têm de operar numa dupla

vertente: perante a comunidade jurídica, por

um lado, assente no essencial conhecimento

científico e na demonstração de

inquestionáveis competências profissionais; e

perante a sociedade civil, por outro, desta feita

tendo por base a afirmação do papel

fundamental do Advogado enquanto defensor e

garante de direitos, liberdades e garantias, só

possível num contexto de real e efetivo

envolvimento na comunidade.

Reforço da afirmação científica através da

publicação na Newsletter on-line do

Conselho Regional de Coimbra de artigos

científicos de Advogados e Advogadas

inscritos

     Não obstante a tendência para o seguidismo

jurisprudencial – mercê, realce-se, da curial e

sempre avisada cautela de patrocínio – não

desconsideramos o facto de que os Advogados

e as Advogadas, pelas exigências decorrentes

da sua especial função de modeladores e

conformadores de causas, reúnem

características únicas passíveis de alcandorar

a inovação jurídica e jurisprudencial.

        Propomos:
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6A reabilitação e a
valorização da profissão

Dar continuidade às publicações

“Advogado Informado Vale por Dois” e “Nota

Jurídica”;

Afirmação cívica, através do envolvimento

ativo na divulgação e promoção da

educação para os direitos;

Comemoração do dia do Advogado (Dia de

S. Ivo) com abertura à participação da

sociedade civil;

Incentivo aos Advogados e Advogadas, às

Delegações e aos Delegados a intervir

ativamente na sociedade civil,

envolvendo-se em ações de solidariedade,

projetos de intervenção e grupos de ajuda.

inscritos pelo Conselho Regional e de

outros profissionais do judiciário,

comentários a jurisprudência relevante e

sobre temas de reconhecido interesse

para os profissionais da Justiça;

7O acesso ao Direito e à Justiça
e o benefício do Apoio Judiciário

     Sendo indiscutível que é da sua consagração

constitucional que emerge a essencialidade do

acesso ao Direito e à Justiça, afigura-se-nos

irrebatível que o acesso ao Direito e à Justiça

só se mostra possível por via da intervenção

dos Advogados e das Advogadas que ali

identificam o património matricial da sua

profissão.

profissão.

      Porque o exercício pleno da cidadania só se

mostra efetivo se aquele acesso for

incondicional, constitui seu pressuposto o

aprofundamento do conhecimento dos direitos

por uma sociedade civil que se quer

capacitada e esclarecida, sendo

absolutamente
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7O acesso ao Direito e à Justiça
e o benefício do Apoio Judiciário

Desenvolver campanhas de divulgação

jurídica e ações de educação para os

direitos e para a cidadania;

Integrar as Comissões e Institutos de

acompanhamento de assuntos relativos a

grupos vulneráveis (menores,

desempregados, vítimas de violência

doméstica, imigrantes, detidos(as) em

estabelecimentos prisionais, cidadãos

portadores

absolutamente imprescindível o papel dos

Advogados e das Advogadas no processo de

promoção e de educação para os direitos. Com

efeito, ao darem a conhecer ao cidadão e às

empresas os instrumentos de orientação e

condução da sua vida, os Advogados e

Advogadas, verdadeiros mediadores de

convivência ética, não só criam as condições

necessárias à confirmação da

imprescindibilidade da Advocacia, como

conquistam a acrescida legitimação e

dignificação do seu papel social.

        Assim, é nosso projeto:

Reforçar o trabalho desenvolvido pelo

Conselho Regional no âmbito do acesso ao

direito, garantindo a execução prática do

imperativo constitucional, e colaborar com

o Conselho Geral e com o Instituto do

Acesso ao Direito na melhoria do sistema;

Manter o apoio ao funcionamento dos

Gabinetes de Consulta Jurídica instalados

e, tanto quanto possível, promover a

criação de novos Gabinetes;

Acompanhar o funcionamento e as

problemáticas dos meios alternativos de

resolução de litígios (Julgados de Paz,

Centros de Arbitragem, Unidades de

Mediação, entre outros), pugnando pela

intervenção de Advogado(a);

Dignificar a prestação de serviços

jurídicos no seio do SADT;

portadores de deficiência), participar

ativamente nas respetivas atividades e

promover ações dirigidas ao respetivo

público-alvo;
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7O acesso ao Direito e à Justiça
e o benefício do Apoio Judiciário

8O combate à procuradoria ilícita

Promover encontros para discussão de

questões práticas suscitadas pelo regime

jurídico

jurídico do Acesso ao Direito e aos

Tribunais e pelo emprego do SINOA.

Dar continuidade ao trabalho de prevenção

e combate que o Conselho Regional de

Coimbra vem desenvolvendo;

Dar continuidade ao trabalho da Comissão

Regional de Procuradoria Ilícita, composta

pelo

    Se o pleno exercício da cidadania passa,

inquestionavelmente, pela educação para os

direitos, aquele exercício não se compadece

com a prática de atos que, impondo especiais

conhecimentos e competência para o efeito, o

sejam por quem não se mostre, para tanto,

habilitado.

     Na senda da luta que vem sendo travada e

do trabalho permanente e enérgico que vem

sendo desenvolvido contra a Procuradoria

Ilícita, propomo-nos:

Fomentar o debate das questões

relevantes para a profissão, contribuir

para a criação e uniformização de

procedimentos e apresentar projetos de

intervenção junto da CDAPA, por via da

representação assegurada pelo vogal do

Conselho Regional com o pelouro;

Definir, com as Delegações, trabalho de

promoção da Advocacia, da imagem dos

Advogados e das Advogadas, e de criação

de mecanismos de combate à

Procuradoria Ilícita;

pelo vogal do Conselho Regional com esse

pelouro e por Colegas oriundos de diversas

comarcas da sua área de circunscrição

territorial;
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8O combate à
procuradoria ilícita

Reforçar o sistema informático de

tratamento dos processos de Procuradoria

Ilícita, de modo a permitir maior eficiência

e rapidez na respetiva tramitação;

Articular com o Conselho Geral a

constituição da Ordem dos Advogados

como Assistente em processos criminais

que

Publicitar as sentenças condenatórias por

crime de procuradoria ilícita proferidas

pelos Tribunais da nossa área territorial de

atuação.

que, por crime de procuradoria ilícita,

pendam na nossa circunscrição territorial.

9A comunicação com os Advogados e as Advogadas,
com os órgãos da Ordem e com os demais operadores
judiciários

     A transição para o digital como “novo

normal" é uma realidade inescapável,

parecendo-nos inquestionável que o aspeto

comunicacional é um dos processos em que a

transição mais se repercutiu. Com efeito, a

massificação dos dispositivos digitais, que vão

desde smartphones a smartwatches, e a ligação

permanente à internet, passou a determinar

que estejamos ligados em rede 24 horas por

dia. Passámos a relacionar-nos, a comunicar, a

divertir-nos e a trabalhar por intermédio

intermédio de plataformas digitais. A

comunicação digitalizada tornou-se

omnipresente, remodelando a organização das

sociedades e a forma como comunicam.

        Em consequência deste novo paradigma

de relacionamento cresce o distanciamento

social e com ele surgem novas formas e

hábitos de interagir, comunicar e de

relacionamento, seja a nível interpessoal, com

as organizações ou com as instituições

públicas. Verifica-se, pois, que enquanto a

comunicação 
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9A comunicação com os Advogados e as
Advogadas, com os órgãos da Ordem e
com os demais operadores judiciários

Divulgar as atividades do Conselho

Regional de Coimbra e das suas

Delegações, sejam as relativas a assuntos

de interesse para a atividade,

designadamente em matéria de formação,

sejam

comunicação entre um único de emissor e

recetor passa para segundo plano, emergem

em larga escala as comunicações em grupo e

de massa, como é o caso dos grupos criados

em diversas aplicações de trocas de

mensagens, nos quais, de uma só vez, é

possível fazer chegar a mensagem a um grande

número de destinatários e com eles dialogar.

   Pôr ao serviço dos Advogados e das

Advogadas o que a comunicação digital tem de

melhor é aproveitar uma singular oportunidade

de instituir novas formas de relacionamento

institucional e entre pares. 

       Reforçaremos e consolidaremos, por isso,

o conteúdo funcional do pelouro dedicado à

comunicação, ao qual competirá

designadamente:

Dinamizar o sítio da internet do Conselho

Regional;

Promover a troca de informações entre

Advogados e Advogadas, sobre temas

relacionados com o Conselho Regional de

Coimbra e com o exercício da profissão,

designadamente através dos perfis

institucionais;

Intensificar a periodicidade de publicação

da Newsletter do Conselho Regional de

Coimbra;

Difundir notícias com interesse para os

Advogados;

Auscultar os Advogados e as Advogadas

em assuntos de especial relevância,

através de inquéritos on-line, que

permitam

sejam as relacionadas com o papel da

advocacia na promoção e defesa de

direitos, com especial atenção para as

iniciativas socioculturais e para as ações

de divulgação jurídica e de ampliação do

acesso ao direito;
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9A comunicação com os Advogados e as
Advogadas, com os órgãos da Ordem e
com os demais operadores judiciários

Promover a troca de informações e

divulgação de atividades entre Conselhos

Regionais

permitam avaliar a sua satisfação, bem

como identificar quais os temas que mais

preocupam a Advocacia;

Regionais, especialmente na divulgação de

ações de formação e atividades em

Comarcas que se encontrem nos limites

da área territorial de atuação de cada

Conselho Regional.

10A especial condição dos
jovens Advogados e Advogadas

       O futuro da Advocacia, enquanto atividade

prestigiada, socialmente relevante e

imprescindível num Estado de Direito

Democrático, depende da adequada integração

dos jovens Advogados e Advogadas na

profissão, tendo presente a especificidade dos

problemas com que se deparam.

     Só uma formação sistemática e de

qualidade poderá garantir a formação

adequada e a preparação dos jovens

Advogados e Advogadas para a vida ativa. 

        As novas áreas de Direito e os processos

no Tribunal de Justiça da União Europeia e no

Tribunal

Estender a formação às novas áreas do

Direito;

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

integram uma prática para a qual os

Advogados mais jovens estão especialmente

sensibilizados e habilitados, desta feita mercê

do facto de haverem beneficiado da inclusão

destas matérias nos planos de estudo das

Faculdades onde cursaram. 

     Assim, honrando o princípio da solidariedade

geracional que constitui marca indelével dos

Advogados e Advogadas, comprometemo-nos

a:
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Estabelecer plataformas de troca de

conhecimento intergeracional entre

Advogados e Advogadas, com vista ao

estabelecimento de relações horizontais;

11

A especial condição dos
jovens Advogados e Advogadas

Promover encontros temáticos tendo

como protagonistas os jovens Advogados

e Advogadas.

As relações institucionais

  Consideramos que o estabelecimento e

fortalecimento do relacionamento institucional

com as estruturas representativas de Colegas

de países europeus e de países de língua oficial

portuguesa, e, outrossim, com as instituições

representativas das demais profissões liberais

é, numa ótica de valorização, afirmação e

reconhecimento, fundamental. 

     Cremos que a afirmação social da Advocacia

não pode fazer-se ostracizando os demais

operadores judiciários e/ou representantes

institucionais, com quem urge refletir,

confrontar pontos de vista e intervir de forma

concertada. Por assim ser, professamos o

desenvolvimento

Acompanhar a atividade do CCBE, UIA e

outras instituições congéneres, de modo a

informar os Advogados e as Advogadas da

nossa área de circunscrição territorial do

que de relevante for acontecendo;

desenvolvimento de relações e parcerias

institucionais com os agentes da sociedade

civil (Instituições de Ensino Superior;

Organizações Não Governamentais; Institutos

Públicos; Associações Culturais; Câmaras de

Comércio e Indústria; Associações Comerciais

e Industriais; Escolas; Associações Cívicas;

entre outros).

        Propomo-nos pois: 
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11
Apoiar as iniciativas que venham a ser

desenvolvidas pela JUTRA - Associação

Luso Brasileira de Juristas do Trabalho;

Manter o relacionamento empenhado e

participativo com as demais profissões

liberais, no âmbito do Fórum Regional das

Profissões Liberais;

Estabelecer contactos com estruturas

regionais representativas dos Advogados e 

Estimular as relações e parcerias

institucionais com os representantes da

sociedade civil.

Advogadas do Brasil, de outros países da

CPLP e outras estruturas regionais

representativas dos Advogados e

Advogadas, nomeadamente as do espaço

europeu;

As relações institucionais

12O apoio e participação em
atividades sócio culturais

    A afirmação da Advocacia enquanto

profissão pluridimensional exige uma ação de

intervenção cultural que beneficie os

Advogados e as Advogadas, destinatários de

toda a atividade do Conselho Regional. 

       As atividades culturais são ainda uma

ponte importante entre a Advocacia e a

comunidade sendo um ótimo pretexto, não só

para a afirmação cívica da profissão, como

também

Reafirmar a dimensão social da Advocacia;

Acarinhar e divulgar a obra dos Advogados

e das Advogadas artistas (escritores(as);

músicos(as); cantores(as); fotógrafos(as);

atrizes/atores, entre o mais);

Disponibilizar a sede do Conselho Regional

de

também para as ações de divulgação jurídica e

de educação para os direitos. 

        Por tal razão, propomos:
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Desenvolver ações de divulgação do

Direito através da expressão artística;

Promover concursos artísticos (literários,

fotografia, caricatura, entre outros), tendo

por

Manter o apoio à APEJ – Associação

Portuguesa de Escritores Juristas;

Dar continuidade ao apoio financeiro e

logístico ao ADVOCAL e ao FADVOCAL;

Estabelecer protocolos culturais e

artísticos, designadamente com Câmaras

Municipais, grupos de teatro, associações

culturais, entre outros;

Dinamizar outras iniciativas de índole

cultural, recreativa e desportiva. 

de Coimbra como espaço cultural, aí

promovendo eventos artísticos abertos à

comunidade jurídica e ao público em geral

(exposições, concertos, entre outros) e

sensibilizar as Delegações que possuam

condições para o efeito para, de modo

idêntico, o fazerem nas cidades onde

estão inseridas;

por objeto temáticas relacionadas com o

Direito e a Justiça;

13As relações com as
profissões do judiciário

O apoio e participação em
atividades sócio culturais

       Porque as profissões do judiciário têm no

cidadão o epicentro comum da respetiva ação

mostra-se absolutamente imprescindível que,

imbuídas de um espírito de cooperação, onde

cada um, respeitando intransigentemente a

função e competências do outro, tenha sempre

presente

presente que está investido de uma nobre

função, vital à manutenção da paz social e do

Estado de Direito, assumam e preconizem um

paradigma comportamental de urbanidade e

cordialidade, apanágio dos que se encontram

investidos em relevantes funções sociais e de

boa
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boa administração da Justiça.

       A inação e/ou a ação irrefletida de qualquer

dos operadores judiciários, ofendendo a boa

administração da Justiça, repercute-se na vida

do cidadão e da empresa, de forma

amplificada, ecoando nessa caixa de

ressonância que é a comunidade, destinatária,

por um lado, e legitimadora, por outro, dos

poderes exercidos.

       Com lealdade, sentido de missão e respeito

pelas competências de cada um, procuraremos

manter e reforçar laços entre essas profissões

e os seus profissionais, sem protagonismos de

qualquer natureza, para discussão de todas as

questões relevantes para a boa administração

da Justiça.

As relações com as
profissões do judiciário
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