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A equipa liderada por Nuno Cerejeira 
Namora e por Pedro Marinho Falcão 
aposta de forma signifi cativa a sua 

equipa nas áreas que se têm revelado estra-
tégicas para a sociedade de advogados. Com 
a contratação de novos advogados, a socie-
dade de advogados vê reforçadas as áreas 
de Direito Laboral, Direito Fiscal, RGPD, 

Desporto, Corporate, Família, Menores 
e Sucessões e por último, Penal e Contra-
-Ordenações. 

A equipa que acaba de integrar a Socie-
dade de Advogados destaca-se pelo seu per-
curso académico excecional, na Universida-
de Católica Portuguesa, na Escola de Direito 
da Universidade do Minho, na Faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra, na 
Universidade do Porto e na Universidade de 
Lisboa, sendo, na sua maioria, mestres ou 
mestrandos.

Para Nuno Cerejeira Namora, a contra-
tação dos novos advogados é o refl exo do 
crescimento da sociedade de advogados, “a 
nossa estratégia passa por formar advogados 
de excelência, que estarão preparados para 
responder aos desafi os impostos pelo merca-
do, a contratação dos advogados é claramen-
te uma aposta no futuro e no crescimento da 
Sociedade”, destaca o sócio fundador. 

No ano passado, a Nuno Cerejeira Na-
mora, Pedro Marinho Falcão & Associados 
assinalou 25 anos de existência que foram 
marcados por um percurso pautado pelo 
crescimento sustentado e pela prática da ad-
vocacia de excelência.

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados 
reforça equipa em áreas estratégicas
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O Porto vai receber, entre 30 de outu-
bro e 3 de novembro, o 62.º Con-
gresso da União Internacional de 

Advogados (UIA), presidida pelo advoga-
do e sócio da Abreu Advogados Pedro Pais 
de Almeida. Este evento deverá juntar, se-
gundo a organização, cerca de 1200 advo-
gados de todo o mundo, sendo a delegação 
portuguesa uma das maiores, contando 
com a participação das maiores sociedades 
portuguesas, a par da delegação francesa.

Os dois principais temas em debate 
serão os “Desafi os Jurídicos da Escrava-
tura dos Tempos Modernos” e a “Prática 
Jurídica na Era Digital”. O presidente do 
Congresso é o advogado Pedro Rebelo de 
Sousa, da sociedade SRS, que considera 
que este “é um momento de afi rmação do 
espaço ibérico e da lusofonia”.

Todos os bastonários das ordens dos 
advogados dos países lusófonos estarão 
presentes, incluindo outras personalida-
des como o presidente do Parlamento de 
Portugal, Ferro Rodrigues, a ministra da 
Justiça, Francisca Van Dunem, a secretá-
ria de Estado da Justiça, Anabela Pedro-
so, o presidente da Câmara do Porto, Rui 
Moreira, e antigos bastonários da Ordem 
dos Advogados Portugueses, casos de Au-
gusto Lopes Cardoso (1987-1989), Maria 
de Jesus Serra Lopes (1990-1992), Júlio 
de Castro Caldas (1993-1998), José Mi-
guel Júdice (2002-2004) e Rogério Alves 
(2005-2007).

José Luís Moreira da Silva, advogado 
também da SRS, é o presidente da secção 
Portuguesa da UIA e aos jornalistas focou a 

temática da lusofonia, falando, por exem-
plo, “na importância de se criar um merca-
do único para as empresas da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
mas também para os advogados de língua 
portuguesa que têm perdido” para advo-
gados de outros países, como franceses ou 
norte-americanos. Assim, destaca a impor-
tância dos contactos estabelecidos entre os 

advogados e bastonários dos vários países 
lusófonos.

Pedro Rebelo de Sousa destaca, tam-
bém neste campo, um conjunto de desa-
fi os, tais como a agilização da atribuição 
de vistos entre os países da CPLP, a im-
portância de acordos para se evitar a dupla 
tributação ou a igualdade de direitos entre 
os profi ssionais liberais da CPLP, sejam 

advogados, arquitetos, médicos ou outros.
Sobre os temas em debate, Pedro Re-

belo Sousa afi rma que seria difícil escolher 
temas mais atuais. “Como pode o Direito 
tentar responder a estes desafi os que não 
são só dos advogados, mas também dos 
demais interlocutores, governos, regulado-
res, entidades multilaterais, associações de 
classes e sociedade civil, magistratura, mo-
vimentos religiosos, entre muitos outros”, 
escreveu Rebelo de Sousa num texto de 
opinião no “Público”.

Esta é a terceira vez que a UIA traz o 
congresso a Portugal, depois de em 1962 
e 2003 ter decorrido em Lisboa. A UIA 
– Union Internationale des Advocats | 
International Association of Lawyers | 
União Internacional dos Advogados foi 
fundada em 1927 e tem como principal 
objetivo contribuir para o estabelecimento 
da ordem jurídica internacional baseada 
no respeito pelos Direitos Humanos e na 
Justiça. Desde 1971 que a UIA detém o 
estatuto de entidade de consulta junto das 
Nações Unidas e junto do Conselho da 
Europa e goza do estatuto de organização 
não-governamental (ONG). Ao longo da 
história, e até agora, a UIA só tinha tido 
um presidente português, Adelino da Pal-
ma Carlos (entre 1962 e 1963).

Através dos seus membros coletivos 
(ordens, federações e associações de Advo-
gados) e individuais, a UIA reúne mais de 
dois milhões de advogados de cerca de 120 
países.

O evento decorrerá no Centro de Con-
gressos da Alfândega do Porto.

ENCONTRO DA UNIÃO INTERNACIONAL DOS ADVOGADOS 

Porto vai acolher mais de 1000 advogados de todo o mundo

O evento decorrerá no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.


