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Breve apresentação (da instituição)
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❖Jovem instituição constituída em março de 2020 com representação   
nas jurisdições de língua portuguesa:

❖Missão: Direitos e Garantias; Ciência e Investigação; Educação e 
Formação; Promoção.

❖ Membros: 

• Angola
• Brasil
• Cabo Verde

• Guiné-Bissau
• Macau
• Moçambique

• Portugal
• Timor-Leste
• São Tomé e Príncipe 

Ordens, Associações ou 
Institutos de Advogados, 
representativas da classe 

dos advogados

Advogados e sociedades de 
advogados, qualidade que 

deverá ser comprovada junto 
da Direção da FALP

Pessoas singulares ou coletivas 
que, não querendo ou não 

podendo, ser Membros Efetivos, 
pretendam estar envolvidos

EFETIVOS HONORÁRIOS BENEMÉRITOS

http://www.cplp.org/


Breve referência a principal(ais) atividade(s) e / ou 
projeto(s) em curso
❖Observatório do Estado de Direito da FALP: promover o Estado de Direito 

através do estudo, divulgação e recomendação das melhores práticas nesse domínio, e 

recolha, investigação e tratamento de informação sobre violações do Estado de Direito.

❖Revista de Direito ao Desenvolvimento da FALP: Revista eletrónica da FALP que 

circulará gratuitamente em todas as jurisdições (lançamento em 22 de novembro);

❖ Centros de Conhecimento da FALP: 

❖ Eventos: 6 eventos realizados até à data. Atualmente em preparação o 1º Congresso 
da FALP, nos dias 21 e 22 de novembro, em São Paulo. 
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Comissão de Arbitragem e Mediação
Comissão de Diversidade e Inclusão
Comissão de Investimentos Estrangeiros

Comissão de Organização de Escritórios de Advogados 
Grupo Especial de Jovens Advogados (GEJA)
Grupo de Trabalho de Direito da Família e Sucessões

• .
• .
• .

• .
• .
• .



Principal(ais) expectativa(s) quanto à obtenção do  
Estatuto de Observador Consultivo da CPLP

❖ Acompanhamento das iniciativas da CPLP ligados ao setor 
da Justiça;

❖ Colaborar nos projetos desenvolvidos pela CPLP que 
possam contribuir para o fortalecimento da mesma;

❖ Contribuir para a crescente consolidação da CPLP na 
comunidade internacional;
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OBSERVADORES CONSULTIVOS DA CPLP

www.cplp.org

www.facebook.com/comunidade.paises.lingua.portuguesa

twitter.com/_cplp

www.youtube.com/user/canalcplp/videos

http://fotos.sapo.pt/cplpmultimedia/albunsCPLP - Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
Palácio Conde de Penafiel
Rua de S. Mamede ao Caldas, nº 21
1100-533 Lisboa - Portugal 
Tel.: +351 21 392 85 60
Fax: + 351 21 392 85 88
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