
EDITORIAL

Este número da ROA é especialmente marcado pela homenagem
histórica que a Ordem dos Advogados deve aos saudosos Bastonários
Dr. António Osório de Castro, Dra. Maria de Jesus Serra Lopes e Dr. Júlio
de Castro Caldas, figuras exemplares da advocacia portuguesa que dedi-
caram com paixão toda a sua longa e fértil vida à profissão, e que exerce-
ram de forma brilhante os seus cargos na vida pública e na advocacia.
É assim com muita honra que publicamos os sentidos testemunhos de
colegas e amigos que os acompanharam e com eles partilharam alegrias e
tristezas.

Mas a relevância deste número não se esgota nestes textos de home-
nagem, são publicados textos doutrinários de inegável interesse e atuali-
dade, abarcando temas tão vastos como o Direito Societário, o Direito
Fiscal, o Direito da Arbitragem, Direito do Trabalho e Procedimento
Administrativo, entre outros.

Por último mantendo a tradição da ROA, publicam-se decisões dos
seus órgãos com interesse geral e ainda se inclui uma nova secção dedi-
cada ao Direito da União Europeia, transcrevendo-se nesta edição a Reco-
mendação (UE) 2022/758 da Comissão de 27 de abril de 2022 sobre a
proteção dos jornalistas e dos defensores dos direitos humanos envolvi-
dos em processos judiciais manifestamente infundados ou abusivos con-
tra a participação pública («Ações judiciais estratégicas contra a partici-
pação pública» ou SLAPP, na sigla original em inglês). As SLAPP são um
dos temas mais controvertidos da atualidade e a necessitar de urgente
regulação, representando uma forma particular de “assédio” com vista a
impedir ou penalizar a intervenção em questões de interesse público e que
assim colocam em causa os fundamentos da liberdade de expressão e da
própria democracia. Esta proposta da Comissão prevê várias salvaguardas
e recursos processuais contra as SLAPP desde o rápido arquivamento até
indemnizações e sanções dissuasoras contra o lançamento destas ações
abusivas.



Aproveitamos a ocasião para agradecer a todas as colaboradoras do
departamento editorial da Ordem pelo excelente trabalho de apoio a cada
edição da ROA, sob a coordenação sempre disponível da Dra. Sandra Coe-
lho, e agradecer, em particular, à Dra. Elsa Mariano pelo empenho e apoio
especial neste número.

Lisboa, 30 de Junho de 2022
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