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Editorial
Por Filipe Alves

Abraçar a mudança

A

única constante da vida é a mudança. Esta máxima pode
parecer uma peça de sabedoria de bolso, mas nem por isso
deixa de ser verdadeira. E a velocidade alucinante a que o
mundo está a mudar, devido às novas tecnologias, reforça
esta convicção de que tudo está em constante mudança. O mercado
da advocacia de negócios não é exceção e as sociedades de advogados
terão de se adaptar ao surgimento de novas formas de produzir e de
criar, bem como a todos os desafios (incluindo do ponto de vista ético
e deontológico) que surgem associados a fatores como a Inteligência
Artificial. É certo que, ao contrário de outras profissões, ainda não é
concebível imaginar que um advogado possa ser substituído por um
robot. Um bom advogado é alguém em quem os clientes confiam e
que entende as emoções e os sentimentos humanos. Já um robot, por
eficiente que seja, nunca conseguirá entender como funciona o espírito
humano. Daí que possamos dizer, com alguma confiança, que vamos
continuar a precisar de advogados. Mas a Inteligência Artificial vai
também mudar a forma como funciona a advocacia, por exemplo
ao assumir tarefas rotineiras e burocráticas que até à data eram
desempenhadas por pessoas de carne e osso, advogados ou não. Haverá
custos e algumas dores de adaptação, é certo, mas as oportunidades
prometem superar as desvantagens, pois as firmas que souberem
aproveitar o potencial destas novas tecnologias terão vantagens
competitivas face às demais, trabalhando de forma mais eficiente
e servindo melhor os seus clientes. Pois os advogados terão mais
tempo para desempenharem tarefas de maior valor para os clientes.
Não é esse o objetivo de um bom advogado, criar valor para os seus
clientes? Abracemos, pois, as oportunidades e o potencial que as novas
tecnologias nos trazem, sem medo.
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António Sarmento e Mariana Bandeira

Os desafios
da digitalização
na advocacia
Para o exercício da advocacia a digitalização traz desafios muito
exigentes e obriga a adaptações profundas na organização
do trabalho. O uso da tecnologia mostra grandes benefícios
para os clientes, melhorando a eficiência do serviço prestado,
e o surgimento de novas oportunidades de negócio.
No entanto, os passos tomados nesta área devem ser cautelosos
para não comprometer a segurança dos dados.

C

omo podem as sociedades
de advogados vencer os desafios dos tempos modernos
sem beneficiar das inovações
tecnológicas que precisamente os tornam modernos? É desta forma que Sofia Barata, responsável pelo projeto e
advogada da Vieira De Almeida & Associados (VdA), começa por abordar os
desafios da digitalização nos escritórios
de advocacia. “É um desafio constante
mas sobretudo um pressuposto absolutamente essencial para que as firmas de
advogados possam equacionar abraçar
a nova vaga das automation technologies,
inteligência artificial e machine learning
e tornar a prestação de serviços mais
eficiente e rigorosa num modelo mais
apelativo, valorizado e partilhado com
e pelos clientes para um entendimento
e interação cada vez mais próximos e
dinâmicos”, explica a advogada.
O desafio geral passa, certamente,
por conseguir acompanhar o ritmo crescente de evolução tecnológica e digital.
Esta tem sido muito rápida e benéfica ao
funcionamento do escritório. “A PLMJ
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vai continuar a investir em tecnologia
até que possamos capacitar todos os
nossos advogados com as ferramentas
tecnológicas de última geração que possam melhorar a performance dos nossos
advogados”, afirma o sócio da PLMJ Manuel Lopes Rocha.
Cruciais para oferecer ao mercado
maior eficiência na prestação de um
serviço jurídico, Duarte de Athayde,
managing partner da Abreu Advogados,
explica: “Na Abreu Advogados existe
uma forte aposta na criação de soluções
de inovação que aportem valor ao nosso próprio negócio e aos negócios dos
nossos clientes. A nossa estratégia de
negócio passa pela liderança na inovação
de serviços”.
Para Francisco Brito e Abreu, sócio
de M&A da Uría Menéndez - Proença
de Carvalho, o impacto da digitalização
não se limita à geração de enormes ganhos de eficiência, sendo também causa
de alterações profundas à forma de organização do trabalho. “Os escritórios de
advocacia - independentemente da sua
dimensão - deverão olhar para a digi-

talização com particular atenção, procurando planear, investir e implementar as
soluções que lhes sejam mais adequadas,
de forma a extraírem todos os seus potenciais benefícios”, sublinha.
Domingos Cruz, managing partner
da CCA ONTIER, alerta para os constrangimentos legais, que impedem
a digitalização de avançar ainda mais
rápido. “A celebração de contratos, atas,
e todo o tipo de documentos com assinatura digital, onde cada parte está em
diferentes países, seria muito útil para a
desburocratização de determinados atos

em Portugal, à imagem e semelhança do
que já acontece em alguns países”.
O uso da tecnologia por parte dos
escritórios de advogados terá, por isso,
um papel fundamental na melhoria e
celeridade no tratamento de procedimentos, redução de custos, aumento da
eficiência e, por conseguinte, da eficácia.
“Para procedimentos de rotina e tarefas
de baixo valor, a tecnologia poderá ser
uma forte aliada, já que permitirá pensar
mais e melhor no fator ‘cost-effective’:
o trabalho do advogado irá centrar-se
cada vez mais em tarefas de alto valor,

Embora a visão seja
otimista não se pode
ignorar o efeito
profundamente
disruptivo que a
transformação digital
irá na advocacia

mais sensíveis e de risco”, acrescenta o
advogado da CCA ONTIER.
Esbatendo a necessidade de presença
física, a digitalização aumentou a qualidade de vida dos advogados, permitindo
um maior equilíbrio entre vida profissional e familiar. Mas, paradoxalmente,
também intensificou muito a expectativa
dos clientes quanto à rapidez de resposta
e acessibilidade dos advogados. “Por seu
turno, a inteligência artificial (AI) e o
e-discovery, o uso massivo da cloud ou o
big data, trazem consigo a promessa de
um significativo incremento na produ7
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tividade do advogado, a par com a eliminação de muitas atividades mais repetitivas (revisão documental, preparação
documentos contratuais, etc.)”, conta
Luís Neto Galvão, sócio da SRS.
“Embora a minha visão seja otimista,
não posso ignorar o efeito profundamente disruptivo que a transformação
digital irá ter na nossa profissão, a braços
com a concorrência de ‘máquinas’ e a
transformação de certo tipo de serviços
em verdadeiras commodities, acrescenta o
advogado da SRS.
O impacto económico
e as vantagens para os clientes
Mais cedo ou mais tarde, as firmas de
advogados terão de equacionar novos
modelos de negócio. A digitalização e a
aplicação de plataformas de Inteligência
Artificial permitirão estabelecer relações
mais próximas e dinâmicas com clientes,
entregar serviços jurídicos de forma
mais eficiente e rigorosa. “Na tomada de
decisões, os clientes valorizam que sejam
tidos em conta fatores como as melhores
escolhas na inovação, combinações de
novas tecnologias com novas formas de
trabalho e novos processos, incluindo
uma ainda maior e mais próxima colaboração. Obviamente que o aumento
da eficiência, rigor e produtividade vai
impactar positivamente com vantagens
palpáveis para os clientes”, reforça Sofia
Barata da VdA.
Se os clientes continuam a querer
que os serviços jurídicos continuem a
ser prestados por advogados com expertise e conhecimentos jurídicos elevados
e talento humano é certo que, uma vez
disponíveis, também exigem que os
mesmos serviços contem com as vantagens e a ajuda das novas tecnologias
de inteligência artificial ou aumentada e da digitalização. “A adoção destas
tecnologias disruptivas vai reformular
as relações com os clientes que tendem
a tornar-se mais dinâmicas e próxi-

Os clientes
vão beneficiar
de uma maior
qualidade de serviço as tarefas passarão
a ser completadas
mais rapidamente e de uma redução
dos seus custos

mas com um impacto não só na forma
de prestar e entregar serviços, mas na
transparência crescente do próprio relacionamento”, avisa a advogada da VdA.
Os avanços tecnológicos trarão e permitirão a otimização e automatização de
processos mais curtos, deixando mais
tempo ao advogado para delinear a melhor estratégia para cada caso específico
de cliente. “Também a partilha de informação e documentação em tempo real e
a redução do tempo empregue em tarefas rotineiras são vantagens da digitalização”, explica o sócio da PLMJ Manuel
Lopes Rocha.
Já o grupo de contencioso de cobrança da Abreu Advogados identificou a necessidade de melhorar o serviço
prestado aos clientes. E, face a isso, em
colaboração com a equipa de IT desenvolveu uma plataforma que automatiza
processos, melhora a experiência do
utilizador, confere maior eficiência na
relação com o cliente e incrementa a
rentabilidade do negócio.
Esta plataforma – o GCCodex – introduz várias melhorias no Sistema
de Gestão e Qualidade, como a uniformização de procedimentos e um maior
controlo dos processos e sistemas de alertas; possui um sistema de contagem de
prazos comunicável com o calendário,
o que evita alguns erros humanos; faz o
9
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lançamento automático da faturação; disponibiliza minutas de peças processuais,
cartas e emails do cliente; e armazena
uma enorme quantidade de informação,
o que ajuda a cumprir a política paperless
office da Abreu Advogados.
“Também o cliente vê as suas rotinas diárias facilitadas, uma vez que este
programa está disponível para consulta
online, é user friendly e permite o acesso a toda a informação, em tempo real
e de forma mais rápida, eficiente, segura, precisa e fidedigna. Oferece informação mais detalhada através de filtros
de pesquisa, disponibilizando o número
total de processos, os seus tipos (ações
declarativas, procedimentos cautelares,
execuções, reclamações de crédito, entre outros), as fases dos mesmos (contestação, penhora, venda, entre outros)
e exportando tudo para um ficheiro
editável. A Abreu Advogados recebeu inclusive o prémio de inovação no
evento NextStep com este projeto”, exemplifica Duarte de Athayde, managing
partner da Abreu Advogados.
Sobre este assunto, Francisco Brito e
Abreu, sócio de M&A da Uría Menéndez - Proença de Carvalho, destaca o
impacto positivo para os clientes. “Estes
beneficiarão de uma maior qualidade de
serviço - as tarefas passarão a ser completadas mais rapidamente - e simultaneamente de uma redução dos seus
custos - na medida em que estes refletem também o custo que a prestação dos
serviços têm para o escritório”.
Por outro lado, poderão surgir novas
oportunidades para as sociedades, para os
parceiros e os clientes. A tecnologia apresenta igualmente a oportunidade de criar novas plataformas colaborativas, bem
como estabelecer parcerias à medida que
os recursos são agrupados e as ideias discutidas. Domingos Cruz, managing partner da CCA ONTIER, diz que “em muitos
casos, as chamadas joint ventures poderão
ser uma evolução e uma oportunidade
10

para as sociedades de advogados e os clientes trabalharem juntos”.
Já Luís Neto Galvão, sócio da SRS,
não tem dúvidas sobre o grande vencedor do processo de transformação digital. “Será o cliente. Conseguirá um
incremento de valor, tendo como contrapartida um acentuado investimento
dos advogados, não apenas financeiro
e tecnológico, mas sobretudo no seu
modo de exercício da profissão”.
Produtividade e segurança
A necessidade de segurança e a própria
digitalização foram fatores que facilitaram a evolução dos sistemas de segurança ao ponto de ser possível ter a
mesma ou uma maior segurança do que
no formato físico. “Com isto queremos
dizer que a informação e o conhecimento (documentos digitais) podem ser arquivados em suportes encriptados onde
o acesso pode ser apenas feito pelos colaboradores autorizados, estes acessos
podem ser registados e monitorizados
em tempo real – podem inclusivamente
ser criadas regras de bloqueio automático quando detetados comportamentos “suspeitos”, o tratamento pode ser

A tecnologia dá a
oportunidade de criar
novas plataformas
colaborativas, bem
como estabelecer
parcerias à medida
que os recursos são
agrupados e as ideias
discutidas

Bobby Yip/Reuters

É fundamental
estar atento para
as consequências
que uma fuga de
informação em
formato digital pode
hoje ter, libertanto
uma quantidade
gigantesca de dados

condicionado a um elevado nível de
granularidade, impossibilidade de impressão, de cópia, de copy-paste, de save
as e até num âmbito de privacidade de
dados (muito em linha com o GDPR), a
informação pode até ser mascarada de
modo a estarem indisponíveis alguns tipos de dados”, diz Sofia Barata da VdA.
Na PLMJ há um exemplo muito concreto de como a digitalização, neste caso
a inteligência artificial, pode aumentar
a produtividade do escritório. “Criámos
um robô que vai fazer a leitura e marcação de prazos em processos judiciais,
libertando mão de obra de advogados
que até agora estavam envolvidos em
tarefas rotineiras de várias horas de
pesquisa de leis”, conta o sócio Manuel
Lopes Rocha.
Para Duarte de Athayde, managing
partner da Abreu Advogados, a ideia de
que os escritórios de advocacia são resistentes à adesão de processos de transformação digital, sobretudo devido a
questões de segurança e confidencialidade inerentes ao exercício da profissão,
já “não correspondem à realidade graças
aos enormes avanços dos últimos anos
na área da virtualização e na segurança
da cloud e também devido à perceção
generalizada dos ganhos que daí advém
em termos de tempo e de custos.”
A rapidez da evolução tecnológica

proporciona constantemente uma diversidade de novas soluções, muitas das
quais impensáveis pouco tempo antes.
“É, no entanto, necessário que os passos
tomados nesta área sejam cautelosos,
na medida em que além de implicarem
muitas vezes investimentos significativos, é essencial assegurar previamente
não só a funcionalidade da solução em
causa, mas igualmente a sua segurança”,
alerta Francisco Brito e Abreu, da Uría
Menéndez - Proença de Carvalho.
“A digitalização é sinónimo de produtividade e segurança, com a ressalva
porém, que a dependência das versões
digitais e das comunicações online torna-nos especialmente vulneráveis em
cenários de ataques informáticos, ou de
simples problemas de operador, problemas de servidores e outros que tais, onde
o acesso à informação se torna virtualmente impossível”, afirma Domingos
Cruz, managing partner da CCA ONTIER.
Luís Neto Galvão, da SRS, fala em
“grande paradoxo”. Segundo o advogado, a digitalização “reforça e fragiliza
ao mesmo tempo a segurança”. Isto é ao
mesmo tempo que introduz “maior rastreabilidade e proteção da informação
dos clientes, contribui para fragilizar,
num grau sem precedentes, a atividade
dos advogados, sujeitos a um muito exigente sigilo profissional”.
O sócio da SRS alerta para as consequências “tremendas” que uma fuga
de informação em formato digital pode
hoje ter, libertando uma quantidade
gigantesca de dados. “As recentes das
fugas de informação com origem em
escritórios de advogados em offshores
ilustram bem esse paradoxo”, conta. Ao
nível da produtividade, “é inegável que o
efeito da digitalização é muito positivo,
sobretudo na melhoria da qualidade e
acessibilidade dos serviços dos advogados e no incremento do valor entregue
ao cliente”.
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Filipe Alves e Mariana Bandeira
João Afonso Fialho
Presidente da Associação de Sociedades de Advogados de Portugal (ASAP)

“A mudança do regime
fiscal é uma prioridade”
O presidente da Associação que representa as sociedades de advogados nacionais está a trabalhar
em conjunto com a Ordem dos Advogados para a entrega de uma proposta de alteração do regime
fiscal que penaliza os profissionais que exercem em prática societária. A internacionalização é outra
prioridade de João Afonso Fialho, que admite candidatar-se a um novo mandato à frente da ASAP.
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N

o ano passado, tinha dito
que saíria da liderança em
fevereiro. Entretanto, as
eleições foram adiadas e
deverão realizar-se breve. Pensa recandidatar-se?
Não posso excluir a possibilidade de
me voltar a candidatar com uma lista
ligeiramente diferente. Há várias coisas
em curso que gostava de concluir. Três
anos podem parecer muito tempo, mas
numa associação como a Associação das
Sociedades de Advogados de Portugal
(ASAP), em que as coisas são feitas um
bocadinho pela boa vontade dos membros dos seus órgãos sociais, não é assim
tanto. Felizmente – e digo felizmente
porque significa que são pessoas que, em
principio, terão mais qualidade – estão
sempre muito ocupadas e não é fácil juntar toda a gente no mesmo sítio e fazer

as coisas acontecerem. Há bandeiras da
minha candidatura que, sendo uma delas
a questão da reforma do sistema fiscal
para as sociedades de advogados, neste
momento, estão a conhecer desenvolvimentos.
Estão a falar com o Governo para mudar o regime da transparência fiscal
[que obriga os advogados a pagar imposto sobre os honorários e não sobre o
resultado líquido das sociedades de que
são sócios]?
Estamos a falar e, felizmente, temos
hoje uma Ordem muito sensível a estes
problemas, muito preocupada com estas questões. Já não era sem tempo! Foram nove anos de travessia no deserto.
O Guilherme Figueiredo tem feito um
trabalho bastante interessante até agora, tanto nesta matéria como noutras.
Em conjunto com a Ordem, e através de
um pequeno comité que foi criado sob a
égide da ASAP para discutir este tema,
estamos a ultimar a entrega, aos grupos
parlamentares da Assembleia da República, de uma proposta de alteração do
regime fiscal aplicável às sociedades de
advogados. Isto não é uma questão de
vaidade, mas é querer concluir o processo.
É preciso que os partidos aceitem…
É evidente, mas, neste momento, temos
uma frente de batalha em que é a Ordem a liderar o processo, como eu e a
ASAP entendemos que deve ser e como
não tínhamos antigamente - a Ordem
interessada nos nossos problemas. A
Ordem, como ordem profissional, tem
funções e representatividade superiores às que tem a ASAP. E um estatuto completamente diferente. Quando
a ASAP aparece com a Ordem a dizer
“meus amigos, isto está mal”, é natural,
que os grupos parlamentares e o poder
político olhem para as reivindicações
– chamemos-lhes assim, por facilidade

“

Hoje em dia temos
uma Ordem muito
sensível aos problemas
das sociedades
de advogados.
Já não era sem tempo!
Foram nove anos
de travessia do deserto.
de discurso – de uma forma completamente diferente.
Quais são as outras propostas
que defende?
Há outra bandeira para mim também muito importante porque, da forma como eu
e a ASAP vemos, a advocacia hoje em dia
não se cinge ao nosso território. O que
muitos advogados e muitas sociedades –
que é isso que me interessa, na qualidade de
presidente da ASAP – fazem é uma advocacia com um grande cariz internacional.
A internacionalização é uma coisa fundamental. Hoje, as sociedades de advogados
portuguesas têm uma parte importante
do seu negócio em operações internacionais. A ASAP tem a obrigação de criar
mecanismos que ajudem as sociedades a
alcançar esse objetivo. É isso que estamos
a tentar fazer: criar estruturas às quais as
associadas possam recorrer para tudo, para
trocar ideias, experiências e informações,
para poderem ter acesso a parceiros e a
uma melhor perceção dos mercados aos
quais pertencem as restantes associações,
para poderem aconselhar melhor os seus
clientes nacionais a fazerem investimentos
nesses países. Há aqui um mundo de coisas
que a ASAP pode e deve fazer.
Outra das bandeiras da nossa candidatura é
e continua a ser a da criação de uma espécie
13
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de federação de associações de sociedades
de advogados. Estamos, neste momento,
também bastante avançados neste processo.
É uma federação portuguesa?
Seria na lusofonia?
Internacional. É muito importante. Muito para lá da lusofonia, mas começando
na lusofonia, diria eu. A ideia era não nos
limitarmos por nenhum critério – nem de
língua, nem de proximidade, nem do que
seja. É evidente que é difícil. A francofonia é importante, a Espanha, a América
Latina, Macau…
Há contactos avançados nesse sentido?
Muitos. Moçambique já está on the edge,
à beira de constituir a sua própria associação. É um esforço que tem sido levado
a cabo por um conjunto de sociedades,
como é evidente. Angola também. Finalmente, Angola tem a lei das sociedades
de advogados e já tem variadíssimas constituídas e a trabalhar sobre essa forma.
Foi um salto qualitativo muitíssimo importante. O Brasil tem a maior associação
de sociedades de advogados do mundo.
Portanto, estão criadas as condições para
se começar. Este é o primeiro passo, e eu
e todos os membros da minha direção
gostávamos muito de que fossem eles a
fazer esse ato fundacional. Não é fácil,
implica muitas conversas e contactos,
muita troca de informações e discussão.
É um processo muito moroso.
A decisão da candidatura
já está tomada?
Não posso dizer que decisão da candidatura está tomada. Tenho de dizer que, infelizmente, todas as eleições já deviam ter
ocorrido em fevereiro. Neste momento
estou em gestão. A minha ideia é marcar
uma assembleia para o início de dezembro, para que isso aconteça. Até lá, se
aparecer alguém que, dentro desta linha
de orientação e comungando dos mesmos princípios e objetivos, se proponha
14

a dirigir este processo, obviamente, que
considero a possibilidade de não me recandidatar. Se isso não acontecer, eu
recandidato-me. Não vou dizer “voume recandidatar com esforço pessoal”.
Qualquer pessoa que se candidata a presidente da ASAP é com esforço pessoal.
Como é que seria a sua lista?
A minha lista seria basicamente a mesma
mas com reformulações. Ou seja, há pessoas que já não estão disponíveis – a vida
profissional evolui – e é preciso também
operacionalizar melhor. Quando assumi
a direção fazia parte dos órgãos sociais,
mas não do mandato anterior de Pedro
Raposo. Não tinha uma ideia muito clara
do que era necessário para operacionalizar estas coisas e agora tenho.
Como é que vê a atual situação
do mercado nacional?
O mercado nacional está a melhorar a
olhos vistos, felizmente. A recuperação
económica não é fake news, independentemente de onde possa estar o seu driver principal. É evidente que a economia
portuguesa está a crescer. Mudou. É muito interessante. A crise mudou o tecido
económico e a maneira de olhar para a
atividade económica. Neste momento, se
calhar, atrevo-me a dizer que temos melhores e mais capazes empreendedores e
empresários. E obviamente que isso tem
um reflexo na nossa atividade. O chavão
que toda a gente utiliza em relação ao advogados é que “nos momentos de crise
também temos negócio”, e não deixa de
ser verdade, mas nenhuma sociedade se
sente bem a fazer insolvências. As sociedades sentem-se bem é a gerar negócio, a
trabalhar em negócios e em projetos. Assim como os gestores, que têm que estar
nos ciclos bons e nos maus e fazer as suas
insolvências, liquidações, reestruturações
e despedimentos, sentem-se muito melhor a desenvolver linhas de negócio e a
criar novos projetos. Assim são os ad-
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vogados, não fogem à regra. Quando se
criam coisas novas e que geram valor – e
os advogados se forem bons são mercadores de mais-valias, quer queiramos
quer não há mais valor para as sociedades
e para os advogados.
As mudanças que podem ocorrer a
nível fiscal, nomeadamente no regime
dos residentes não-habituais - que se
aplica, por exemplo, aos reformados
e pensionistas estrangeiros que se
mudam para Portugal - terão impacto
no interesse desses investidores?
Os pensionistas são importantes. E eu, que
sou um grande fã de sociedades multiculturais, multiétnicas e as mais diversificadas
possíveis. Não acredito que o futuro esteja
em nichos nacionalistas com preconceitos rácicos, religiosos e políticos -, acho
que vamos ter de perceber que vamos ter
de interagir com gente muito diferente, e
quando chegar ao final do dia se calhar não
são assim tão diferentes de nós. Portugal
não é só moda. Vejo isso pelo interesse de
toda a gente. A maioria dos meus clientes
são estrangeiros (95%) e eu vejo o grande
interesse que Portugal está a despertar, não
só a parte turística, mas a parte de business.
E aqui permita-me um comentário. Acho
uma nacional parolice as críticas à Web
Summit. Nós temos um evento que se
realiza em Portugal com mais de 60 mil
participantes e vemos nos jornais opinadores, comentadores e gente que devia
ter cuidado com o que diz a criticar a Web
Summit de forma absolutamente ridícula. É tempo para acabar com estas coisas.
Temos de sair do registo do parolo e de
saber valorizar aquilo que fazemos bem.
E neste aspeto estamos a fazer bem, estamos a vender o país. Um dos grandes
argumentos é o de que 99% das startups
morrem. Mas quem é que recusaria ter
Silicon Valley em Cascais ou em Sintra?
Mesmo que a startup não avance fica o
conhecimento e pode ser aplicado noutra,
noutro negócio já desenvolvido.
15

António Sarmento e Mariana Bandeira

Cristina Bernardo

Entrevista
PEDRO PAIS DE ALMEIDA
Presidente da UIA

“Os advogados
devem colaborar
em campanhas
contra a escravidão”
Lutar contra a escravatura moderna é o lema do mandato
de Pedro Pais de Almeida, presidente da Union Internationale
des Avocats, que representa dois milhões de advogados.

P

edro Pais de Almeida é presidente da Union Internationale
des Avocats (UIA), um mandato que iniciou no dia 30 de outubro. Esta é a mais antiga organização
de advogados, fundada em 1927, e que
representa dois milhões de profissionais à volta do mundo. A UIA conta com
dois tipos de membros – as Ordens de
Advogados, que são membros coletivos,
e os membros singulares - advogados
individuais ou sociedades de advogados.
Embora não existam estatísticas oficiais,
estima-se que à volta do mundo existam
cerca de 5.5 milhões de advogados, representando os advogados lusófonos
cerca de 20% do total. O mandato da
presidência funciona entre Congressos.
Pedro Pais de Almeida tomou posse na
cerimónia de encerramento do congresso, em Toronto, e passa a presidência
ao próximo presidente, que será um
advogado do Burkina Faso, que sucede
no dia da cerimónia de encerramento do
congresso no Porto, que será no dia 3 de
16

novembro de 2018. Até lá, diz o presidente da organização, vai “converter-se
em nómada”.
Qual a importância desta organização?
A UIA tem dois aspetos fundamentais
que traduzem a sua atividade. Um lado
ligado aos direitos humanos, numa perspetiva de defesa da profissão de advogado, e o defesa das regras do Estado
de Direito. Esta defesa da profissão de
advogado não é numa perspetiva protecionista e corporativista da classe, mas
numa perspetiva de que o advogado é
um ator no acesso ao Direito e é um ator
num estado de Direito na administração
da Justiça. Para haver administração da
justiça os advogados têm que ser livres,
independentes e de preferência que haja
autorregulação da profissão. Ora tudo
isto são ingredientes para proteger o
cidadão. Não para proteger o advogado. A UIA neste aspeto de defesa dos
direitos humanos intervém em todas as
situações, que infelizmente são muitas,

à volta do mundo, onde os advogados
são colocados na cadeia só pela simples
razão de que defendem determinados
clientes que não são bem vistos pelos
poderes instituidos em alguns países.
A nível pessoal, o que significa assumir
a presidência da organização?
Servir como presidente significa o culminar de uma carreira na UIA e de certa
forma o concretizar de um sonho, que
começou em 1995 com a participação
no primeiro Congresso em Londres.
Depois disso, participei ativamente e
exerci diversos cargos: segundo pres-

idente da Comissão de Investimentos
Estrangeiros, presidente da Comissão
de Investimentos Estrangeiros, diretor
adjunto das Comissões da UIA, diretor
das Comissões da UIA e, mais tarde,
candidatei-me e fui eleito vice-presidente da UIA em outubro de 2015.
Depois, em novembro 2016, presidente
eleito e agora, a 30 de outubro de 2017,
presidente da UIA. Em 90 anos esta
instituição só teve um presidente português, o professor Adelino da Palma
Carlos, em 1960-62. Entre os principais desafios estão o deixar uma marca
lusófona na UIA, agregar os advogados

“

Servir como presidente
significa o culminar de
uma carreira na UIA e de
certa forma o concretizar
de um sonho que
começou em 1995 com a
participação do primeiro
Congresso em Londres

à volta do mundo em defesa do Estado
de Direito e do princípio da auto-regulação, livre exercício e independência
da profissão do advogado.
Não é fácil chegar a presidente da UIA...
Não é fácil porque a advocacia lusófona é
pouco representativa a nível internacional. Apesar de em termos númericos representar 20%, a verdade é que a lusofonia
não está organizada como estão outras
advocacias a nível internacional. E cada
um dos países da lusofonia tem alguma
tendência para olhar para o seu próprio
umbigo e, por isso, não se unem.
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Há países onde os advogados são detidos
de forma ilegal. Como é que a organização tenta resolver este problema?
De várias formas. São feitas denúncias e
a UIA começa por analisar as situações.
Depois, amplifica-as a nível internacional,
escreve cartas aos governos desses países
e, quando tem hipótese de se deslocar, vai
às sessões de julgamento desses advogados
que são encarcerados e impedidos de exercer a profissão. Só para lhe dar um exemplo recente: A 30 de setembro de 2017,
a UIA lançou uma nova campanha para a
libertação imediata do advogado dos Emirados Árabes Unidos Mohammed al-Roken. Mohammed al-Roken está profundamente comprometido com a causa dos
Direitos Humanos e o Estado de Direito
nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Foi
um membro proeminente da UIA, onde,
como vice-presidente do Comité Nacional
dos EAU, chamou a atenção para os obstáculos ao Estado de Direito e dificuldades encontradas por colegas advogados
naquela jurisdição. Ocupou cargos na
Amnistia Internacional durante mais de
vinte anos. Foi preso em 17 de julho de
2012 durante uma série de detenções em
massa de ativistas dos Direitos Humanos,
juízes, intelectuais e líderes da comunidade
estudantil. Estas detenções seguiram-se
a uma petição que exigia reformas e uma
maior democratização dos EAU. Em 2 de
julho de 2013, foi condenado a 10 anos na
prisão, incluindo um período de três anos
de liberdade condicional, porque criou
uma organização supostamente concebida para derrubar o governo. Também
está proibido de exercer a profissão de
advogado. Mohammed al-Roken foi torturado e impedido de ter uma defesa eficaz. Observadores independentes não puderam estar presentes nas audiências de
julgamento. Sempre negou as acusações
feitas contra ele.
Que assuntos jurídicos estão no universo da organização?
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A UIA tem comissões e grupos de trabalho em todos os assuntos jurídicos que
possa imaginar: Direito Administrativo,
fusões e aquisições, Direito Fiscal, Direito
Laboral ou lei da biotecnologia. No comité de direção, que se realizou durante o
congresso, em Toronto, foi aprovada a
criação de um novo grupo de trabalho
em startups.
Como é constituída a estrutura da UIA?
A UIA tem um comité de presidência, onde têm assento os presidentes de
comissões e de grupos de trabalho. Têm
ainda assento os membros do comité de
direção (aqui há um presidente, um presidente eleito, um vice-presidente, um
diretor financeiro, um diretor executivo,
um secretário-geral). Dentro do comité de presidência há ainda secretários
regionais e os comités locais da UIA. O
comité português da UIA tem como presidente José Luís Moreira da Silva, sócio
da SRS. Dentro do comité da presidência
estão cerca de 150 pessoas representadas
e dentro do comité executivo cerca de 25
pessoas.
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A UI tem comissões
e grupos de trabalho em
todos os assuntos jurídicos
que possa imaginar:
Direito administrativo,
fusões e aquisições, Direito
Fiscal, Direito Laboral
ou lei da biotecnologia
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Li um artigo onde falou sobre a escravatura moderna. Porquê este tema?
Porque é um flagelo da sociedade moderna em que vivemos. Alguns podem
acreditar que a escravatura acabou com
sua abolição no século XIX. Mas ainda está presente em todos os cantos do
mundo. A escravatura dos tempos modernos assume variadas formas, desde
prostituição forçada ao trabalho forçado,
a escravatura por dívidas, tráfico de seres
humanos, na descendência, de crianças,
casamento forçado e precoce e a remoção
forçada de órgãos. De acordo com as últimas estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2016,
cerca de 40,3 milhões de pessoas eram
vítimas da escravidão moderna, distribuídas da seguinte forma: 24,9 milhões
de pessoas sujeitas a trabalho forçado e
15,4 milhões de pessoas num casamento
ao qual não tinham consentido. Dentro
destes números, as mulheres e raparigas
afetadas pela escravatura moderna representam cerca de 28,7 milhões, ou seja,
71% do valor total. Acresce que uma em
cada quatro vítimas da escravidão moderna eram crianças.
Durante a minha presidência da UIA vou
chamar à atenção para este flagelo e para
o papel dos advogados, que deve ser reforçado. Devem colaborar em campanhas
contra a escravidão, dar aconselhamento
jurídico às vítimas, assistindo-as nos processos-crime contra os traficantes, bem
como sensibilizar o poder legislativo para
o aumento das medidas de proteção legal
às vítimas. Um dos temas principais do
Congresso da UIA a realizar no Porto,
entre 30 de outubro e 3 de novembro será
a escravatura dos tempos modernos.
Os países dentro da UIA vão dar seguimento a este trabalho?
É um trabalho de sensibilização. Não sei
que resultados vou conseguir do ponto de
vista prático. Mas acho que isto é um bocadinho aquela filosofia “água mole em pe19
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mente, quando tem Congressos terá
também patrocínios e apoios variados
para a organização desses fins.
Também gostaria de deixar uma marca
no reforço da lusofonia?
Sim, com certeza. Em termos de cobertura geográfica, os advogados lusófonos
estão espalhados por quatro continentes
- África, América do Sul, Ásia e Europa.
É voz corrente que os advogados lusófonos representam em conjunto mais de
20% dos advogados a nível mundial, mas
a nossa influência é muito menor do que
aquela que têm os advogados de outras
línguas maternas. Ora, tendo em conta
aquela percentagem e os 90 anos de existência da UIA, a lusofonia deveria ter
tido 18 presidentes da UIA, mas apenas
terá agora o segundo presidente português e o quarto lusófono, o que demonstra claramente que a advocacia lusófona é
pouco representativa a nível internacional. E então, devemo-nos resignar? Não.
Desde já proponho algumas medidas que
podem trazer maior representatividade
à advocacia lusófona: harmonização do
direito dos negócios nos países lusófonos
(aproveitando a CPLP como plataforma),
tal como acontece com a Organização
para a Harmonização em África do Direito dos Negócios (OHADA).
dra dura tanto bate até que fura”. É preciso
sensibilizar. Porque a primeira reação das
pessoas é ‘escravatura, mas o que é isso?’.
É um trabalho de missão. Não sei se vou
conseguir alguma coisa, mas vou alertar as
pessoas para a importância do flagelo.
Como é que UIA se financia?
É uma associação internacional de
Direito privado. Financia-se pura e
simplesmente pelas quotas dos seus
associados (Ordem dos Advogados e
advogados individualmente considerados e escritórios de advogados) e pelas
receitas, quer do Congresso, quer de
outros eventos que organiza. E, obvia20
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e pelas receitas,
quer do Congresso,
quer de outros eventos
que organiza

O que está a desenvolver a Confederação Empresarial da CPLP?
A Confederação Empresarial da CPLP
(“CE-CPLP”) está a desenvolver um trabalho pioneiro nesse sentido: regime de
vistos flexível, sobretudo no que respeita
aos vistos de negócios; criação de um Tribunal Arbitral - Centro de Arbitragem
Lusófono - de competência especializada para dirimir conflitos em matéria
comercial, em particular os derivados
de investimentos nos países lusófonos.
Se conseguirmos concretizar este tipo
de projetos, estamos a: criar condições
favoráveis ao aumento do investimento
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nos países da lusofonia e ao crescimento
das respetivas economias; enriquecer a
cultura jurídica da lusofonia, reforçar as
competências dos advogados lusófonos, e
com isso aumentar a representatividade
da advocacia lusófona. Tudo isto irá aumentar a probabilidade de passarmos a
prestar serviços jurídicos a clientes que
hoje preferem os advogados de jurisdições que não partilham a nossa cultura
ou a nossa língua. Como advogado português, entendo que devemos unir esforços com todos os advogados de língua
portuguesa, pois a união dá-nos maior dimensão e consequentemente maior força.
Como olha para a advocacia
internacional?
Vejo a advocacia internacional como um
sector de atividade, diria eu, com geometria variável com graus diversos de regulamentação (inscrição ou não obrigatória
junto das Ordens de Advogados; existência ou não de autorregulação; países
onde as sociedades de advogados podem
ser detidas por não advogados até países
onde isso não é possível e também um
mercado muito competitivo.
E para a nacional?
Em Portugal, felizmente, a profissão é
independente e autorregulada, mas existem sempre perigos de interferência e
eventual descaracterização. Por exemplo, enquanto cidadão e advogado, é fundamental o combate ao branqueamento
de capitais, nacional e internacional.
Considero indispensável a existência de
equilíbrio e o respeito de outros valores
fundamentais, como o acesso ao Direito,
que gozam de proteção na Constituição
da República Portuguesa (CRP). Já se
disse que a nova lei de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (Lei n.° 83/2017 de 18
de agosto), tal como foi aprovada, “é incompatível com o exercício da profissão
por estipular que os próprios advogados
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são obrigados a prestar informações sobre dados da vida privada dos seus clientes.” Como sabemos, a CRP estabelece
que “Todos têm direito, nos termos da
lei, à informação e consulta jurídicas, ao
patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer
autoridade.” E acrescenta que o patrocínio forense é um elemento essencial à
administração da justiça e nessa medida, garante ao advogado “imunidades
necessárias ao exercício do mandato...”
Trata-se de proteger o advogado?
Não se trata de proteger o advogado,
mas sim o acesso ao direito dos cidadãos,
que deixarão de confiar nos advogados,
quando sabem que estes são obrigados
a denunciar os seus clientes. Do mesmo modo, também os advogados estão
impedidos de exercer livremente o seu
mandato, pois podem ser forçados a
efetuar as comunicações previstas na lei.
Ora, os advogados não devem fornecer
informações (via Ordem dos Advogados) ao Ministério Público ou às polícias criminais, mas sim defender os seus
clientes, que neles têm que confiar, caso
contrário, subvertem-se as regras do Estado de Direito. As polícias e a magistratura do MP investigam, os advogados
defendem os seus clientes. Atualmente,
confunde-se o advogado com o cliente,
diminuiu-se os direitos de defesa dos
clientes e para se recolher documentos à
vontade nos escritórios dos advogados,
acaba-se por constituir os advogados
como arguidos. Considero que a lei do
branqueamento de capitais necessita de
ser alterada rapidamente, para tal, sugiro a criação de um grupo de trabalho
entre o Ministério da Justiça e a Ordem
dos Advogados. Caso contrário, sugiro
que o Senhor Provedor de Justiça suscite
a fiscalização sucessiva da constitucionalidade desta lei. A manter-se a atual
redação, entendo que o artigo 79.°, n.° 2,
da Lei n.° 83/2017 de 18 de agosto pode
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Os advogados
como parte integrante
na administração
da Justiça e no bom
funcionamento do Estado
de Direito terão
de ser sempre advogados
de carne e osso
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vir a ser declarado inconstitucional, por
violar os 20.° e 208.° da CRP.
Como vê o futuro da profissão?
Sou um otimista. A profissão evolui como
a sociedade em geral, mas um Estado de
Direito não pode prescindir dos advogados, pois estes como os tribunais e os magistrados judiciais são partes integrantes
e complementares para o bom funcionamento e administração da Justiça.
De que forma a UIA olha para temas
como o empreendedorismo, os grandes
eventos de tecnologia ou a inteligência
artificial?

A UIA tem comissões e grupos de trabalhos sobre novos temas com implicações jurídicas. Há uns anos fomos a
primeira associação a criar um grupo de
trabalho sobre “Biotechnology Law”. Agora, acabámos de criar um grupo de trabalho em startups. As implicações jurídicas de grandes temas como tecnologia ou
a Inteligência Artificial (IA) constituem
o segundo tema principal do Congresso
da UIA, onde vamos falar sobre “Legal
Chalenges of the Digital Era”. Acho que
a IA vai facilitar muito a vida dos advogados e a administração da Justiça porque
há uma série de tarefas monótonas, que
hoje em dia temos de fazer, que acho que

Começar por baixo
para conquistar
os objetivos
Pedro Pais de Almeida tem
uma licenciatura em Direito
pela Faculdade de Direito da
Universidade Lusíada (1990) e
uma pós-graduação em Fiscalidade
pelo Instituto Superior de Gestão
(1996). Entre as principais áreas
de atuação estão o Direito
Comercial (Societário, Fusões
e Aquisições, Capital de Risco),
Direito Financeiro, Direito Fiscal e
Direito Imobiliário. O líder da UIA
andou por Londres e pela Suíça
a “lavar pratos, servir às meses
e apanhar cenouras”, relembra.
Tinha 17 anos e aproveitava as
férias de verão para ganhar
dinheiro e experiência de trabalho.
Essas experiências foram
fundamentais para a atual posição
profissional? “Aprender a começar
por baixo, a trabalhar arduamente
para conseguir alcançar os
objetivos a que me propunha,
foram lições fundamentais para
me enriquecer como pessoa”.
Já formado, com 26 anos, teve
a sua primeira experiência de
liderança, ao criar com o amigo a
microempresa “Gosto do Vinho”,
que comercializava produtos
direcionados para o setor vinícola.
Na sua área de formação fundou
a sociedade de advogados PACSA
que viria, em 2008, a ser integrada
na Abreu Advogados.

a IA e os programas informáticos nos vão
facilitar muito a vida. Agora é impensável, e ninguém aceitará, se for apanhado
em excesso de velocidade, ou num grau
de alcoolemia que dê prisão, que o levem
para tribunal, que o metam numa sala de
audiências e que em vez de lá estar o juiz
e o delegado do Ministério Público esteja
lá um computador e lhe aplique a pena.
É impensável. As máquinas nunca irão
substituir o homem na administração
da Justiça. E os advogados, como parte
integrante na administração da Justiça e
no bom funcionamento do Estado de Direito, terão de ser sempre advogados de
carne e osso.
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De que forma está
o seu escritório
a responder aos
desafios criados
pelas novas
tecnologias?
O mundo está a mudar
a uma velocidade alucinante
e a advocacia de negócios
não foge à regra. Como
responder aos desafios
criados pelas novas
tecnologias, como a
inteligência artificial? Como
ajudar os clientes a fazerem
face às novas exigências
regulatórias, em áreas
como a proteção de dados?
Como antecipar a mudança
e preparar as equipas para
o que aí vem? Recolhemos
as opiniões de líderes do
mercado português de
advocacia de negócios, para
saber como estão as firmas
portuguesas a responder a
estes desafios.
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Abreu Advogados

Azeredo Perdigão e Associados

AVM Advogados

Na Abreu Advogados acreditamos que o
futuro dos escritórios de advocacia passa
pela incorporação de um conjunto de
soluções tecnológicas que vão permitir
ao advogado rentabilizar tempo, custos
e aumentar a eficiência. Sabemos hoje
que as soluções de inteligência artificial
apresentam enormes vantagens na
rentabilização das múltiplas áreas de
negócio e, por isso, a nossa estratégia
de crescimento contempla uma forte
aposta na criação e desenvolvimento de
projectos de inovação que aportem valor
ao nosso negócio e, acima de tudo, aos
nossos clientes. O nosso objectivo passa
pela liderança na inovação de serviços,
mantendo a aposta na criatividade e
em novos modelos de negócio. Fomos,
aliás, distinguidos recentemente com
um prémio de inovação com o projecto
GCCodex, criado de raiz pela nossa
equipa, e que veio aumentar eficiência
dos serviços jurídicos prestados aos
clientes do Grupo de Contencioso
de Cobrança. Uma solução única no
mercado que automatiza processos e dá
ao cliente o acesso a toda a informação,
em tempo real e de forma mais rápida,
eficiente, segura, precisa e fidedigna.

É indubitável que o mundo
globalizado dos nossos dias nos
mostrou um admirável mundo novo
de oportunidades e de estímulos,
mas também, e em simultâneo, de
responsabilidades acrescidas.
De facto, no que respeita ao mundo da
advocacia, o dinamismo e a exigência
da actividade económica, a (cada vez)
maior velocidade dos nossos dias, a
complexidade dos temas que nos são
colocados e o seu múltiplo impacto,
colocou-nos novos desafios que as novas
tecnologias nos ajudam a ultrapassar.
Tal circunstancialismo sucede, por
exemplo, com o recurso a bases de
dados, a uma maior conectividade e
acessibilidade online permitindo uma
maior rapidez e eficiência na análise e
na resposta, a utilização de sistemas de
gestão e de organização documental e a
potenciação da presença e da divulgação
externa do nosso escritório.
E sendo inegável todas as vantagens que
as novas tecnologias proporcionam,
é, no entanto, necessário assegurar
que estas não coloquem em causa os
ditames que norteiam a nossa actividade,
nomeadamente em matéria de
confidencialidade e de sigilo.
Em suma, o nosso objectivo é
precisamente este: compatibilizar
estas circunstâncias com os princípios
e as regras que regem o exercício da
advocacia.

A crescente digitalização da economia e
a inteligência artificial têm contribuído
para alterar algumas indústrias e, devido
à multiplicidade e complexidade de
novas questões jurídicas que suscitam,
têm acentuado a relevância e sofisticação
de algumas áreas jurídicas, tais como
a protecção de dados, o comércio
electrónico, a propriedade intelectual,
os segredos de negócio, a regulação
do jogo (gambling), das inovações e do
uso de novas tecnologias por empresas
do sector financeiro para a prestação
de serviços financeiros (fintech). Neste
contexto, a AVM tem respondido a
estes desafios apostando na formação
e especialização contínua dos seus
advogados para lidar adequadamente
com estas novas realidades jurídicas
e investindo em novas tecnologias
susceptíveis de contribuir para o
aperfeiçoamento da organização do
trabalho e para a interacção eficaz entre
escritórios e com os clientes. A resposta
aos desafios tem passado igualmente
pela implementação de mecanismos
eficazes de agendamento de prazos
judiciais para as equipas de contencioso
e pela introdução de procedimentos
uniformizados de arquivo e de partilha
de documentos de forma intuitiva,
procurando libertar os advogados de
tarefas burocráticas ou mecânicas, para
se concentrarem nas vertentes mais
complexas e intelectuais da sua função.

Duarte d’Athayde
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Jane Kirkby

Estêvão Augusto Bernardino

Domingos Cruz

BAS, Sociedade de Advogados

Bernardino, Resende e Associados

CCA Ontier

As novas tecnologias são uma das
principais apostas da BAS constituindo
um instrumento fundamental na relação
com o cliente, assegurando-lhe soluções
de software relevantes. Mas também no
apoio à atividade dos profissionais que
integram os escritórios da sociedade,
através das ferramentas necessárias à
simplificação do dia a dia.
A transformação digital da economia é
uma realidade atual incontornável, sob
pena de rapidamente nos tornarmos
obsoletos e por isso a BAS tem investido
nas novas tecnologias e em software
apropriado.
Relativamente aos desafios que as novas
tecnologias colocam aos clientes da
BAS, a sociedade tem procurado estar
atenta às tendências de blockchain, bitcoin,
machine learning e IA, que fazem já parte
deste processo de digitalização de alguns
setores, sobre o qual são suscitadas
questões jurídicas muito interessantes e
inovadoras, que necessitam de resposta
adequada e especializada.
A BAS integrou recentemente novos
serviços de apoio jurídico nas áreas
da Proteção de Dados e Propriedade
Intelectual, onde as novas tecnologias estão
presentes. A equipa da BAS tem em curso
um programa específico para incentivar o
empreendedorismo, apoiando as startups
e PME. Presta aconselhamento em todos
os assuntos de propriedade intelectual e
industrial, incluindo proteção de dados
confidenciais e de programas informáticos.

O uso das novas tecnologias influenciou
a advocacia. Apesar de associada a uma
actividade tradicional, certo é que
a competitividade nos obrigou
internamente a substituir o livro
físico pelo virtual, libertando-nos para
outras tarefas. Usamos as tecnologias,
quer por vantagens ao nível dos
negócios, da comunicação, das relações
de trabalho ou para nos afirmamos num
mundo global; permite um melhor
acompanhamento dos assuntos
cometidos pelos clientes e
permite-nos estar contactáveis em
qualquer parte do mundo. Estão
presentes de forma acentuada
no nosso escritório, desde o uso do iPad
para “carregar” a doutrina ou receber
uma chamada Skype de um cliente
localizado em outro continente, enviar
um email ou aceder ao sistema de
facturação, lançando o tempo gasto.
Existe uma acérrima transparência
naquilo que é o nosso trabalho e
facturação, permitindo aceder de forma
organizada e célere ao processos dos
clientes, aumentando a produtividade
e reduzindo custos. O uso do website
permite divulgar o nosso trabalho,
artigos científicos e a nossa imagem.
Evitamos o papel, a poluição, o abate
de árvores, somos mais sustentáveis e o
ambiente agradece.

A CCA ONTIER tem acompanhado de
perto as evoluções tecnológicas no sector
dos serviços legais com o objetivo de se
tornar mais eficiente. É hoje evidente
que a tecnologia terá como efeito a
curto prazo, eliminar barreiras e tornar
determinados serviços jurídicos mais
acessíveis a todos.
O efeito imediato da eliminação
dessas barreiras sente-se na descida
de preços desses mesmos serviços.
Assim, determinados serviços que
eram encarregues a advogados,
tendencialmente serão feitos por
soluções tecnológicas a um preço
bastante mais baixo.
Esse efeito já visível em atos como a
constituição de sociedades, o que obriga
os escritórios a ter as ferramentas
necessárias para acompanhar essa
“comoditização” dos serviços jurídicos.
A CCA ONTIER está já a trabalhar em
conjunto com empresas tecnológicas,
com soluções inovadoras, para
incorporar esses métodos no nosso
dia-a-dia. É previsível que a curto prazo,
determinadas operações que se destacam
mais pela repetição e verificação
de documentos, do que pela sua
complexidade jurídica, sejam totalmente
autonomizados e resolvidos com pouca
ou nenhuma intervenção de advogados.
Constata-se que os clientes pedem
hoje isso mesmo e estamos certos
que a introdução dessas soluções será
libertador tanto para as sociedades
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de advogados, que se poderão focar
nas tarefas que verdadeiramente
acrescentam valor, como para
os clientes, que poderão ter um
serviço mais rápido, eficiente, e
consideravelmente mais barato.
Esta é a equação que terá de ser
resolvida, e é o posicionamento que a
CCA ONTIER procura obter logo que
consiga criar as soluções tecnológicas
corretas e fiáveis.

Maria João Ricou
Cuatrecasas

“A Cuatrecasas tem estado muito
focada na identificação dos desafios
que as novas tecnologias levantam e
tem investido muito na procura das
melhores respostas a esses desafios,
quer na perspectiva dos nossos clientes,
quer numa perspectiva interna da
nossa própria organização e negócio.
O grande impacto que as novas
tecnologias podem ter nos diversos
mercados e sectores onde actuam
os nossos clientes, levaram-nos a,
nomeadamente, criar uma equipa
transversal focada na tecnologia
aplicada ao sector financeiro e
segurador (Fintech), e uma outra
equipa transversal dedicada a avaliar o
impacto que a robótica, a inteligência
artificial, a indústria 4.0, a internet
das coisas, o blockchain ou o big data
podem ter no contexto de novos
modelos de negócio e na área laboral.
Criámos uma aceleradora de startups,
a “Cuatrecasas Acelera”, focada no
28

segmento das LegalTech e que já está
na segunda edição. Também estamos
a actuar no sentido de incorporar
mais e melhor tecnologia nos nossos
próprios processos de trabalho, de
modo obter ganhos de eficiência e
melhorando ainda mais a qualidade
do serviço que prestamos aos nossos
clientes. Estamos, por exemplo, a testar
a possível aplicação de programas de
inteligência artificial nalgumas áreas,
designadamente no âmbito de processos
de due dilligence, e estamos já a aplicar o
lean and legal project management e a
dotar todos os nossos profissionais com
equipamentos que permitem uma maior
mobilidade e flexibilidade e minimizam
a utilização de papel. Investimos muito
este ano na capacitação tecnológica
personalizada e implementámos um
novo sistema de gestão documental.
E tudo isto sem descurar os riscos
inerentes às novas tecnologias, tendo
organizado cursos de cibersegurança
frequentados por todos os profissionais
da Cuatrecasas. De referir que somos
a terceira sociedade mais inovadora da
Europa Continental, de acordo com o
relatório Financial Times Innovative
Lawyers 2017, e o nosso CIO, Francesc
Muñoz, foi distinguido este ano com o
Prémio Alan Turing “CIO do Ano”.

António Moura Portugal
DLA Piper ABBC

Para responder a esta questão, é
necessário voltar um pouco atrás na
definição da estratégia: a visão da

DLA Piper é a de ser a leading global
business law firm. O caminho para
esse objetivo passa, obviamente,
por munir os escritórios e as suas
equipas com tecnologia de ponta que
permita otimizar ao máximo todos
os processos, aumentando a eficácia
e o custo-benefício do cliente. A
tecnologia tem que estar a par e passo
da estratégia.
Entre outros exemplos, cito alguns mais
recentes que implementámos:
Instalámos um sistema de comunicação
interna que permite acompanhar
a tendência do posto de trabalho
portátil, com partilha de documentos,
videoconferências e chamadas a partir
de qualquer local, facilitando bastante
a tarefa das equipas internacionais.
A aposta na organização
e acessibilidade do conhecimento,
pelos diversos escritórios, tem sido
fulcral na otimização do trabalho,
numa estrutura desta dimensão.
Lançámos, inclusive, o portal
interativo Global Contract Laws,
premiado pelo Financial Times, para
avaliar e testar contratos comerciais,
em mais de 50 jurisdições, permitindo
estudar se o documento em causa
cumpre os principais critérios
a aplicar em cada caso.
Temos igualmente trabalhado em
diversos projetos para melhorar a
nossa intranet, no sentido de a mesmo
disponibilizar ferramentas de ponta
para partilha de conhecimento, de
forma rápida e organizada, por área,
grupo e setor.
A automatização e organização da
informação tem-nos permitido também
disponibilizar ferramentas de livre
acesso, como o portal Finance Rules
of the World, que permite a qualquer
utilizador ter acesso às principais
questões legais a ter e conta, quando
pensa investir nas múltiplas jurisdições
em que estamos presentes.
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José Monteiro Gomes

o(s) sistema(s) do cliente, obtendo
dados em tempo real e aumentando a
colaboração nas decisões de negócio.
Todas estas medidas visam, em última
análise, eliminar tarefas rotineiras e
repetitivas, melhorando a produtividade e libertando os advogados para as
actividades de carácter mais criativo,
que são aquelas que constituem valor
acrescentado para os clientes.

MG Advogados

As tecnologias estão a ter um efeito
disruptivo (revolucionário) em
numerosas actividades profissionais
(incluindo os serviços).
Tudo o que for repetitivo, o que não
tenha espaço para a criatividade, vai
ser mecanizado (informatizado).
O escritório MG Advogados tem
vindo, desde há vários anos, a apostar
na tecnologia. Temos procurado
que este seja um dos nossos factores
diferenciadores.
De salientar apenas quatro exemplos:
A) criação de um departamento de
Gestão de Conhecimento, responsável
pela implementação de bases de
dados e de gestão documental que
concentram, de forma simples e
lógica, o know-how acumulado de todo
o escritório; B) automatização, por
via informática de tarefas repetitivas
e estandardizáveis, nomeadamente
com recurso a minutas e templates
já existentes nas bases do escritório;
C) implementação de um sistema
automatizado de catalogação, arquivo
e distribuição de todas as notificações
recebidas diariamente pelos advogados
do escritório; D) criação de um sistema
informático tailor made de apoio à
área de Contencioso, o qual fornece
informação estatística variada sobre
os processos em gestão e permite
saber em cada momento o estado
de cada processo. O sistema tem
ainda o potencial de interagir com
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Paulo Farinha Alves
PLMJ

As sociedades de advogados
portuguesas souberam sempre
adaptar-se aos desafios colocados
pelas novas tecnologias, adotandoas primeiro como ferramentas com
impacto significativo na gestão da
comunicação com os clientes e depois
através da alteração dos processos
de organização interna e gestão das
respetivas organizações. Poucos nos
lembramos hoje dos dias em que o
email não nos acompanhava no bolso,
da necessidade de localização de um
telefone público quando a urgência da
comunicação impunha um contacto
imediato e das bases de dados de
conhecimento com documentos
impressos e catalogados para aumento
da velocidade de consulta. Tudo isto
era inovação nessa época e hoje em
dia parece tão longínquo na nossa
forma de trabalho. A velocidade
de transformação do mundo em
que vivemos não permite, por isso,
durante muito tempo, que persista o

qualificativo “novas” quando se fala em
tecnologias. “Elas são tão inovadoras,
não eram?” E essa circunstância
coloca, desde logo, enormes desafios
de transformação, adaptação,
modernização e gestão de mudança.
Na sua história que este ano completa
meio centenário, PLMJ sempre adotou
as tecnologias mais inovadoras,
de acordo com cada época, com o
objetivo de melhorar a prestação do
serviço ao cliente e a sua organização
interna. Em cada momento, o
desafio da eficiência na resposta aos
desafios colocados é o verdadeiro
motor da inovação tecnológica. O
aumento da produtividade é apenas
uma consequência lógica da adoção
de ferramentas mais adaptadas às
necessidades dos tempos modernos.
PLMJ aproxima-se a passos largos de
mais um acontecimento que marcará
mais uma vez a sua história: a mudança
para novas instalações. E com ele um
enorme desafio se coloca: perspetivar
estrategicamente o futuro dos espaços
de trabalho, num ambiente cada vez
mais digital e menos dependente do
papel que ocupava tradicionalmente
a maior parte da secretária dos
advogados há menos de uma década.
As sociedades de advogados não
estão ainda numa fase de evolução
que permita a partilha indistinta
ou indiferenciada dos espaços de
trabalho. Mas os desafios crescentes
de mobilidade, exigem que o advogado
possa trabalhar em qualquer espaço
com a identidade de meios e recursos
que teria se estivesse no seu espaço
mais “tradicional”. Acrescem as
crescentes preocupações com as
pegadas ecológicas a que se acrescenta,
nos tempos modernos, a necessidade
de manter reservado o ambiente
digital, como prolongamento moderno
do crescentemente pontapeado
segredo profissional. Acrescem os

desafios da automatização de análise
de informação e a massificação de
informação que exige cada vez maior
eficiência – e rapidez - no respetivo
tratamento como forma de acrescentar
mais valia e eficiência na resposta ao
Cliente. Todos estes desafios, sendo
tecnológicos na resposta, exigem
uma cada vez maior capacidade de
formação, de adaptação dos hábitos
de trabalho e, por isso, uma cada vez
maior preocupação com os verdadeiros
utilizadores da tecnologia: os
advogados.

a tirar partido das vantagens que
tais ferramentas proporcionam,
diminuindo os custos associados
a tal trabalho, com a correlativa
repercussão nos valores cobrados
ao cliente. É igualmente importante
treinar os advogados para esta
nova forma de prestar assessoria,
que, por ser mais imediata, exige
disponibilidade quase permanente e
resposta em muito curto prazo.

Nelson Raposo Bernardo
Raposo Bernardo & Associados

Inês Reis
pbbr

Para os escritórios de advogados
enquanto organizações, é importante
saber utilizar as ferramentas
tecnológicas para algumas tarefas mais
repetitivas, ou de análise de grande
volume de dados (como por exemplo,
número de decisões judiciais proferidas
em determinado sentido), libertando
os advogados para tarefas com maior
valor acrescentado. É importante
também dispor de meios que permitam
acautelar falhas nos sistemas, tendo em
conta a grande desmaterialização de
alguns procedimentos, por exemplo,
com a utilização do Citius e de outras
ferramentas internas de gestão.
Já enquanto prestadores de serviços,
é preciso saber aproveitar as
ferramentas proporcionadas pelas
novas tecnologias, de modo a otimizar
o trabalho prestado ao cliente, e

Desde cedo a nossa sociedade tem
atribuído muita importância à
aplicação das novas tecnologias
aos serviços que prestamos aos
nossos Clientes. O passo inicial
foi dado há muito e passou pela
consciência interna de que as novas
tecnologias são um aliado precioso,
cujas potencialidades e vantagens
aplicadas à advocacia devemos
explorar e aplicar cada vez mais; e
que ao contrário do que muitas vezes
se tem tendência para pensar estas
não constituem um mal necessário,
mas uma ferramenta essencial para a
prestação de serviços não apenas no
futuro mas já no presente.
Actualmente usamos as novas
tecnologias essencialmente a três
níveis: por um lado, na gestão da
informação jurídica, não apenas para
o seu arquivo e armazenamento,
mas de maneira muito relevante

para pesquisas e automatização do
acesso à informação; por outro lado,
no relacionamento diário com os
Clientes, o que tem contribuído
bastante para a fluidez da troca
de informação e eficácia das
iniciativas correntes de client care;
mas também para gestão
da produtividade e rendimento
interno das nossas equipas de
trabalho, o que permite uma maior
valorização dos serviços prestados.
Mantemo-nos também muito atentos
a todas as inovações de aplicação
das tecnologias de informação ao
universo da advocacia, de maneira
a beneficiarmos de todas as
experiências que vamos conhecendo,
pois num domínio que está em
permanente desenvolvimento e
mudança é essencial fazer a triagem
de tudo o que vai surgindo e tomar as
opções que mais se ajustam ao nosso
perfil de sociedade de advogados.

Rogério Fernandes Ferreira
RFF & Associados

A “inteligência artificial” e a crescente
digitalização nos serviços têm imposto
à advocacia cada vez mais padrões de
inovação mais exigentes, o que a RFF,
enquanto prestadora, tem estado a
acompanhar procurando posicionarse em Portugal e nos países de língua
portuguesa, como plataforma de apoio
dos seus clientes, individuais e empresas.
A RFF tem procurado ser pioneira
na utilização das novas tecnologias
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nomeadamente informáticas, tendo
sido um dos primeiros escritórios
de advogados a criar web app, e um
diretório digital com informação
continuamente atualizada, e serviços
online.
Para fazer face aos desafios da inovação
tecnológica, o nosso site é atualizado
diariamente, é responsive e disponibiliza
alguns serviços online. Por outro lado,
a RFF está presente, com actualização
permanente, nas redes Linkedin,
Twitter, Xing, Facebook e Youtube.
O investimento mais relevante, este ano,
consistiu na migração de todo o arquivo
para a cloud e, bem assim, na aquisição
de hardware portátil híbrido para todos
os advogados e colaboradores com
acesso remoto, promovendo ainda uma
política de no paper.
Por outro lado, não esquecendo
que desta integração tecnológica
resultam preocupações com
a segurança e a confidencialidade,
a RFF implementou regras internas
certificadas pela gestão em qualidade
ISO 9001, e, até ao final do ano, será,
também, certificada pela gestão da
segurança da informação ISO 27001.

Paulo Câmara
Sérvulo & Associados

Para a Sérvulo, as novas tecnologias
relevam a dois níveis: como pólo de
desenvolvimento jurídico em matéria
do serviço aos clientes e também como
ferramenta de trabalho na gestão e
organização interna de trabalho. No
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primeiro plano, a Sérvulo tem estado
bastante ativa nomeadamente no
âmbito do seu serviço sobre Economia
Digital, coordenado por Francisco
Mendes Correia, que procura dar
resposta em termos transversais aos
problemas jurídicos decorrentes do
novo desenvolvimento tecnológico.
Além disso, coordenamos um grupo de
trabalho internacional sobre FinTech no
âmbito da Legalink, rede internacional
de sociedades de advogados a que nos
orgulhamos de pertencer.
No tocante ao segundo plano, dado que
a Sérvulo aposta num serviço jurídico
diferenciado, muito qualificado e não
massificado, não utilizamos as novas
tecnologias como substituto do trabalho
dos advogados mas como complemento
do mesmo: o desenvolvimento da nossa

área de gestão de conhecimento
e a nossa política de comunicação
digital representam provas tangíveis
disso mesmo.

Pedro Malta da Silveira
SPS Advogados

A SPS Advogados tem,
desde a sua origem, uma atenção
dedicada ao investimento

Pedro Rebelo de Sousa
SRS Advogados

em tecnologia, antecipando-se
às suas constantes alterações,
designadamente nas componentes
de segurança de informação,
soluções cloud, networking e
mais recentemente na inteligência
artificial.
Suportada numa infraestrutura
híbrida (cloud / datacenter)
e cumprindo todos os requisitos
de compliance, temos vindo
a desenvolver vários projetos que
nos colocam num posicionamento
tecnológico evoluído. Exemplo
disso é o lançamento do projeto IA
(inteligência artificial), visando a
automatização de vários processos
judiciais aumentado a capacidade
produtiva e libertando os advogados
de tarefas padronizadas.

A implementação da gestão
e segurança de informação
tornou-se bastante importante
não apenas no respeitante
aos processos do negocio, mas
sobretudo na relação com os nossos
clientes, garantindo em simultâneo
privacidade e fluxo de informação.
Através de uma plataforma única,
disponibilizada ao cliente, a SPS
Advogados gere toda a informação
em tempo real, em conjunto com os
seus clientes, tornando possível uma
visão transparente e ampla sobre
todos os processos.

A SRS Advogados tem vindo
a desenvolver um plano
de investimento tecnológico
e de transformação digital que se
prolongará até 2020, na procura
do reforço das ferramentas
que permitam responder
às necessidades dos clientes,
de forma eficiente e sustentável.
Num contexto global, é fundamental
garantir a mobilidade, assegurando
que os advogados possam prestar
serviços jurídicos em qualquer ponto
do mundo, e permitir igualmente
a gestão de equipas geograficamente
dispersas.
Tendo em conta esta realidade,
a procura de novos formatos
de partilha e trabalho entre clientes
e a sociedade é essencial e, por isso,
a possibilidade de fidelizar o espaço
virtual com os clientes permitirá uma
maior rapidez na disponibilização
de informação e aconselhamento
As comunicações e a sua segurança
ganham uma outra dimensão
mais complexa. Num mundo em
que as comunicações se querem
constantes e rápidas, o reforço dessas
comunicações entre as equipas
e os clientes é essencial, mas a sua
segurança e confidencialidade
é igualmente importante.
Por outro lado, numa realidade em
constante mutação, a utilização de
ferramentas Business Intelligence para
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apoio à gestão é crucial, de modo a
monitorizar a estratégia e a constante
evolução da sociedade.
Perante os desafios desta evolução
tecnológica, entendemos que a
formação das equipas é essencial,
porque irá permitir uma utilização
efetiva das ferramentas de gestão
do conhecimento, o que leva
inevitavelmente a uma maior
produtividade.
Por último, as componentes de
Proteção de dados e Gestão de Risco
são para nós muito relevantes e
estamos a trabalhar na aplicação e
no cumprimento das novas regras
referentes à proteção de dados e ao
branqueamento de capitais.

opinião da Ordem dos Advogados
[BAR] norte americana, a chave
para o sucesso da atividade da
advocacia passará pela nossa
capacidade de escolher quais os
serviços nos quais poderemos vir a
ser substituídos e aqueles serviços
que prestamos e, nos quais, a
presença do advogado permanece
indispensável.
A Telles tem vindo a apostar na
integração de novas tecnologias,
que permitem melhorar a
qualidade e a rapidez de resposta,
assegurando, dessa forma, aos seus
Clientes uma melhor e mais eficaz
prestação de serviços.
Sem prejuízo, entendemos
que a inteligência artificial
jamais substituirá aquilo que
para a Telles é fundamental: a
proximidade aos nossos clientes
para poder percecionar bem as suas
necessidades.

Miguel Torres
Telles de Abreu

Num mercado global e cada vez
mais inovador, é necessária uma
adaptação constante das sociedades
de advogados a uma economia
tecnologicamente evoluída e
sofisticada.
Por outro lado, num mercado
altamente concorrencial, como o
atual, é essencial para as sociedades
de advogados, que pretendem
competir no mercado nacional e,
sobretudo, internacional, recorrer à
integração de ferramentas digitais que
proporcionem um acesso instantâneo
à informação e uma resposta rápida e
eficiente.
Neste âmbito, de acordo com a
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Sofia Barata
Vieira de Almeida & Associados

Tendo a inovação no seu ADN,
a VdA abraçou o desafio da
digitalização de forma consistente,
preparando-se para beneficiar
da nova vaga das tecnologias
disruptivas.
Foi com naturalidade e inevitável
certeza que a VdA inscreveu a
aplicação das novas tecnologias no
plano estratégico da firma, muito
para além da sua utilização como

meras ferramentas de trabalho,
lançando um projeto que tem como
missão avaliar oportunidades e
propor modelos que, tendo em vista
a obtenção de inequívocos ganhos
de eficiência, tirem partido de uma
estrutura alternativa de organização
da produção e da aplicação das
novas tecnologias na prestação de
alguns serviços jurídicos.
Este projeto, transversal a toda a
firma, aproveita o momentum da
mudança para Santos para proceder
à instalação de ferramentas
tecnológicas inovadoras. Agrega
uma equipa legal dedicada
suportada tecnicamente pela
Direção de Tecnologias de
Informação e assenta, sobretudo,
na combinação de uma
componente digital madura com a
implementação experimental em
2018 de plataformas de Inteligência
Artificial e Machine Learning,
contando com a adesão da liderança
da firma num compromisso top
down.
Vivemos um momento evolutivo
irreversível na prestação de
serviços jurídicos mais eficientes
e no estabelecimento de
entendimentos mais próximos e
dinâmicos com os nossos clientes,
que estão também a experienciar a
influência da revolução 4.0 nos seus
sectores.

PUB

Antonio Villacampa
Uría Menéndez - Proença de Carvalho

Desde há muito tempo que, na UMPC, temos presente que uma utilização
inteligente da tecnologia nos dará
uma clara vantagem competitiva. Por
essa razão, sempre fomos proativos (e
não reativos) neste campo, tal como
demonstra o facto de termos tido a
primeira intranet do setor na Europa
Continental.
O nosso enfoque tecnológico passa,
essencialmente, por quatro pilares.
Em primeiro lugar, como não poderia
deixar de ser, o foco no cliente, que
tem como preocupação a simplificação
do contacto entre cliente e advogado,
através de sistemas de colaboração
(deal rooms, data rooms, etc.) ou de
e-discovery. O segundo pilar, o
foco no advogado, cujos principais
objetivos são o acesso à informação,
a mobilidade e a formação dos
advogados na área.
Em terceiro lugar, temos uma grande
a preocupação com a cibersegurança,
que se reflete, por exemplo, na
implementação de sistemas avançados
de segurança e na encriptação das
comunicações com os clientes.
Por último, não poderíamos deixar
de ter os olhos postos no futuro.
Estamos a desenvolver sistemas de
inteligência artificial que facilitarão
a revisão massiva de informação em
contextos de due diligence e a redação
automatizada de documentos.

Atualize os seus dados
para a próxima edição

Por favor envie os dados para:
Telef.: 217 655 300
E-mail: jornal@jornaleconomico.pt
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Conheça as sociedades
de advogados portuguesas
Em Portugal existem várias dezenas de escritórios
de advogados, desde pequenas ‘boutiques’
especializadas a grandes firmas multinacionais.
Conheça as sociedades e os protagonistas de setor.
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SOCIEDADES

Nº de Sócios: 2
Nº Total de advogados: 26
Nº Consultores: 2
Nº de Advogados Estagiários: 10
Nº de outros Colaboradores: 10
SÓCIOS
»» Nuno Cerejeira Namora
»» Pedro Marinho Falcão
ASSOCIADOS

Nuno Cerejeira Namora, Pedro
Marinho Falcão & Associados
Sociedade de Advogados

25 Anos

a contruir relações de confiança!
Fundada há 25 anos, a sociedade de advogados Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados tenta apresentar-se como uma referência no Direito em
Portugal. Ao longo dos anos tem conseguido responder à evolução do mercado e antecipar o futuro. Tal, só foi possível porque
manteve o rejuvenescimento permanente
dos advogados, um espírito jovem, equipas
multidisciplinares, e uma ligação estreita
com o mundo académico. A formação das
equipas é uma realidade presente na nossa sociedade, o que nos tem permitiu uma
evolução extraordinária.
Temos tentado estar atentos às mudanças
naturais do mercado e antecipar os problemas que vão ser colocados aos nossos
Clientes. Este tem sido um dos segredos do
nosso crescimento durante estes 25 anos.
O mercado atingiu uma globalização
para a qual ninguém estava preparado,
e a nossa Sociedade esteve à altura do
desafio porque temos tido uma elevada
capacidade de nos reinventarmos: nascemos na geração do telex e da maquina de
dactilografar, passamos pela telecópia e

pela informática e já estamos preparados
para o advento da robotização.
Sempre mantivemos forte ligação à Academia com o objetivo de captar os melhores
profissionais de direito e ao mesmo tempo
proporcionar, com a nossa experiencia, a
possibilidade de conhecimento prático. Dai
termos criado a Law Academy, instituição vocacionada para lançar pontes entre o ensino
multidisciplinar e os profissionais de Direito.
A aposta na formação é um dos nossos
pilares. Por isso incentivamos e patrocinamos os nossos advogados na investigação e frequência de especializações, cursos de mestrado e doutoramentos.
A necessidade de estarmos um passo à
frente e de sermos pioneiros tem reflexo
em várias ações e eventos organizados
pela sociedade de advogados. Como nota
relevante pontua a organização pela Law
Academy, do Congresso Internacional
“Labour 2030”, no qual participaram
mais de 200 especialistas, de mais de 20
nacionalidades, reunidos durante 2 dias a
debater o futuro do Direito do trabalho.
Pautamo-nos pela exigência, independência e profissionalismo.
Tentamos diariamente impor o rigor e saber ao serviço dos nossos clientes.
A nossa ambição é estar próximo da excelência.
ÁREAS DE ATUAÇÃO

PRÉMIOS
»» Dispute Resolution Awards – Acquisition
International 2016
»» Leading customer service law firm of the
year - Acquisition Finance Magazine 2016
»» PME Excelência 2015
»» Law Firm of the year, Portugal Acquisition International 2015
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Direito do Trabalho
Direito Fiscal
Corporate
Contencioso
Recuperação de Crédito
Arbitragem
Público
Família e Sucessões
Direito do Desporto
Penal e das Contra- Ordenações
Propriedade Intelectual

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vitor Peixoto
J. Pinto de Almeida
Eduardo de Sousa Campos
Adriana Monteiro
Eduardo Castro Marques
Miguel Marques Oliveira
Ana Valente Vieira
Pedro Barbosa Morais
Zita Xavier de Medeiros
Clélia Brás
João Paulo Marques
Filipa E. Rocha
Sofia João Queiroga
Tatiana Marinho
Mário Santos Paiva
Angelina Teixeira
Ana Souto e Silva
Catarina Bernardo Martinho
Miguel Cunha Machado
Pedro Condês Tomaz
José Miguel Taborda
Rafaela Magalhães Faria
João Paulo Meireles
Gonçalo Cerejeira Namora

Estagiários
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ana Rita Ferreira
Diogo Soares Loureiro
Rita Reis Almeida
Alexandra Ferreira Teixeira
Ana Lima Garcia
Cátia Pinto Ribeiro
João P. Monjardino
Michaela Farinha
Sandra de Carvalho
Tatiana Sousa Pereira

CONSULTORES
»» Ana Leitão
»» Gabriel Rothes

www.sociedadeadvogados.eu
Porto
(+351) 225 573 520
(+351) 225 507 220
Rua Dr. Joaquim Pires de Lima, 388
4200-348 Porto
Lisboa
(+351) 213 155 056
(+351) 213 144 289
Rua Marques Sub Serra, nº 9,
3º esquerdo 1070-170 Lisboa
Madeira
(+351) 291 236282
(+351) 291 228958
Rua 31 de Janeiro nº 75 2º B
9050 - 401 Funchal

Sociedades

Uría Menéndez
Proença de Carvalho
Sociedade de Advogados

C

Com presença fixa em Portugal
desde 1998, a Uría Menéndez
é uma sociedade de advogados
com mais de 70 anos de experiência e
conta atualmente com dezassete escritórios distribuídos por Portugal, Espanha, Londres, Bruxelas, América e Ásia.
A Uría Menéndez apostou no mercado
português em 1997 e, pouco tempo depois, estabeleceu-se definitivamente em
Portugal, onde opera sob a designação
Uría Menéndez-Proença de Carvalho.
O escritório presta assessoria em direito
português, espanhol, inglês e comunitário. Apoia igualmente os seus clientes
em operações internacionais através

da sua rede de escritórios e de relações
com as mais conceituadas sociedades
do mundo.
De igual forma, a nossa sólida presença
na América Latina há duas décadas temse vindo a consolidar com a nossa participação na primeira grande sociedade
de advogados ibero-americana, Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría
(“PPU”), nascida da fusão de sociedades
líderes no Chile, Colômbia e Peru.
Através da Uría Menéndez-Proença de
Carvalho e da PPU oferecemos aos nossos clientes uma equipa global e relações
privilegiadas com os melhores escritórios
nas jurisdições mais relevantes.

»» Contencioso e Arbitragem
Arbitragens Ad Hoc e Institucionais (CCI,
LCIA e outras)
Contencioso Civil e Comercial
Penal e Penal Económico
Insolvência e PER

»» Direito Laboral
Contratação
Reestruturações de Empresas
Contencioso Laboral
Transmissão e Encerramento de Empresas
Negociação Coletiva

»» Direito Comercial
Fusões e Aquisições
Direito Farmacêutico
Marítimo, Transporte e Logística
Novas Tecnologias e Proteção de Dados
Propriedade Industrial e Concorrência
Desleal
Agência e Distribuição

»» Direito Público
Constitucional
Administrativo Geral
Contratação Pública e Project Finance
Ambiente
Urbanismo
Energia

»» Direito Fiscal
Fusões e Aquisições
Produtos Financeiros e Mercado de
Capitais
Transações Imobiliárias
Contencioso Tributário
Reestruturações e Fiscalidade Internacional
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SÓCIOS
»» Daniel Proença de Carvalho
(Presidente Portugal)
»» Duarte Garin
(Sócio Diretor Portugal)
»» Antonio Villacampa
(Diretor Adjunto Portugal)
»» João Anacoreta Correia
(Sócio Diretor Porto)
»» Alexandre Mota Pinto
»» Bernardo Diniz de Ayala
»» Carlos Costa Andrade
»» David Sequeira Dinis
»» Francisco da Cunha Ferreira
»» Fernando Aguilar de Carvalho
»» Filipe Romão
»» Francisco Brito e Abreu
»» Francisco Proença de Carvalho
»» Jorge Brito Pereira
»» Marta Pontes
»» Nuno Salazar Casanova
»» Pedro Ferreira Malaquias
»» Tito Arantes Fontes
Counsels
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ÁREAS DE ATUAÇÃO

»» Direito Financeiro
Bancário
Seguros
Project Finance
Mercado de Capitais
Energia
Financiamento de aquisições
Titularizações
Obrigações Hipotecárias

N.º de sócios: 18
N.º total de advogados: 114
N.º de counsels: 8
N.º de advogados estagiários: 25
N.º de outros colaboradores: 42

»» UE e Concorrência
Direito da União Europeia e Comércio
Internacional
Direito da Concorrência
Contencioso da União Europeia
»» Imobiliário
Projetos Comerciais
Projetos Habitacionais
Projetos de Escritório e Logística
Lazer e Turismo

Ana Sá Couto
André Pestana Nascimento
António Castro Caldas
Filipa Martinho
João Torroaes Valente
Joaquim Caimoto Duarte
Sérgio Deus Vieira

CONSULTORES
»» Cláudia Reis Duarte
ASSOCIADOS PRINCIPAIS
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Adriano Squilacce
Catarina Tavares Loureiro
Daniel Bento Alves
Hélder Frias
Joana Torres Ereio
João Louro e Costa
Mafalda Almeida Carvalho
Mafalda Ferreira
Susana Estevão Gonçalves
Rita Xavier de Brito
Verónica Martins Mendes

www.uria.com
Lisboa
(+351) 210 308 600
lisboa@uria.com
Edifício Rodrigo Uría
Rua Duque de Palmela, n.º 23
1250-097 Lisboa
Porto
(+351) 220 308 600
porto@uria.com
Rua do Campo Alegre, n.º 830
3.º, Sala 12
4150-171 Porto

Sociedades

Abecasis, Moura Marques,
Alves Pereira & Associados
Sociedade de Advogados, RL

A

AAMM-Sociedade de Advogados presta um aconselhamento
jurídico especializado, sendo reconhecida pela excelência, rigor e proximidade dos serviços prestados ao Cliente,
actuando essencialmente nas áreas de Direito Público e Clientes Privados.
Os advogados que integram a reputada
equipa de Direito Público contam com
uma ampla experiência e um conhecimento ímpar em matérias relacionadas
com contratação pública (especialmente
focada em empreitadas e concessões),
contencioso administrativo e arbitragem,
ordenamento do território. Detentores
de um elevado grau de especialização em
importantes sectores de actuação, designadamente Saúde, Turismo, Imobiliário,
Aviação, Construção e Obras Públicas e
Aeronáutica, Águas e Saneamento, Urbanismo.
Clientes Privados é uma área constituída
por advogados especializados em direito
da família, sucessões e wealth management, com um vasto know-how e experiência que lhes concedem maior sensibilidade para resolver matérias complexas,
nomeadamente processos de divórcio e

42

Nº de Sócios:
4
Nº Total de Advogados:
12
Nº de Advogados Estagiários:
2
Nº de outros Colaboradores:
4
SÓCIOS

separação, planeamento sucessório, reorganização patrimonial, regime dos residentes não habituais.
Asseguramos ainda um acompanhamento jurídico eficiente em questões relacionadas com Investimento Internacional,
Fiscal, Laboral, Infraestruturas e Ordenamento do Território.
As distinções nacionais e internacionais
que regularmente são atribuídas aos nossos advogados são motivo de grande orgulho pelo facto de refletirem a opinião
dos nossos clientes.

»»
»»
»»
»»

Paulo de Moura Marques
Rui Alves Pereira
José Filipe Abecasis
Diogo Pereira da Costa

ÁREAS DE ATUAÇÃO
»» Administrativo e Contratação
Pública
»» Contencioso e Arbitragem
»» Família, Crianças e Sucessões
»» Fiscal
»» Infraestruturas
»» Investimento Internacional
»» Laboral
»» Ordenamento do Território
»» Wealth Management

O QUE NOS DISTINGUE:
»» Advogados, parceiros
de confiança do cliente;
»» Proximidade, dedicação e eficiência;
»» inovação: apresentação de serviços
personalizados focados no detalhe
(sector de actividade e tipo de cliente);
»» Compromisso com a excelência
e especialização;
»» Visão;
»» Rápida capacidade de resposta;
»» Antecipação de problemas,
gerenciamento do risco;
»» Ligações de confiança com sociedades
de advogados internacionais
de referência;
»» Responsabilidade Social.

www.aamm.pt
Lisboa
(+351) 211 940 538
geral@aamm.pt
Praça Duque de Saldanha, 1, Edifício 		
Atrium Saldanha, 8ºE | 1050-094 Lisboa

SÓCIOS

Abreu Advogados
Sociedade de Advogados, SP, RL

A

Abreu Advogados é uma das
maiores Sociedades de Advogados em Portugal, contando com
uma equipa de cerca de 200 advogados
num universo de mais de 300 profissionais, que prestam um serviço full-service
em múltiplas indústrias.
Com um posicionamento inovador e
disruptivo no mercado, assente numa
estrutura profissional de gestão, a Abreu
Advogados oferece apoio jurídico em 10
áreas de prática, que se subdividem em
47 grupos de trabalho especializados,
garantindo uma elevada capacidade de
resposta e aconselhamento orientado
para o negócio dos seus clientes.
Para além dos escritórios de Lisboa, Porto e Madeira, a Abreu Advogados tem
uma forte presença internacional através
de desks em Angola, Brasil, Cabo Verde,
China, Moçambique e Timor-Leste.
A Abreu International Legal Solutions
presta serviços jurídicos, em parceria ou
em joint office, com as mais prestigiadas
sociedades de advogados locais, designadamente: FBL Advogados (Angola),
Siqueira Castro-Advogados (Brasil),

Arnaldo Silva & Associados, C&C Advogados e Abreu Advogados (Cabo Verde), C&C Advogados (China – Macau),
JLA Advogados (Moçambique) e joint
office com C&C Advogados (Timor
-Leste).
Instituto do Conhecimento
Abreu Advogados
Fundado em 2012, o Instituto do
Conhecimento Abreu Advogados assume-se como um veículo de investigação
científica, uma plataforma editorial e de
formação, e uma base de cooperação
com o meio académico e empresarial.
O Instituto do Conhecimento Abreu
Advogados visa constituir-se como um
centro de formação especializado onde
a actualização científica dos profissionais é uma prioridade e o desenvolvimento de uma rede de interacção académica e institucional uma das estratégias
fundamentais.
No âmbito do protocolo de parceria com
a Edições Almedina, SA, o Instituto do
Conhecimento Abreu Advogados publica as
produções científicas dos seus advogados.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Alexandra Courela
Alexandra Nascimento Correia
Ana Sofia Batista
António Pina
Armando Martins Ferreira
Augusto Marques
Bernardo de Arrochela Alegria
Carmo Sousa Machado
Duarte de Athayde
Fernando Veiga Gomes
Francisco Patrício
Guilherme Santos Silva
Inês Sequeira Mendes
José Eduardo Martins
José Maria Corrêa de Sampaio
José Miguel Tropa
Manuel de Andrade Neves
Manuel Durães Rocha
Maria Dulce Soares
Marta de Oliveira Pinto Trindade
Miguel Teixeira de Abreu
Natália Garcia Alves
Patrícia Viana
Paulo de Tarso Domingues
Pedro Pais de Almeida
Ricardo Vieira
Rui Peixoto Duarte
Zara Jamal

ÁREAS DE PRÁTICA
»» Concorrência, Regulação
e União Europeia
»» Contencioso
»» Direito Comercial
»» Direito do Desporto
»» Direito Financeiro
»» Direito Fiscal
»» Direito Imobiliário
»» Direito Público & Ambiente
»» Direito do Trabalho
»» Propriedade Intelectual
e Tecnologias de Informação

www.abreuadvogados.com
LISBOA | SEDE
(+351) 217 231 800
(+351) 217 231 899
lisboa@abreuadvogados.com
Av. Infante D. Henrique, 26,
1149-096 Lisboa
PORTO
(+351) 226 056 400
(+351) 226 001 816
porto@abreuadvogados.com
Rua S. João de Brito, 605 E - 4.º,
4100-455 Porto
MADEIRA
(+351) 291 209 900
(+351) 291 209 920
madeira@abreuadvogados.com
Rua Dr. Brito da Câmara, 20,
9000-039 Funchal, Madeira
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Sociedades

Nº de Sócios:
9
Nº Total de Advogados:
14
Nº de Estagiários
3
Nº Consultores:
1
Nº de outros Colaboradores:
6
SÓCIOS
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

António Frutuoso de Melo
Pedro Porto Dordio
Guilherme Frutuoso de Melo
Alda Cabeças
Guida Vila Nova
Sofia Belard
Fernando Magiolo Magarreiro
Rita Nina
António Gaio

ASSOCIADOS
»»
»»
»»
»»
»»

João Pedro Magarreiro
Raquel Elias da Costa
Inês Saraiva de Aguilar
João Belo Nunes
Ágata Dinis

ÁREAS DE ATUAÇÃO

AFMA
Sociedade de Advogados

S

ão volvidos mais de 20 anos de
actividade da AFMA, nascida de um
projecto de independência e liberdade
de pensamento.
A multiplicidade das dependências que a
multidisciplinaridade crescente na chamada
“advocacia de negócios” hoje impõe,
conduzindo inevitavelmente ao aumento
exponencial da dimensão das sociedades de
advogados full service, com a consequente
diluição do aspecto humano, permite, por
outro lado, a manutenção de escritórios
actuando principalmente em nichos de
mercado especializados onde o valor
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acrescentado se encontra precisamente
na expressão individual e personalizada
dos profissionais junto dos clientes, com
a consequente liberdade de criação de
novas soluções para os problemas que a
gestão moderna das empresas enfrenta
continuamente.
Na AFMA acreditados firmemente
que a via da criação de soluções é, não
só e ainda plenamente válida, como a
única que estabelece a diferença entre a
estandardização de produtos e soluções
jurídicas e o exercício da criação intelectual
para cada problema em concreto.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Bancário e Financeiro
Farmacêutico e Cosméticos
Proteção de Dados
Civil
Comercial e Societário
Concorrência e Consumo
Fiscal
Fusões e Aquisições
Imobiliário
Publicidade e Marketing
Propriedade Industrial
Seguros
Trabalho e Segurança Social
Transportes
Valores Mobiliários e Mercado de
Capitais
»» Jogo e Apostas
ESTAGIÁRIOS
»» Raquel Pamplona
»» Sara Ferreira da Silva
»» Madalena Silva Pinto

www.afma.pt
Lisboa
(+351) 213 218 600
afma@afma.pt
Av. da Liberdade, N.º 38, 1.º
1450-145 Lisboa

Azeredo Perdigão
& Associados
Sociedade de Advogados, RL

Nº de Sócios:
1
Nº Total de Advogados:
6
Nº de outros Colaboradores:
4
SÓCIOS
»» Miguel de Azeredo Perdigão
ÁREAS DE ATUAÇÃO

Uma Sociedade
de Advogados próxima
dos seus Clientes

»» Direito Fiscal e Contencioso
Tributário
»» Direito do Trabalho, Contratação
Colectiva e Contencioso Laboral
»» Direito Comercial e Societário
»» Farmacêutico e Cuidados de Saúde
»» Transporte e Marítimo
»» Urbanismo, Promoção Imobiliária,
Construção e Turismo
»» Clientes Privados
»» Contencioso e Recuperação de
Créditos
»» Reestruturação de Empresas
»» Comunicação Social e Publicidade

www.azeredoperdigao.pt
Lisboa
(+351) 218 879 142
geral@azeredoperdigao.pt
Rua de São Nicolau, N.º 23, 2.º andar
1100 – 547 Lisboa
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Sociedades

Foto: Telmo Miller

Nº de Sócios:
2
Nº Total de Advogados:
4
Nº de Advogados Estagiários:
1
Nº Consultores:
4
Nº de outros Colaboradores:
2
SÓCIOS
»» Estêvão Augusto Bernardino
»» Patrícia Baltazar Resende
ÁREAS DE ATUAÇÃO

Bernardino, Resende
E Associados
Sociedade de Advogados, R.L

A

Bernardino, Resende E Associados, Sociedade de Advogados
R.L., (BR), inicia a sua actividade em 1999. Tem como principais objectivos i) a prestação de serviços jurídicos
de reconhecido mérito e excelência; ii)
manter a sua independência; iii) afirmarse no mercado nacional como uma das
principais “boutique law firms”.
A BR é uma “boutique law firm” que,
pela sua dimensão e organização, actua
em áreas especializadas do Direito, assentando a sua actuação nas seguintes premissas: Personalização, Excelência, Dedicação, Organização e Profissionalismo
dos advogados nela inserida.
É uma sociedade que se mantém fiel aos
princípios basilares que estiveram na origem da sua fundação:
• Qualidade no trabalho profissional
de cada elemento que compõe a equipa, cultivando e apoiando a formação
contínua dos seus colaboradores, partilhando conhecimento e publicando tra-

46

balhos nas áreas de direito onde actua;
Rigor na relação com os seus clientes
e na prestação dos serviços jurídicos
que assegura;
•
Capacidade de inovação, através da
experiência adquirida;
•
Integridade e respeito pelas regras
deontológicas, pelas quais nos regemos;
A BR no âmbito das suas actividades
além-fronteiras, criou o conceito da BR
Alliance visando disponibilizar aos seus
clientes nacionais e internacionais, serviços jurídicos de excelência, integrados e,
à medida das suas necessidades, fomentando parcerias e alianças internacionais
com advogados e sociedades de advogados estrangeiras, sendo os seus Sócios
fundadores, Advogados inscritos na Ordem dos Advogados Brasileira - Secção
de São Paulo (OAB/SP).
Os nossos padrões de ética, rigor, tradição e inovação são partilhados e vividos
por toda a equipa e clientes.
•

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Bancário e Financeiro
Clientes Privados
Comercial, Societário e M&A
Contencioso, Arbitragem e
Mediação
Direito Aéreo
Direito do Desporto
Direito dos Estrangeiros e
Imigração
Direito Marítimo
Fiscal
Imobiliário, Urbanismo e
Ambiente
Propriedade Intelectual e
Industrial
Público e Administrativo
Recuperação de Crédito
Reestruturação e Insolvência
Saúde e Farmacêutico
Trabalho e Segurança Social
Telecomunicações e Tecnologias
de Informação

PARCERIAS

»» BR Alliance
ALEMANHA | ANGOLA | BRASIL |
CHINA | EAU | ESPANHA | GHANA
| HOLANDA | LUXEMBURGO |
MALTA | NIGÉRIA | QATAR | REINO
UNIDO | RÚSSIA | SUÉCIA | UCRÂNIA |
VIETNAME

www.bernardinoresende.com
Lisboa
(+351) 213 174 742
info@bernardinoresende.com
Rua Carlos Testa, 1 – 6º C
1050-046 Lisboa

Nº de Sócios: 28
Nº Total de advogados: 110
Nº Consultores: 5
Nº de Advogados Estagiários: 26
Nº de outros Colaboradores: 75
SÓCIOS
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

André Gonçalves Pereira
José de Freitas
Maria João Ricou
Maria da Glória Leitão
Frederico Pereira Coutinho
Luís Soares de Sousa
Diogo Ortigão Ramos
Miguel Esperança Pina
Duarte Abecasis
José Diogo Horta Osório
António Vitorino
Paulo de Sá e Cunha
Rita Gouveia
Nuno Sá Carvalho
Vasco Bivar de Azevedo
João Mattamouros Resende
Maria da Paz Tierno Lopes
Gonçalo Bastos Lopes
Francisco Santos Costa
Rui Mayer
Leonor Chastre
Mafalda Ferreira Santos
Filipe Avides Moreira
Paulo Costa Martins
Lourenço Vilhena de Freitas
Manuel Requicha Ferreira
Pedro Vidal Matos
Ricardo Bordalo Junqueiro

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Cuatrecasas

Sociedade de Advogados, SP, RL

A

Cuatrecasas é uma sociedade de
advogados internacional, líder em
Portugal e Espanha, com presença
nos principais países europeus e centros
financeiros. Conta com 27 escritórios instalados em 12 países na Europa, América,
Ásia e África e com uma equipa de cerca de
1000 advogados especializados em todas as
áreas do direito.
Ano após ano, tanto a sociedade como os
seus profissionais recebem distinções nacionais e internacionais de prestígio, que
confirmam a reputação e a qualidade técnica da sua equipa, bem como a capacidade para oferecer o melhor serviço aos seus
clientes.
Desde 2008, a Cuatrecasas é reconhecida
como uma das 50 sociedades mais inovadoras da Europa nos rankings Financial
Times – Innovative Lawyers, publicados
anualmente.
Há cinco anos consecutivos que a socie-

dade lidera o ranking no mercado ibérico
em volume de operações de fusões e aquisições, segundo a Mergermarket, marca de
referência como agência de informação financeira.
Na Europa continental, a Cuatrecasas tem
acordos com sociedades de advogados líderes nos respectivos mercados nacionais:
Chiomenti em Itália, Gide em França e
Gleiss Lutz na Alemanha. Estas ligações
permitem prestar aos clientes um serviço
integral em projectos transfronteiriços mais
complexos.
EscritÓrios:
»» ibÉricos (16): Lisboa, Porto, Madrid,
Barcelona, Alicante, Bilbau, Girona, Lérida,
Málaga, Palma de Maiorca, San Sebastián,
Saragoça, Sevilha, Valência, Vigo e Vitoria.
»» Internacionais (11): Bogotá,
Bruxelas, Casablanca, Cidade do México,
Londres, Luanda, Maputo, Nova Iorque,
Pequim, São Paulo e Xangai.

»» Ambiente
»» Arbitragem e Outros Meios de
Resolução Alternativa de Litígios
»» Contencioso Penal
e das Contra-Ordenações
»» Corporate Compliance
»» Direito Europeu e da
Concorrência
»» Financeiro
»» Fiscal
»» Fusões & Aquisições (M&A)
»» Infraestruturas e PPP
»» Laboral
»» Mediação
»» Mercado de Capitais
»» Oil, Gas & Mining
»» Private Client & Wealth
Management
»» Propriedade Intelectual, Media e
Tecnologias da Informação
»» Público
»» Reestruturação e Insolvência
»» Regulatório financeiro
»» Resolução de Litígios
»» Societário e Comercial
»» Urbanismo

www.cuatrecasas.com
Lisboa
(+351) 213 553 800
cuatrecasasportugal@cuatrecasas.com
Praça Marquês de Pombal, N. º2
1250-160 Lisboa
Porto
(+351) 226 166 920
cuatrecasasporto@cuatrecasas.com
Av. da Boavista, 3265 – 5.1
4100-137 Porto
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Números
+ de 4.245 advogados internacionais
+ de 90 escritórios
+ de 40 países
+ de 230 000 horas pro bono

Sócios
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

João Nuno Azevedo Neves
Benjamim Mendes
Luís Filipe Carvalho
Nuno Azevedo Neves
António Moura Portugal
João Guedes
João Costa Quinta
Hugo Correia

Setores de Atividade

DLA Piper ABBC

A

DLA Piper ABBC foi criada
através da integração, em
2017, da sociedade de advogados portuguesa ABBC, fundada em
1982, com a DLA Piper, sociedade de
advogados global presente em mais
de 40 países no continente Americano, Europa, Médio Oriente, África e
Ásia.
Contando, em Lisboa, com uma equipa
de mais de 60 advogados, a DLA Piper
ABBC dispõe de recursos nacionais e
internacionais únicos, tendo como objetivo prestar um serviço de valor acrescentado aos seus Clientes, portugueses
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ou estrangeiros. Atingimos este objetivo
recorrendo a soluções jurídicas práticas e inovadoras que ajudam os nossos
clientes a alcançar o sucesso.
Os nossos clientes variam desde várias
companhias listadas nos rankings Global 1000 e Fortune 500, um número
significativo de entre as 100 maiores empresas portuguesas a operar em Portugal
ou start-up´s a atuar nos mais diversos
setores de atividade.
Os advogados da DLA Piper ABBC são
frequentemente distinguidos nos mais
reputados diretórios internacionais pela
excelência dos serviços prestados.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ciências da Vida
Contratos Públicos
Educação
Energia
Exploração Mineira
Hotelaria e Lazer
Imobiliário
Media
Desporto e Entretenimento
Restauração, Retalho
Serviços Financeiros
Saúde, Seguros
Tecnologia

Serviços
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Bancário e Financeiro
Contencioso e Arbitragem
Contratação Pública
Fiscal
Imobiliário
Laboral
Projetos, Energia e Infraestruturas
Propriedade Intelectual e Informação
Tecnológica
Regulatório e Direito Europeu
Restruturação
Societário, Fusões & Aquisições
Transportes

www.dlapiper.com
Lisboa
(+351) 213 583 620
dlapiperabbc@dlapiper.com
Largo de São Carlos, nº 3
1200-410 Lisboa

Nº de Sócios: 16
Nº Total de advogados: 69
Nº Consultores: 4
Nº Estagiários: 9
Nº de outros Colaboradores: 18
Sócios
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Miguel Ferrão Castelo Branco
Paula Teixeira da Cruz
Gonçalo da Cunha
João Marçal Alves
Rodrigo Almeida Dias
Pedro Guimarães
Miguel Lorena Brito
Diogo Bernardo Monteiro
João Robles
João Couceiro
Miguel Matias
Margarida Roda Santos
Inês Albuquerque e Castro
Rui Tabarra e Castro
Rodrigo Barbosa Souto
Patrícia Nunes Borges

Setores de Atividade

F. Castelo Branco
e Associados
Sociedade de Advogados, SP, RL

A

FCB é uma Sociedade de Advogados com um ADN vincadamente internacional, centrando
grande parte da sua actividade na assessoria e consultadoria jurídica a Clientes
internacionais. Constituída em 1989,
possui actualmente escritórios nas cidades de Lisboa, Porto e Faro.
Para prestar o melhor serviço em diferentes jurisdições, a FCB fundou a FCB Glocal, uma rede internacional de Sociedades
e escritórios de advogados que conta com
a EVC Advogados, em Angola, e com a
AG Advogados, em Moçambique.
Para além das parcerias estabelecidas
no âmbito desta rede, os protocolos
da FCB com firmas da Madeira, da
Argélia e de Cabo Verde são também
importantes para a sua estratégia de

expansão até outras geografias.
A FCB integra também várias redes internacionais de Sociedades de Advogados, o que lhe permite oferecer aos seus
Clientes a mais ampla cobertura global,
assegurando uma prática jurídica que
não conhece fronteiras.
A FCB promove uma relação estreita
com os seus Clientes, mantendo padrões
de excelência técnica. Beneficia para tal
da experiência e do Know-how nas diferentes áreas de actuação dos seus colaboradores. Conta no seu leque de clientes com empresas internacionais, bem
como com um elevado número de empresas nacionais, continuando também
a prestar assistência a clientes particulares, nomeadamente, nas áreas de direito
fiscal, imobiliário e contencioso.

»» Life Sciences
»» Direito Societário e Comercial
»» Direito Público, Administrativo, do
Ambiente
»» Direitos Reais, Imobiliário e
Construção
»» Contencioso & Arbitragem
»» Direito Laboral e da Segurança Social
»» Direito Fiscal
»» Direito Bancário e Mercado de Capitais
»» Propriedade Intelectual
»» Direito Penal
»» Energia & Recursos Naturais
»» Angola Desk
»» Moçambique Desk

www.fcblegal.com
Lisboa
(+351) 213 587 500
fcb@fcblegal.com
Avenida da Liberdade, Nº249, 1º, 		
1250-143 – Lisboa
Porto
(+351) 228 346 740
Avenida da Boavista, 3265 - 2.8, 15 5º
4100-137 Porto
Faro
(+351) 289 894 034
Avenida 5 de Outubro, Nº 14,
4º Andar 8000-076 Faro
Luanda
(+244) 222 396 444
Edíficio Kaluanda, Rua José da Silva 		
Lameira, Piso 2, Escritório 200
Luanda – Angola
Maputo
(+258) 21 359 520
Av. Vladimir Lenine, nº174
1º Edifício Millenium Park
Maputo - Moçambique
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Nº de Sócios:
8
(70 a nível internacional)
Nº Total de Advogados:
32
(287 a nível internacional)
Nº de Advogados Estagiários:
5
(47 a nível internacional)
Nº de outros Colaboradores:
12
(144 a nível internacional)
SÓCIOS

Gómez-Acebo & Pombo

A

Gómez-Acebo & Pombo (GA_P)
presta assessoria jurídica em todas as áreas do direito empresarial desde 1971, tendo-se consolidado
como referência a nível internacional em
todos os sectores de atividade. O processo de integração na União Europeia foi
seguido desde o início pela Sociedade
através do seu escritório de Bruxelas,
inaugurado em 1985. Preservando estes
princípios e valores, somos uma Sociedade independente, presente também
nas principais cidades espanholas, em
Lisboa, em Londres e em Nova Iorque.
Dispomos igualmente de uma importante rede de contactos com outros escritórios de advogados, com acordos preferenciais de colaboração com Sociedades
líderes nas suas respetivas jurisdições.
A GA_P dispõe de um escritório em
Portugal desde 2010 para dar resposta
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às necessidades das empresas que compreendem a Península Ibérica como uma
unidade de negócio. Em Lisboa, a GA_P
dispõe de uma sólida equipa de profissionais locais, com vasta experiência internacional, com capacidade para oferecer
ao cliente uma assessoria jurídica especializada e integrada em diversas áreas.
Contamos com mais de 270 advogados
(70 Sócios) e praticamos exclusivamente
direito espanhol, português, belga e da
União Europeia.
Desde 1988 contamos com um Conselho
Académico composto por catedráticos de
diferentes áreas do Direito, assim como
com um Conselho Assessor altamente especializado reconhecido nas suas áreas de
prática. Adicionalmente, todas as atividades de responsabilidade social e corporativa são coordenadas através da Fundación Fernando Pombo.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Albano Sarmento
Francisco Peña
Mafalda Barreto
Mário Marques Mendes
Miguel Castro Pereira
Miguel de Avillez Pereira
Paulo Nogueira da Rocha
Ricardo Campos

ÁREAS DE ATUAÇÃO
»» Administrativo e Regulatório
»» Financeiro, Mercado de Capitais
e Seguros
»» Comercial e Societário
»» Direito da Concorrência e da
União Europeia
»» Contencioso e Contencioso Penal
»» Imobiliário e Urbanismo
»» Arbitragem
»» Propriedade Intelectual e
Tecnologias da Informação
»» Direito do Trabalho
»» Fiscal

www.ga-p.com
Lisboa
(+351) 213 408 600
advogados.lisboa@ga-p.com
Av. Duque de Ávila, n.º 46, 6.º
1050-083 Lisboa
Barcelona | Bilbau | Bruxelas
Lisboa | Londres | Madrid
Nova Iorque | Valência | Vigo

Paula Albergaria Silva
(Managing Partner)
»» Societário e Comercial
»» Fusões e Aquisições
»» Restruturações
»» Trabalho
Luís Reis
»» Contencioso e Arbitragem
»» Contencioso Tributário
»» Concorrência e União Europeia
»» Público e Administrativo
Nuno Neves Ferreira
»» Trabalho e Segurança Social
»» Reestruturações
»» Ambiente
»» Contratos de Direito Privado
Maria João Catarino
»» Fusões e Aquisições
»» Imobiliário, Urbanismo e Turismo
»» Tecnologias de Informação
»» Mercado de Capitais

M&A – Albergaria Silva
& Associados
Sociedade de Advogados, SP, RL

C

om raízes na rede mundial de Sociedades de Advogados denominada Landwell, correspondentes
da PricewaterhouseCoopers, a M&A é
reconhecida em Portugal e internacionalmente pela sua aptidão para assessorar os
seus Clientes de forma global, proficiente
e especializada, assegurando uma resposta
full-service.
Destacamo-nos pelo conhecimento do negócio dos nossos Clientes, que nos permite

assessorá-los com qualidade e à medida das
suas necessidades.
Possuímos equipas multidiscilplinares e altamente especializadas resultantes da nossa
aposta no capital humano e na sua formação contínua.
A M&A tem parcerias com sociedades de
advogados estrangeiras que lhe permitem
prestar assesoria a operações internacionais
e de investimento estrangeiro.

Carla Aires Sequeira
(Consultora)
»» Tecnologias de Informação
»» Telecomunicações
ÁREAS DE ATUAÇÃO
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Societário e Comercial
Fusões e Aquisições
Due Diligence
Contencioso e Arbitragem
Trabalho e Segurança Social
Imobiliário, Urbanismo e Turismo
Público, Administrativo e Ambiente
Bancário, Financeiro e Mercado
de Capitais
Publicidade, Marketing e
Consumidor
Propriedade Intelectual
Tecnologias de Informação
Telecomunicações
Concorrência e União Europeia

www.malaw.pt
Lisboa
(+351) 213 566 710
lawfirm@malaw.pt
Av. da Liberdade, 245 – 7º C
1250-143 Lisboa
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Nº de Sócios:
7
Nº Total de advogados:
25
Nº Total de advogados Estagiários:
5
Nº Consultores:
5
Nº Total de outros Colaboradores:
4
SÓCIOS

A

pbbr é uma sociedade de advogados com projecção nacional e
internacional, com capacidade
full service, que presta assessoria jurídica
assente em critérios de exigência, rigor e
qualidade, com uma equipa versátil e flexível, muito disponível para os Clientes,
numa lógica de serviço personalizado e
focado nas efectivas necessidades e interesses destes, privilegiando o trabalho em
equipa e a formação contínua dos seus
profissionais.
A pbbr concentra a sua actividade nas
áreas do direito comercial e das sociedades, fusões e aquisições, capital de risco,
propriedade intelectual e industrial, direito imobiliário, construção e urbanismo,
direito do trabalho, segurança social e
employee benefits, tecnologias de informação, telecomunicações e media, saúde,
farmacêutico e life sciences, publicidade
e marketing, direito bancário, financeiro
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e mercado de capitais, público, ambiente,
energia e recursos naturais, direito público, direito da concorrência e do consumo,
direito fiscal, contencioso e arbitragens.
Parte relevante do trabalho da pbbr é de
referência internacional, mantendo a sociedade uma sólida rede de contactos com
prestigiadas sociedades de advogados estrangeiras, na Europa, Brasil, Argentina,
Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Índia, Japão, Singapura e China.
A pbbr é o membro português da aliança
internacional de sociedades de advogados
Ius Laboris, mantendo uma parceria exclusiva para Portugal com a sociedade de
advogados espanhola Sagardoy Abogados.
A pbbr estabeleceu uma parceria com a
Techlawyers, Techlwayers@pbbr, para a
actuação nas seguintes áreas: Tecnologia,
Tecnologias da Informação e Propriedade
Intelectual e Industrial.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Alexandre Jardim
Pedro Pinto
Inês Reis
Sofia de Sales Sousinha
Bruno Soeiro Barbosa
Teresa Freire
Tânia Ferreira Osório

ÁREAS DE ATUAÇÃO
»» Bancário, Financeiro
e Mercado de Capitais
»» Capital de Risco
»» Comercial, Societário, Fusões
e Aquisições e Concorrência
»» Contencioso e Arbitragem
»» Fiscal
»» Imobiliário, Construção e Urbanismo
»» Público, Ambiente, Energia
e Recursos Naturais
»» Saúde, farmacêutico e life sciences
»» Tecnologia, Tecnologias da Informação
e Propriedade Intelectual e Industrial
»» Trabalho, Segurança Social
e Employee Benefits

www.pbbr.pt
Lisboa
(+351) 213 264 747
geral@pbbr.pt
Avenida da Liberdade, 110-6
1250-146 Lisboa

Pereira da Cruz
& Associados
Sociedade de Advogados

A

Pereira da Cruz e Associados, R.L.
(PCA), sociedade de advogados,
foi fundada em 2005 e é constituída pelos advogados que, igualmente,
colaboram com a sociedade J. Pereira da
Cruz, S.A, Agentes Oficiais da Propriedade
Industrial, fundada em 1949.
A actividade da PCA centra-se especialmente na área da propriedade intelectual,
nomeadamente, na consultadoria e litígios em matéria de propriedade industrial
(patentes, desenhos ou modelos, marcas,
etc.) e de direito de autor. A PCA conta
com uma reconhecida experiência e projecção nacional e internacional, que tem
por base uma abordagem de proximidade
e um serviço especializado de assessoria
jurídica, assente em elevados critérios de
rigor e exigência.
A equipa de advogados que compõe
a PCA encontra-se totalmente habilitada para representar os seus Clientes
não só junto dos tribunais judiciais,
em matéria de direitos de propriedade
intelectual, mas também em processos

Nº de Sócios:
2
Nº Total de Advogados:
12
Nº Advogados Estagiários:
1
Nº de outros Colaboradores:
4
SÓCIOS

arbitrais relativos a litígios entre os titulares de patentes (referentes a medicamentos de referência) e as empresas
de genéricos.
Os advogados da PCA representam,
igualmente, os seus Clientes junto das
autoridades administrativas nacionais e
europeias, em todas as fases dos processos administrativos e judiciais relativos
à concessão e impugnação de direitos de
propriedade Industrial.
A PCA dispõe, ainda, de um departamento totalmente vocacionado para os
processos de contrafação, representando
os seus Clientes em queixas-crime apresentadas junto da ASAE e da Unidade
de Acção Fiscal da GNR, bem como em
processos relativos a medidas aduaneiras
de protecção dos direitos de Propriedade
Intelectual.
A PCA tem contactos com diversos escritórios estrangeiros especializados em PI,
incluindo parcerias em Angola, Moçambique e noutros países de expressão de
língua portuguesa.

»» Nuno Pereira da Cruz
»» Luis Cruz
ÁREAS DE ATUAÇÃO
»» Propriedade Intelectual e
Tecnologias de Informação
»» Software
»» Comércio Eletrónico
»» Protecção de Dados
»» Franchising
»» Direito da Comunicação Social
e Publicidade
»» Contencioso, Arbitragem
e Mediação
»» Registos e Notariado

www.pca-advogados.pt
Lisboa
(+351) 213 244 644
info@pca-advogados.pt
Rua Victor Cordon, Nº 14
1200-484 Lisboa
Porto
(+351) 220 167 495
porto@pca-advogados.pt
Av. Sidónio Pais, 379, Sala 1.14 - Piso 1
Ed. Hoechst | 4100-468 Boavista, Porto
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SÓCIOS
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

António Pereira de Almeida
Armando Lopes
Manuel Albuquerque da Fonseca
Maria João Pereira
Cristina Borges de Pinho
José Santos Carvalho
Paula Vieira de Almeida
Cláudia Pereira de Almeida
Tomaz Cameira
Sandra Torres
Maria do Carmo de Araújo
Pereira

Consultores
»» Helena Lopes Xavier
ÁREAS DE ATUAÇÃO

Pereira de Almeida
& Associados
Sociedade de Advogados

P

ereira de Almeida & Associados –
Sociedade de Advogados, SP, Lda,
é uma sociedade de advogados
constituída por vários profissionais de
reconhecida competência nas diversas
áreas do Direito, que reúnem o rigor e
a profundidade da docência universitária a uma larga experiência do exercício
profissional da advocacia nas suas várias
vertentes, incluindo consultoria, contratações, negociação, contencioso judicial
e arbitragem.
A sociedade constituiu-se em 2001, através
da fusão de alguns reputados escritórios
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de advogados, e actua nas mais diversas
áreas do Direito, sendo os nossos Clientes
sempre acompanhados por um Advogado
Sénior da respectiva área de intervenção.
A sociedade presta um serviço inclusivo e
multidisciplinar, assegurando patrocínio e
aconselhamento em todas as áreas do Direito e disponibilizando aos seus Clientes
uma assessoria completa e personalizada,
por profissionais altamente qualificados e
com vasta experiência profissional, com
domínio de várias línguas estrangeiras,
entre as quais inglês, espanhol, francês e
italiano.

»» Direito das Sociedades Comerciais,
Fusões e Aquisições (M&A)
»» Direito Financeiro e Bancário
»» Insolvência e Reestruturação
de Empresas
»» Direito Regulatório
e da Concorrência
»» Direito do Trabalho
e da Segurança Social
»» Direito Administrativo
e da Contratação Pública
»» Direito Urbanismo e Ambiente
»» Direito Fiscal
»» Direito Penal
e Contra-Ordenacional
»» Direito Imobiliário e da construção
»» Direito da Comunicação Social
»» Direito da Propriedade Intelectual
»» Direito dos Contratos
e da Responsabilidade Cívil
»» Direito do Arrendamento
»» Direito da Família e Menores
»» Contencioso e Arbitragem
»» Direito da Imigração
»» Direito das Sucessões
»» Registos e Notariado
»» Recuperação de Créditos

www.aapa-law.com
Lisboa
(+351) 218 452 460
(+351) 218 452 470
geral@aapa-law.com
Av. Praia da Vitória, 48, 2º Dtº
1050-184 Lisboa

REINO UNIDO

CENTRO E LESTE EUROPEU
SUIÇA

PORTUGAL

CHINA

MACAU
CABO VERDE
GUINÉ-BISSAU
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

ANGOLA
BRASIL

MOÇAMBIQUE

Nº de Sócios:
58
Nº Total de advogados:
185
Nº Consultores:
8
Nº de outros Colaboradores:
121
Nº Estagiários:
44
ÁREAS DE ATUAÇÃO

PLMJ Advogados, SP, RL

S

omos uma Sociedade de Advogados full-service e multidisciplinar
com 50 anos de experiência e
um vasto curriculum na assessoria em
inúmeras transações nacionais e transfronteiriças, das mais simples às mais
complexas.
Os mais de 290 Advogados de PLMJ,
incluindo 58 Sócios, oferecem uma assessoria jurídica fiável e eficiente 24
horas por dia e 7 dias por semana, estando verdadeiramente empenhados em
ultrapassar as expectativas dos Clientes,
assegurando sempre o cumprimento dos
seus orçamentos.
PLMJ construiu uma sólida rede de parcerias nos países lusófonos - PLMJ Network.
Ao trabalhar com a PLMJ Network, os
Clientes irão encontrar equipas multidisciplinares de Advogados aptos a prestar
serviços jurídicos em diferentes jurisdições com uma grande eficácia do ponto
de vista dos custos e com um profundo
conhecimento dos mercados e ordenamentos jurídicos locais.
PLMJ representa um grande número de
empresas multinacionais, algumas das
quais constam na lista “Fortune 500”.
Prestamos assessoria jurídica a algumas

das maiores empresas cotadas em bolsa
em Portugal, bem como a empresas privadas e particulares.
Entre os Clientes PLMJ incluem-se empresas cotadas em bolsa, instituições
bancárias líderes a nível nacional e internacional e empresas de diferentes setores, como o da saúde, construção, retail,
aviação, seguros, telecomunicações, farmacêuticas, entre outros.
PLMJ é a maior Sociedade de Advogados de Portugal e orgulha-se de ser uma
das Sociedades líderes e mais inovadoras
da Europa Continental, de acordo com o
Financial Times.
A aposta na contínua formação dos advogados, através do Centro de Formação
Excelentia PLMJ, tem permitido dotar
os advogados de uma visão aprofundada
e crítica sobre os desafios da profissão,
do negócio e do mercado em que atuam
os Clientes.
Neste sentido, este ano, PLMJ lançou um
novo Programa de Estágios, sob o mote
“YOU CAN HAVE IT ALL”, com um
processo de recrutamento mais completo
e exigente, mas também mais adaptado
às exigências e forma de ser desta nova
geração, como é exemplo o website do
programa: www.talento.plmj.com.

»» Arbitragem
»» Contencioso
»» Contencioso Bancário
& Financeiro
»» Contencioso Penal,
Contraordenacional
e Compliance
»» Corporate/ M&A
»» Desporto
»» Direito da Energia &
Recursos Naturais
»» Direito Europeu e da Concorrência
»» Direito Fiscal
»» Direito Público
»» Financeiro & Bancário
»» Imobiliário & Construção
»» Mercado de Capitais
»» Private Equity
»» Privatizações
»» Projetos & Infraestruturas
»» Projetos Internacionais
»» Propriedade Intelectual, Marcas
e Patentes
»» Recuperação de Crédito
»» Restruturação & Contencioso
Financeiro
»» Telecomunicações, Media e
Tecnologias de Informação (TMT)
»» Trabalho

www.plmj.com
Lisboa
(+351) 213 197 300
plmjlaw@plmj.pt
Avenida da Liberdade, 224 - Edifício
Eurolex | 1250-148 Lisboa
Porto
(+351) 226 074 700
Rua S. João de Brito, 605-E, 1º-1.2
4100-455 Porto
Faro
(+351) 289 887 630
R. Pinheiro Chagas, 16 - 2º Dt.
8000-406 Faro
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Nº de Sócios:
5
Nº Total de Advogados:
45
ÁREAS DE ATUAÇÃO

Raposo Bernardo
& Associados
Sociedade de Advogados

A

Raposo Bernardo é uma sociedade
de advogados full service criada em
1995, que desenvolve uma intensa
prática internacional, especialmente na Europa e em África. A rede de escritórios que a
Raposo Bernardo vem desenvolvendo desde
2002 tem permitido proporcionar aos seus
Advogados uma experiência que é decisiva
para apoiar novas e cada vez mais complexas
operações. Entende que para proporcionar
um apoio jurídico de elevado nível é fundamental que os Advogados, para além de
elevadas competências técnicas, tenham
um profundo conhecimento do sector de
actividade dos Clientes, bem como uma
apurada sensibilidade para o seu modo específico de fazer negócios.
A ligação à vida académica faz parte da origem da Raposo Bernardo, e permanece como
um elemento matriz do seu desenvolvimento,
em que a maior parte dos advogados são ou
foram docentes universitários em inúmeras

universidades de Direito nos vários países
onde a sociedade tem escritórios. Como alicerce do futuro, foi lancada a RB Global Academy, que desenvolve programas de formação
internos em áreas jurídicas, compreendendo
também programas destinados ao desenvolvimento de conhecimentos transversais e multidisciplinares, dotando os seus advogados de
competências ao nível de gestão, negociação,
sistemas de informação e idiomas. Na sociedade existe actualmente a prática dos idiomas
de Português, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Polaco e Russo.
A sociedade pertence a várias associações e
organizações, dentre as quais se destacam:
Câmara de Comércio e Indústria Luso Espanhola; Câmara de Comércio, Indústria
e Turismo de Cabo Verde; PPCC - Polish-Portuguese Chamber of Commerce;
Câmara de Comércio Portugal e Moçambique; AUDAX - Centro de Investigação e
Apoio ao Empreendedorismo.

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS – PORTUGAL
»»
»»
»»
»»
»»

Banking & finance, Capital markets and Real estate Advisory Firm of the Year – ACQ Global Awards 2017
Corporate M&A and Banking & finance Law Firm of the Year – Finance Monthly 2017
Foreign investment and Competition Law Firm of the Year – Corporate INTL Global Awards 2016
Full service Law Firm of the Year – Lawyer International 2017 Awards
IFLR1000 2017 – Recommended for Banking and finance, Capital markets, Corporate and M&A, Project
development, Restructuring and insolvency
»» Chambers & Partners Europe 2017 – Recommended for Banking and finance, Employment, Energy &
natural resources, Insurance
»» The Legal 500 EMEA 2017 – Recommended for Banking & finance, Capital markets, Commercial,
corporate and M&A, Dispute resolution, EU and competition, Employment, Energy and natural resources,
Insolvency and restructuring, Intellectual property, Projects and project finance, Public law, Real estate and
construction, TMT, Tax, Transport
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Direito Bancário e Financeiro
Direito Societário
Fusões e Aquisições
Mercado de Capitais
Corporate Finance
Project Finance
Private Equity
Startups
Direito dos Seguros
Direito Farmacêutico
Arbitragem e Contencioso
Direito Imobiliário
Contencioso Tributário
Direito do Trabalho
Direito da concorrência e
Europeu/EU
Direito dos Contratos
Direito do Consumo
Direito Administrativo
Privacidade e Dados Pessoais
Direitos de Autor e Conexos
Direito da Energia
Propriedade Intelectual e
Tecnologias de Informação
Direito Marítimo, Transportes e
Logística
Direito Aéreo
Direito do Desporto
Restruturação de Empresas
Investimento Internacional Espanha
Investimento Internacional Polónia
Investimento Internacional África

www.raposobernardo.com
Portugal
(+351) 213 121 330
lisboa@raposobernardo.com
Av. Fontes Pereira de Melo, Nº35 – 18º
1050-118 Lisboa
Espanha
(+34) 917 450 874
madrid@raposobernardo.com
Paseo de la Castellana, Nº 126 - 8º
28046 Madrid
Polónia
(+48) 224 577 630
warsaw@raposobernardo.com
Skylight Building – 14º pietro, Zlote 		
Tarasy, Ul. Zlota 59
00-120 Warszawa
Escritórios em Angola, Cabo Verde, GuinéBissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe

Nº de Sócios:
2
Nº Total de Advogados:
15
Nº Total de Advogados Estagiários:
5
Nº de Consultores:
8
Nº de outros Colaboradores:
6
SÓCIOS
»» Rogério M. Fernandes Ferreira
»» Marta Machado de Almeida
ÁREAS DE ATUAÇÃO

Rogério Fernandes Ferreira
& Associados

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Direito Fiscal
Contencioso Tributário
Arbitragem Fiscal
Direito Aduaneiro
Impostos Especiais de Consumo
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Impostos sobre o Rendimento
Fiscal Internacional
Fiscal Comunitário
Penal e Contra-Ordenacional Fiscal
Segurança Social
Clientes Privados
Orçamental e Contabilidade Pública
Energia e Infraestruturas
Societário e Contencioso

Sociedade de Advogados, SP, RL

A

RFF & Associados assume-se na

pelo sócio fundador Rogério M. Fernan-

advocacia portuguesa como o

des Ferreira. Colaboram com a RFF &

primeiro escritório especializado

Associados, ainda, diversos consultores

em direito fiscal, aduaneiro e empresarial

externos, de formações diversas, além de

(tax and business law). Actua, assim, com

advogados correspondentes locais em paí-

referência a Portugal e a países de língua

ses de língua portuguesa.

portuguesa, em matérias jurídico-econó-

Com escritório no centro de Lisboa, e com

micas, no direito das empresas e no di-

presença, em Portugal, no Porto e no Fun-

reito tributário, nacional, comunitário e

chal, a RFF & Associados mantém uma

internacional.

rede de relações e de parcerias internacio-

A sociedade integra advogados de ori-

nais institucionais com correspondentes

gens diversificadas, mas que, ao longo

locais noutras jurisdições, designadamente

dos anos, se habituaram a trabalhar em

no Brasil (São Paulo e Belo Horizonte), em

comum - em escritórios de advogados,

Angola (Luanda), Moçambique (Maputo),

grupos de trabalho ou outras entidades e

Cabo Verde (Praia), Macau, Timor (Díli),

associações, públicas e privadas e que se

São Tomé (São Tomé e Principe) e China

juntaram neste projecto comum iniciado

(Pequim, Shangai, Shengdu, Shenzhen).

www.rffadvogados.pt
Lisboa
(+351) 215 915 220
(+351) 215 915 244
contacto@rffadvogados.pt
Praça Marquês de Pombal
Nº16 5º (recepção) / 6º
1250-163 Lisboa
Porto
(+351) 215 915 220
(+351) 215 915 244
contacto@rffadvogados.pt
Rua Eng. Ferreira Dias Nº 924
4100-241 Porto
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Remelgado, Silva Nogueira
& Associados
Sociedade de Advogados, R.L.

A

actualmente “RSN – Remelgado, Silva Nogueira & Associados – Sociedade de Advogados
R.L” nasceu, no ano de 2001, da iniciativa do seu actual sócio José António da
Silva Nogueira. Conjugando a sua prática individual com mais dois advogados,
Drª Fátima Remelgado e a Drª Antónia
Leite de Sousa, fundaram o que então se
denominou “Remelgado, Sousa, Nogueira - Sociedades de Advogados”.
Desde a sua génese que se organizou e
orientou sob os princípios que actualmente são os pilares da sua Missão.
Ao longo dos anos foi formando uma
equipa, que conta com a colaboração
de onze advogados, e que se caracteriza
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Nº de Sócios:
2
Nº Total de Advogados:
13
Nº Consultores:
1
Nº de outros Colaboradores:
4
SÓCIOS

pela sua juventude, elevada qualidade
técnica e forte desempenho na defesa
dos interesses dos clientes e do Estado
de Direito.
A RSN tem vindo a expandir a sua atividade, contando hoje com uma prática
alargada a todo o país e a todas as áreas
do direito com principal enfase no direito societário, comercial e civil.
Hoje, numa sociedade altamente global,
plural e em desenvolvimento, torna-se
urgente repensar o exercício da Advocacia, adaptá-lo à realidade, mas tal, sem
nunca descurar dos valores deontológicos que a dignificam, a fazem cumprir
cabalmente a sua função social e que lhe
prestam a sua essência.

»» José António Da Silva Nogueira
»» Magda Susana de Vasconcelos Viegas

ÁREAS DE ATUAÇÃO
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Dtº Comercial e societário;
Fusões e Aquisições
Contratos;
Insolvências, Reestruturações;
Propriedade Industrial;
Laboral
Família e Sucessões

www.rsnadvogados.com
Porto
(+351) 22 2086480
(+351) 22 3389364
rsn@rsnadvogados.com
Av. Dr. Antunes Guimarães, 423
4100-080 Porto

Nº de Sócios:
11
Nº Total de Advogados:
42
Nº Consultores:
2
Nº de Advogados Estagiários:
5
Nº de outros Colaboradores:
10

SLCM//Serra Lopes,
Cortes Martins & Associados
Sociedade de Advogados, SP, RL

F

undada em 1961, a SLCM (Serra
Lopes, Cortes Martins & Associados) é uma sociedade de advogados com forte implantação e uma referência no mercado jurídico português.
Presta serviços especializados na generalidade das áreas de Direito, com especial
incidência no Direito Comercial e Societário, Fusões e Aquisições, Contencioso
e Arbitragem, Direito Bancário, Financeiro e Direito dos Valores Mobiliários,
Reestruturação e Insolvência, Concorrência e Regulatório, Fiscal, Imobiliário
e Urbanismo, Trabalho, Direito Público
e Propriedade Intelectual, Publicidade e
Sociedade de Informação.
Vocacionada para clientes institucionais,
acompanha de forma continuada alguns
dos mais relevantes grupos empresariais
portugueses e estrangeiros com presença em Portugal, entre outras, nas áreas
financeira, energia, food and beverage,

telecomunicações, media e publicidade.
A equipa SLCM tem uma vasta e diversificada experiência, designadamente em
transacções nacionais e internacionais e
litigância de elevada complexidade, sendo amplamente reconhecida pelos clientes, pelo mercado e pelos seus pares.
A SLCM investe no conhecimento aprofundado do Cliente e da sua actividade,
para quem orienta a sua actuação quer
no contexto de uma advocacia preventiva, quer na procura da resolução eficaz
e célere das questões que lhe são confiadas.
A SLCM tem parcerias formalizadas
com escritórios de advogados em várias
jurisdições estrangeiras, incluindo, entre
outras, Espanha, Brasil e Angola.
A SLCM está consistentemente referenciada nos melhores rankings internacionais da especialidade, nomeadamente
“Chambers&Partners” e “Legal 500”.

SÓCIOS
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

António Serra Lopes
Maria de Jesus Serra Lopes
Luis Miguel Cortes Martins
Miguel Pena Machete
Maria Raquel Moreira
Rafael Lucas Pires
Martim Anahory
Francisco Barona
Inês Pinheiro
João Tiago Morais Antunes
Gonçalo Reino Pires

ÁREAS DE ATUAÇÃO
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Societário, Fusões e Aquisições
Contencioso e Arbitragem
Bancário e Financeiro
Reestruturação e Insolvência
Concorrência e Regulatório
Fiscal
Imobiliário e Urbanismo
Laboral
Direito Público
Propriedade Intelectual,
Publicidade e Sociedade
de Informação
»» German Desk

www.slcm.pt
Lisboa
(+351) 217 234 000
slcm@slcm.pt
Rua General Firmino Miguel, Nº3,
Torre 2 10º B | 1600-100 Lisboa
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Sérvulo e Associados
Sociedade de Advogados, SP, RL.

F

undada, no final dos anos noventa, em torno da figura do Professor Sérvulo Correia, a SÉRVULO
depressa se destacou no mercado português pela sua especialização ímpar em
Direito Público. A evolução da advocacia de negócios ditou a ampliação e
consolidação das suas áreas de atuação.
Hoje, a Sérvulo tornou-se uma referência entre as principais firmas
portuguesas para questões de alta
complexidade, sendo reconhecida pela
qualidade dos seus serviços jurídicos
em Direito Público, Societário, Financeiro, Reestruturação e Insolvência,
Laboral, Fiscal, Penal, Concorrência,
Imobiliário, Propriedade Intelectual,
Desporto, Contencioso e Arbitragem,
estando também a desenvolver serviços multidisciplinares em várias áreas
estratégicas, incluindo Portugal 2020,
Economia Digital, Compliance, Direito
da Alimentação, Gestão de Património
e Proteção de Dados.
A SÉRVULO detém uma equipa multidisciplinar e de elevada competência
que é motivada por um único propósito:
transformar o sólido conhecimento jurídico na conceção de soluções robustas e
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na criação de valor para os seus Clientes.
Através da sua sede em Lisboa e das
parcerias estratégicas com o escritório
Nuno Teixeira Advogado no Funchal
(Madeira) e com a L Advogados - Lopes,
Amaral & Guimarães - Sociedade de Advogados (Açores), a SÉRVULO assegura
a prestação de serviços jurídicos de alta
qualidade em todo o território nacional.
A SÉRVULO assegura um alcance global na prestação de serviços jurídicos de
confiança através, designadamente, fica
assim da sua associação às redes internacionais Legalink, Cathay Associates
e Roxin Alliance, nas quais é o único
membro português.
A SÉRVULO beneficia ainda de relações estreitas com sociedades proeminentes nos principais pontos do globo
como Angola, Brasil, China, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor.
Entre os seus Clientes, a SÉRVULO
conta com a confiança de muitas das
principais entidades privadas e públicas
dos mais variados sectores de atividade,
nacionais e estrangeiras e pauta os seus
serviços com base em quatro pilares
fundamentais: independência, dedicação, exigência e proximidade.

Nº de Sócios:
16
Nº Total de advogados:
59
Nº Consultores:
3
Nº de Advogados Estagiários:
11
Nº de outros Colaboradores:
22
SÓCIOS
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

José Manuel Sérvulo Correia
Ana Luisa Guimarães
António Teles
Diogo Feio
João Amaral e Almeida
João Carmona Dias
João Saúde
José Lobo Moutinho
Manuel Magalhães
Mark Kirkby
Miguel Gorjão-Henriques
Paulo Câmara
Rui Cardona Ferreira
Rui Medeiros
Sofia Carreiro
Verónica Fernández

ÁREAS DE ATUAÇÃO
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Público
Comercial e Societário
Financeiro e Governance
Reestruturação e Insolvência
Laboral
Fiscal
Penal, Contraordenações
e Compliance
Europeu e Concorrência
Imobiliário, Urbanismo
e Ambiente
Contencioso
Arbitragem
Propriedade Intelectual e TI
Privacidade e proteção
de Dados
Desporto

www.servulo.com
Lisboa
(+351) 210 933 000
servulo@servulo.com
Rua Garrett, 64 | 1200-204 Lisboa

Pedro Malta da Silveira

Manuel Gibert Prates

Edmundo Batalha Reis

Filipa Ruano Pinto

Nédia da Fonseca Nunes

Carla Azevedo Gomes

Mónica Gonçalves Nunes

SPS Advogados
Sociedade de Advogados, RL

A

Sara Henriques

SPS nasceu em 1989 de um
sentimento de criar uma Sociedade de Advogados moderna,
atual e que valorizasse verdadeiramente o trabalho em equipa numa lógica
transversal a todos os patamares e hierarquias. Temos assim como alicerces
a inovação e a coragem diária para
encontrar soluções arrojadas para os
nossos clientes. Esta tem sido a nossa vantagem competitiva: Soluções e
ideias out of the box num ambiente
descontraído mas profissional, com
foco no rigor e no costumer care.

•
•

Aposta
na formação
Com o objetivo de melhor preparar o
seu potencial humano de acordo com as
necessidades do mercado, promovendo
a visão crítica de cada advogado, a SPS
criou a SPSchool, setor da SPS Advogados dedicado aos seguintes núcleos:

Presença
Internacional
A SPS é membro exclusivo em Portugal
do ALFA International Global Legal Network, com uma rede internacional de
mais de 150 países, permitindo-nos uma
dimensão internacional no tratamento
dos assuntos dos nossos clientes.

•

Formação interna e externa
Estágios de Verão (através do SPSummer Intership Programme)
Tutoria Universitária

Responsabilidade
Social
Desenvolvemos apoio probono na SPS
pois é a pegada da responsabilidade social que podemos oferecer enquanto advogados. Prestamos esta assessoria a nível pessoal e a nível institucional, como
é o caso da Fundação Infantil Ronald
McDonald.

Joana Ribeiro Pereira

SETORES DE ATIVIDADE
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Contencioso e Arbitragem
Seguros
Bancário e Financeiro
Societário e Comercial
Laboral
Fiscal
Tecnologias de Informação
Público e Urbanismo
Imobiliário e Turismo
Propriedade Intelectual, Industrial
e Consumo
Recuperação de Créditos e
Insolvência
Clientes Privados
International Desk
Start-Up and Investment

www.spsadvogados.com
Lisboa
(+351) 217 803 640
info@spsadvogados.com
recrutamento@spsadvogados.com
Rua General Firmino Miguel, n.º 5 - 11º
1600-100 Lisboa
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Nº de Sócios: 21
Nº Total de Advogados: 120
Nº Total de Advogados Estagiários: 20
Nº de Consultores: 15
Nº de Of Counsel: 7
Nº de outros Colaboradores: 40
SÓCIOS

SRS Advogados
Sociedade de Advogados

A

SRS Advogados é uma sociedade de Advogados full-service,
focada em serviços jurídicos de
excelência, orientados para as necessidades dos Clientes em todas a áreas de
negócio.
Estamos na vanguarda da inovação
no sector jurídico há 25 anos. A nossa
equipa de advogados está focada nas
necessidades dos Clientes, contando
uma vasta experiência na assessoria jurídica a empresas, a instituições financeiras e governamentais, nacionais e
internacionais.
A Sociedade beneficia de uma equipa
de Advogados de Direito Inglês, que
garante uma assessoria jurídica com os
mesmos critérios de qualidade nas variadas jurisdições.
Para a SRS Advogados, a inovação
funciona como motor na procura de
soluções para os melhores resultados.
Recrutamos os melhores profissionais
em todas a áreas, valorizando capaci-
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pedro Rebelo de Sousa
José Carlos Soares Machado
William Smithson
Octávio Castelo Paulo
César Sá Esteves
José Luís Moreira da Silva
Alexandra Valente
Gonçalo Anastácio
Nuno Miguel Prata
Alexandre Lourenço Roque
Gustavo Ordonhas Oliveira
Luis Neto Galvão
Maria José de Tavares
Mariana Caldeira de Sarávia
Regina Santos Pereira
Paulo Bandeira
Carla Neves Matias
Ana Menéres
João Maricoto Monteiro
Ana Luísa Beirão
Gonçalo Moreira Rato

ÁREAS DE ATUAÇÃO

dades, tecnologia e know-how. Somos
multiculturais, multilinguísticos e orgulhamo-nos da elevada criatividade
que colocamos ao serviço do Cliente
na procura de soluções para contextos
complexos.
A Sociedade tem sido distinguida, ao
longo dos anos, pelos principais directórios internacionais da área jurídica
(Best Lawyers, Chambers & Partners,
Client Choice, IFLR, Legal 500, The Lawyer, Who’sWho Legal, entre outros),
tendo ganho inúmeros prémios pela excelência do seu trabalho e distinção dos
seus advogados.
No âmbito da criação da SRS Global
(Angola, Brasil, Macau, Malta, Moçambique, Portugal e Singapura), e ainda
através de uma forte rede de contactos
internacionais, o nosso principal objectivo tem sido o de alargar a nossa experiência e conhecimento face às cada vez
mais complexas questões jurídicas que
se impõem a um nível global.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Administrativo
Ambiente
Arbitragem e Mediação
Ciências da Vida
Concorrência e União Europeia
Energia
Financeiro
Fiscal
Imigração e Golden Visa
Imobiliário
Laboral e Segurança Social
M&A
Private Equity
Propriedade Intelectual
Resolução de Litígios
Seguros e Pensões
Societário, Comercial e M&A
Startups
TMT
Transportes e Marítimo
White Collar Crime

www.srslegal.pt
Lisboa
(+351) 213 132 000
geral.portugal@srslegal.pt
Rua Dom Francisco Manuel de Melo 21
1070-085 Lisboa
Porto
(+351) 225 432 610
R. Tenente Valadim, 215
4100-479 Porto
Madeira
(+351) 291 202 260
Av. Zarco 2 – 2º | 9000-069 Funchal

Nº de Sócios: 12
Nº Total de Advogados: 77
Nº de Advogados Estagiários: 16
Nº de outros Colaboradores: 2
Nº de outros Colaboradores: 15
SÓCIOS

Telles de Abreu Advogados
A TELLES valoriza bastante a definição das
palavras.
Excelência | s. f. | Qualidade do que é excelente.
Inovação | s. f. | Renovar; criar.
Parceria | s. f. | Relação de colaboração entre
duas ou mais pessoas com vista à realização
de um objectivo comum.
Tradição | s. f. | Forma de pensar
ou de agir herdada de gerações anteriores.

A

TELLES é uma sociedade de advogados que presta serviços de
consultadoria e assessoria jurídica
num leque alargado de ramos do Direito.
Fundada em 1936, a sociedade tem seguido, desde a sua origem, algumas das maiores e mais importantes organizações nacionais e internacionais.
Estando especialmente vocacionados para
o suporte a empresas em todos os aspectos
das suas actividades que envolvem temas
de natureza jurídica, asseguram aos seus
Clientes um apoio abrangente e especializado. Passados 80 anos de experiencia, a
TELLES, continua a destacar-se pela profunda dedicação aos seus Clientes.
Suportados por uma estrutura composta por mais de 70 advogados integrados
em áreas de prática específicas, sentem-se
fortemente preocupados com a qualidade
do trabalho desenvolvido, bem como com

o rigor e a integridade com que o fazem.
Contam com uma equipa jovem, marcada
pelo dinamismo, mas preservando a excelência como traço característico.
Com escritórios no Porto e em Lisboa e
desenvolvendo a sua actividade no plano
nacional e internacional, a TELLES vem
estabelecendo parcerias externas e acompanhando os Clientes em toda a linha da
sua actividade.
A TELLES trabalha numa rede de parcerias
internacionais, atendendo às necessidades
dos seus Clientes quando actuam noutros
países e mercados. Como consequência
natural dessa colaboração foram criados
quatro grupos de trabalho multidisciplinares, – a Deutsche Abteilunge, a Comptoir
Français e a Oficina Latino Española – com
o objectivo de criar uma maior proximidade
da Sociedade com os seus Clientes germanófonos, francófonos e espanhóis.
Fundadora da rede internacional Marcalliance, uma aliança global que integra
mais de vinte sociedades de advogados independentes oriundas da Europa, África,
América e Ásia, vem complementando o
dinamismo das empresas portuguesas que
desenvolvem a sua actividade além das
fronteiras geográficas de Portugal.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Carlos Lucena
Pedro Almeida e Sousa
Miguel Torres
Cristina Ferreira
André Navarro de Noronha
Miguel Carvalho
Francisco Espregueira Mendes
Joana Telles de Abreu
Fernando Pizarro Monteiro
Bruno Azevedo Rodrigues
Mariana Ferreira Martins
Gonçalo Pinto Ferreira

ÁREAS DE ATUAÇÃO
»» Administrativo e Contratação
Pública
»» Financeiro, Projetos e Mercado
de Capitais
»» Comercial e Societário
»» Contencioso e Arbitragem
»» Direito Europeu e da
Concorrência
»» Direito Marítimo
»» Fiscal e Contencioso Tributário
e Penal
»» Laboral
»» Propriedade Intelectual
»» Imobiliário e Urbanismo
»» Recuperação de Crédito,
Insolvência e Recuperação de
Empresas
»» Ambiente, Energia e Recursos
Naturais

www.telles.pt
Porto
(+351) 220 308 800
(+351) 220 308 898/9
geral@telles.pt
Rua da Restauração, 348
4050 -501 Porto
Lisboa
(+351) 210 308 830
(+351) 210 308 839
geral@telles.pt
Av. António Augusto de Aguiar, 15 5º
1050-012 Lisboa
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R

econhecida ao longo de décadas como referência de
excelência e independência, a Vieira de Almeida detém um histórico incomparável na advocacia nacional e internacional.
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A VdA Legal Partners consolida a nossa presença internacional. Concebemos estratégias jurídicas à medida de cada
cliente com profundo conhecimento do mercado local em 11
jurisdições.

AAA Advogados

(D. Franco, G. R. Martins, J. Jácome, V. P. Neves e Associados,
Sociedade de Advogados, SP, RL)
AAA é uma Sociedade de
Advogados fundada nos valores intemporais da profissão:
Conhecimento, Lealdade,
Independência.
O Conhecimento jurídico a
par de uma vasta experiência
nas diversas áreas de indústria
e serviços, proporcionam uma
assistência jurídica de qualidade, rigorosa e informada.
A Lealdade para com os clientes da Sociedade, envolvendo
uma rigorosa apreciação das
situações de conflito de inte-

resses e o estrito cumprimento
do segredo profissional.
A Independência relativamente
a quaisquer factos que pudessem condicionar a convicção
profissional dos advogados da
Sociedade ou a sua actuação,
orientada exclusivamente para
a defesa dos direitos e interesses dos seus clientes.
O principal capital da sociedade são as pessoas e por isso
investimos na sua constante
formação, valorização profissional e realização.

SÓCIOS

INDÚSTRIAS E SERVIÇOS

»»
»»
»»
»»
»»

A Sociedade pretende contribuir
para o progresso da posição
dos seus clientes nos respectivos
mercados e para o valor dos seus
negócios.

Dulce Franco
Gabriela Rodrigues Martins
José Jácome
Vítor Pereira das Neves
Rita Gama Abreu

ÁREAS DE PRÁTICA
As áreas de prática da Sociedade
são aquelas em que os seus
advogados têm reconhecidas
competências, procurando
prestar aos seus clientes serviços
que estes considerem excelentes.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Societário, Comercial e Civil
Trabalho
Fiscal
Contencioso e Arbitragem
Bancário e Financeiro
Administrativo
Família e Sucessões

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Automóvel
Agro-Indústria
Recursos Naturais
Banca e Seguros
Cortiça
Distribuição
Energias Renováveis
Farmacêutica
Floresta
Petróleo e Gás
Private Equity
Telecomunicações
Turismo
Urbanismo, Imobiliário
e Construção

www.AAA.pt
(+351) 213 309 300
(+351) 213 304 233
Rua Alexandre Herculano,
50 – 8.º, 1250-011 Lisboa
advogados@AAA.pt

Alexandra Bessone
Cardoso & Associados
Sociedade de Advogados, SP, RL

A

lexandra
Bessone
Cardoso & Associados, Sociedade de
Advogados, SP, RL, igualmente conhecida pela sua marca
registada - ABC LEGAL – foi
constituída em Julho de 2004.
É uma sociedade de advogados em crescimento com uma
postura de constante adaptação perante a evolução do
mercado da advocacia, a qual
tem vindo a infletir a sua posição no mercado, com forte
reconhecimento no setor da
Banca, Mercado de Capitais
e seus derivados, Financeiro
e nas áreas da Privacidade e
Proteção de Dados, com equipas habilitadas e fortemente
preparadas nestes setores de
atividade. A ABC LEGAL fornece um amplo leque de serviços jurídicos estando habilitada e apta a aconselhar todo
o tipo de Clientes sobre todos
os aspetos legais associados a
quaisquer transações, nacionais e internacionais, regendo-se por uma cultura organizacional assente em valores
éticos que têm permitido continuar a estabelecer relações
de confiança ao longo dos vários anos de advocacia. Para
além da sua sede em Lisboa
e um escritório na zona Oeste

de Portugal, a ABC LEGAL
assegura um alcance global
na prestação de serviços jurídicos através da sua sólida
rede de contactos com prestigiadas sociedades de advogados e escritórios estrangeiros.
Alexandra Bessone Cardoso,
sócia-fundadora, é Vice-Presidente da International Law
Firms - organização mundial
de sociedades de advogados
independentes.

SÓCIOS
»» Alexandra Bessone Cardoso
»» Letícia Antunes Duarte
Setores de Atividade
»» Contencioso e Arbitragem,
Consumo, Laboral,
Privacidade e Proteção
de Dados, Banca, Financeiro
e Mercados de Capitais,
M&A, Societário e Comercial,
Seguros, Contratos,
Recuperação de Crédito,
Insolvências e Reestruturações,
Estrangeiros, Contratos
Públicos, Fiscal, Família
e Sucessões.

www.abclegal.com.pt
(+351) 213 584 480
(+351) 213 584 489
Avenida Conselheiro
Fernando de Sousa, 19 B-C
1070-072 Lisboa
abclegal@abclegal.com.pt
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AVM Advogados
Sociedade de Advogados, RL

A. Borges Pires, Santos
Pereira, Pires Pereira
& Associados
Sociedade de Advogados, RL

A

ABPA é uma sociedade de advogados
sustentada em dois pilares essenciais: a já longa experiência de trabalho conjunto dos seus sócios e o saber, a
ousadia e a capacidade de inovar de advogados mais novos
que aceitaram partilhar este
constante e renovado desafio
que é o exercício da advocacia
e da assessoria legal.
A experiência, o saber e a capacidade de inovar juntam-se
para uma advocacia com rigor,
pragmatismo e competência.
A ABPA tem um escritório associado no Porto, e é o membro
português do International Bu-

siness Law Consortium constituído por escritórios independentes com presença em mais
de cem países, uma vez que
pretendemos estar onde estão
os nossos clientes e queremos
fazer parte de solução eficaz,
rigorosa e rápida dos seus problemas, somos seus parceiros,
queremos actuar de forma preventiva através de um acompanhamento efectivo e presencial
dos nossos clientes.
Na ABPA gostamos do que fazemos, e só fazemos advocacia.
Competência, Qualidade, Rigor, Excelência, Disponibilidade e Compromisso, na ABPA
não são só palavras.

SÓCIOS
»» António Borges Pires
»» Henrique dos Santos Pereira
»» Marco Pires Pereira
ÁREAS DE ATUAÇÃO
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Comercial
Societário
Trabalho
Contencioso Civil
Contencioso Laboral
Fiscal e Contencioso
Tributário
»» Contencioso Comercial
e Societário
»» Imobiliário
»» Investimento em África
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www.abpa.pt
(+351) 212 454 262
(+351) 212 454 284
Rua Tierno Galvan,
Amoreiras, Torre 3, 5.º
Piso, 511 1070-274 Lisboa
geral@abpa.pt

A

AVM Advogados foi fundada em 2003 por António
Vicente Marques. A Sociedade iniciou a sua atividade
de assessoria a Clientes apostando desde inicio numa
estratégia internacional, com escritórios em África e Europa,
tendo hoje uma equipa integrada de 45 advogados. Seguindo
um crescimento sustentado, a AVM Advogados tem expandido a
sua estrutura organizacional, contribuindo para que a Sociedade
seja considerada como uma das mais modernas e internacionalmente reconhecida nos mercados onde atua, designadamente
Angola, Moçambique e Portugal. A AVM Advogados presta serviços profissionais de advocacia a organizações internacionais e
nacionais, em todos os países lusófonos.
As diversas geografias onde a
SÓCIOS
AVM Advogados está presente
»» António Vicente Marques
estão totalmente integradas e
»» Sandra Teixeira da Silva
operam num constante modo
»» Mafalda Seabra Pereira
»» José Alves do Carmo
de intercâmbio de advoga»» Sandro Polónio de Matos
dos, contribuindo para que os
ÁREAS DE ATUAÇÃO
advogados se especializem e
evoluam nos requisitos e cos»» Banca, Finanças e Seguros
tumes locais de cada geografia
»» Mercado de Capitais
»» Construção &
onde estão presentes. Este asInfraestrutura
pecto é de maior importância
»» Contratos Comerciais
»» Laboral & Migração
pois permite à AVM Advo»» Energia & Recursos
gados disponibilizar recursos
Naturais
»» Propriedade Intelectual
e responder rapidamente a
»» Contencioso & Arbitragem
clientes de uma forma mais
»» Público
»» Fiscal & Aduaneiro
abrangente e integrada.
»» Imobiliário & Urbanismo
A garantia de serviços de ex»» Societário
celência é em grande parte
»» Telecomunicações
»» Transportes
devido aos elevados padrões
de qualidade dos seus advogawww.avm.biz
dos, apostando na formação
Lisboa
contínua. A AVM Advoga(+351) 304 501 010
dos continua empenhada no
(+351) 304 501 009
lisboa@avm.biz
seu crescimento, ao lado dos
Rua Carlos Alberto
seus clientes, tanto nos países
Mota Pinto, Amoreiras
Square, 17-A, 6B
emergentes, como nos merca4200-348 Lisboa
dos consolidados.

BAS

Sociedade de Advogados SP, RL

A

BAS nasceu há sete
anos de um encontro de vontades de
uma equipa sénior com grande qualidade técnica e experiência consolidada nas mais
diversas áreas do direito, na
criação de projeto inovador.
Assegura uma assessoria qualificada e aportando conhecimento jurídico com valor aos
desafios propostos.
Os profissionais da BAS dispõem de qualidade técnica e
experiência consolidada nas
diversas áreas do direito.
As novas tecnologias são
desde sempre uma aposta da
BAS quer na relação com o
cliente quer no apoio à atividade dos profissionais que
integram a sociedade.
A BAS assume-se como uma
sociedade de advogados especializados e com significativa
taxa de sucesso, fidelização
de clientes e reconhecimento
interpares.

www.bas.pt
BAS Sociedade
de Advogados SP, RL
(+351) 211 554 330
Rua Artilharia Um,
51 - Páteo Bagatela,
Edifício 1, 4.º
1250-137 Lisboa
/company/5328116/

SÓCIOS
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Artur Filipe da Silva
Cláudia Monge
Dália Cardadeiro
Jane Kirkby
Marco Real Martins
Miguel Salvador
Nuno Miguel Vieira
Pedro Madeira de Brito
Sérgio Alves Ribeiro

ÁREAS DE ATUAÇÃO
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Direito da Saúde
Direito Laboral
Função Pública
Direito Administrativo
Contratação Pública
Contencioso
Administrativo
Propriedade Intelectual
Direito Societário
Direito Bancário
e Financeiro
Direito Imobiliário
Contencioso Civil
Proteção de Dados
Direito do Desporto

José Saramago
& Associados

Sociedade de Advogados, RL

T

emos uma vasta experiência em lidar
com diversos assuntos legais que atravessam de
forma transversal os cinco
continentes deste nosso planeta azul.
A nossa vasta experiência
permite-nos lidar com os
problemas de uma forma
prática e sempre com total
transparência.
Temos uma visão clara sobre
os assuntos legais e acreditamos que nossos clientes
devem esperar ter a mesma
clareza.
Ab initio foi sempre nossa
missão em fazer diferente e
manifestar a diferença no relacionamento com os nossos
clientes de uma forma profissional, ambos dedicados e
personalizados.
Hoje em dia todos os membros da nossa equipa sabem
que têm a “autoridade” para
tomar as decisões que melhor defendam os interesses
dos nossos clientes, os quais,
por seu lado referem que
esta é uma abordagem própria e única e que por isso
mesmo temos “a no-nonsense approach to solving legal
problems”.

SÓCIOS
»» José Saramago
»» Ana Beatriz Miranda
ÁREAS DE ATUAÇÃO
»» Contencioso geral inclusive
com a recuperação de créditos
(departamento especifico
com mais de 20 anos de
experiência em NPL’S)
»» Trabalho e Segurança Social
»» Turismo, Imobiliário e
Urbanismo - Hotéis &
Resorts, Empreitadas,
Condomínios
»» Legalização Estrangeiros,
Nacionalidade e Gold Visa
»» Coorporate, Fiscal &
Aduaneiro, Investimento
Estrangeiro e Contratos
Nacionais e Internacionais,
Fusões, Aquisições e Project
Finance,
»» Marcas, Patentes e Direitos
de Autor, Ambiente e Energia,
Concorrência,
»» Farmacêutico &
Medicamentos
»» Civil, Arrendamentos, Família
e Menores (Regulação Poder
Paternal, Adopção), Sucessório
(Partilhas, Inventários,
Testamentos)
»» Penal (económico),
Contraordenacional &
Rodoviário.
»» Direitos dos Consumidores

www.jose-saramago.com
Loures
(+351) 219 835 555
(+351) 219 835 557
info@jose-saramago.com
Edifício €uro - Rua Pedro
Álvares Cabral, 24 - 4º C
2670-391 Infantado, Loures
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Teixeira de Freitas,
Rodrigues & Associados
Sociedade de Advogados, SP, RL.

A

TFRA é uma sociedade
de advogados de responsabilidade limitada
que pauta a sua atuação pela
abordagem prática dos problemas dos seus clientes, combinando sólidos conhecimentos
jurídicos com a compreensão
da realidade empresarial.
A atividade da sociedade assenta numa prática consolidada,
sobretudo na assistência jurídico-legal a empresas nacionais e
estrangeiras, abrangendo desde
o estudo e planeamento dos investimentos até à respetiva implementação, desenvolvimento
e acompanhamento no quotidiano das operações inerentes.
A TFRA tem também grande
experiência no acompanhamento de assuntos de Clientes

Privados, prestando serviços
quer no âmbito tributário,
como na gestão do património e no âmbito do direito da
família e sucessões. Presta ainda assessoria em processos de
aquisição de nacionalidade e
direitos de residência, incluindo toda a tramitação referente
ao processo de autorização de
residência para investimento,
bem como aconselhamento
fiscal a não residentes que pretendam beneficiar do Regime
do Residente Não Habitual.
Trata-se de um posicionamento
transversal a todas as disciplinas
que apresentem pontos de contacto, direto ou indireto, com a
atividade dos clientes e as vantagens resultantes da prestação
integrada de serviços jurídicos.

SÓCIOS
»» Luiz Augusto Teixeira
de Freitas
»» Rosana Maria de Freitas
Rodrigues
»» Vasco Carvalho Marques
»» Ana Sofia Catarino
»» Marco Pereira Cardoso
CONSULTORA
»» Leonor Xavier
ÁREAS DE ATUAÇÃO
»» Societário e Comercial
»» Fiscal
»» Bancário, Financeiro
e Mercado de Capitais
»» Laboral
»» Imobiliário, Urbanismo,
Construção Civil e Turismo
»» Contratação Pública
»» Resolução de Litígios
e Arbitragem
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www.tfra.pt
Contactos
PORTUGAL
Lisboa
Av. da República,
32 – 4.º Esq.
1050-193 Lisboa
(+351) 217 815 660
(+351) 217 815 679
lawfirm@tfra.pt
Funchal
Edifício Marina Forum,
Av. Arriaga, 77 – 6.º
9000-060 Funchal – Madeira
(+351) 291 232 374
(+351) 291 230 32
lawfirm@tfra.pt

George Advogados

G

eorge
Advogados
é um escritório de
Advogados baseado
em Lisboa, que presta serviços de advocacia no plano nacional e internacional,
como membro da rede internacional de escritórios Law
Europe International. Distinguindo-se principalmente
no direito dos negócios e das
empresas, o escritório dedica-se ao direito do imobiliário, M&A, direito laboral e
direito fiscal. Rigor, conhecimento e profissionalismo são
os valores principais da sua
forma de atuação, no acompanhamento dos seus Clientes e no modo de promover
soluções e de resolver eficazmente os desafios que lhe são
propostos.
Constituído por uma equipa
sólida, com experiência e juventude, o escritório assumese como um player dinâmico
e inovador no mercado, garantido e salvaguardando os
melhores interesses dos seus
Clientes.

Advogado responsável
»» David George
ÁREAS DE ATUAÇÃO
»» Direito dos negócios
e das empresas, incluindo
laboral e fiscal.
»» Direito do imobiliário

laweurope-international.com/portugal/

Lisboa
Av. 5 de Outubro,
70, 4º andar
1050-059 Lisboa
(+351) 215 832 292
(+351) 217 930 876
dg@georgeadvogados.com

LISTAGEM

SÓCIOS
Carlos Cruz
Domingos Cruz
Martim Menezes
Rita Cruz
Henrique Salinas
Filipe Mayer
Carla Matos
áreas de atuação
TMT
Propriedade Intelectual
Privacidade e Proteção de Dados

Corporate/M&A
Fiscal
Imobiliário
Projectos e Turismo
Clientes Privados
Trabalho & Segurança Social
Seguros
Contencioso & Arbitragem
Penal
Público
Bancário & Financeiro
Contactos
Lisboa
Rua Vítor Cordon Nº10A
1249-202 - Lisboa
(+351) 213 223 590
Porto
Rua Pedro Homem de Melo
Nº55, 8º piso | 4150-599 - Porto
(+351) 223 190 888

A. NETO BRANDÃO & ASSOCIADOS, RL
Av. Dr. Lourenço Peixinho,
87, 3º Dtº
3800-165 Aveiro
Telef: (+351) 234 423 459
E-mail: nb.advogados@mail.telepac.pt
Site: www.anetobrandao.com

ABREU & MARQUES & ASSOCIADOS,
SOC. AVOGADOS, R.L.
Rua Filipe Folque, Nr. 2 - 4º
1069-121 Lisboa
Telef: (+351) 213 307 100
E-mail: amsa@amsa.pt
Site: www.amsa.pt

A. SOUSA PINTO,CARLA A. SOUSA,
CASIMIRO JOSÉ RIBEIRO
Rua Professor Egas Moniz, 387
4810-027 Guimarães
Telef: (+351) 253 520 940
E-mail: spinto.advogados@mail.telepac.pt

ACFA – C. FERREIRA E ASSOCIADOS
Av. Fontes Pereira Melo, 3, 11º Esq.
1050-115 Lisboa
Telef: (+351) 210 170 470
E-mail: mail@acfa.pt
Site: www.acfa.pt

COELHO LIMA, TEIXEIRA, BARREIRA, CUNHA RIBEIRO
& ASSOCIADOS

SÓCIOS:
André Coelho Lima
César Teixeira
Rui Barreira
Gustavo Cunha Ribeiro

ALMEIDA CORREIA, NEY DA COSTA
& ASSOCIADOS - SOC.ADVOG.
Av. Da República, 872 - 3º,
Salas 3.6,3.7 E 3.8
4430-190 Vila Nova De Gaia
Telef: (+351) 223 770 860
E-mail: geral@aneyadvogados.net
Site: www.alneyadvogados.net
ALMEIDA E PAIVA & ASSOCIADOS - SOC.
ADVOGADOS, R.L.
Av. Marginal, 6068 - S.João Do Estoril
2765-585 S. João Do Estoril
Telef: (+351) 214 669 317
E-mail: mail@apalawyers.pt
Site: www.apalawyers.pt

ABEL CARDOSO &
ANTÓNIO JOSÉ MARTINS - SOC.ADV.R.L.
Rua Sra. Da Piedade, Lt. 1 - 1º
6000-279 Castelo Branco
Telef: (+351) 272 339 420
E-mail: acamsolawyers@acamsolawyers.com
Site: www.acamsolawyers.com.pt

ACM-VALE DE ANDRADE, NUNES
CAPOULAS, ALMEIDA MORGADO
& ASSOCIADOS
Av. Fontes Pereira De Melo, 30 - 4º
1050-122 Lisboa
Telef: (+351) 213 567 090
E-mail: geral@acm-advogados.pt
Site: www.acm-advogados.pt

ABEL CARDOSO,CATARINA CARVALHO,
ESTEVES AGUIAR & ASSOC.
Rua Joaquim António De Aguiar, 33 - 2º E
1070-149 Lisboa
Telef: (+351) 213 712 327
E-mail: abel.marques.associados@gmail.com

AFONSO, LEMA E SOUSA & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, RL
Rua Dr. Ricardo Jorge, 55 - 3º E
4050-514 Porto
Telef: (+351) 222 081 611
E-mail: jose.afonso-1264p@advogados.oa.pt

ALVES FERREIRA, BATISTA, SANTOS
COSTA, AIRES SANTOS & ASSOC.
Av. Álvares Cabral, 47 - R/C
1250-015 Lisboa
Telef: (+351) 213 814 640
Site: geral@fbcs.pt

ABEL MARQUES & ASSOCIADOS - SOC.
ADVOGADOS, R.L.
Rua Joaquim António De Aguiar, 33 - 2º E
1070-149 Lisboa
Telef: (+351) 213 712 327
E-Mail: abel.marques.associados@gmail.com

AGUIAR-BRANCO & ASSOCIADOS
Rua da Restauração nº 329 - 1º
4050-506 Porto
Telef: (+351) 220 112 220
E-mail: info@aguiarbranco.pt
Site: www.aguiarbranco.pt

ALVES HENRIQUES, ADEMAR BATISTA &
ASSOCIADOS - SOC.ADV.,RL
Rua Miguel Bombarda, 47 - 1º
3510-090 Viseu
Telef: (+351) 232 483 380
E-mail: escritorio@ahab-socadvogados.pt

ABÍLIO ARANHA E ASSOCIADOS,
SOC. ADVOGADOS
Rua De Ceuta, 118 - 2º, Sala 14
4050-190 Porto
Telef: (+351) 222 051 920
E-mail: aniros@abilioaranhaassociados.mail.pt

AlBUQUERQUE & ASSOCIADOS
Calçada Bento Rocha Cabral, 1
1250-047 Lisboa
Telef: (+351) 213 431 570
E-mail: geral@albsa.pt
Site: www.albuquerque-associados.com

ABPD - AMARAL BLANCO PORTELA
DUARTE & ASSOCIADOS
Avenida da República, Nº 84, 5º Esq.
1600-205 Lisboa
Telef: (+351) 217 932 430
E-mail: abpd.lx@abpd.pt
Site: www.abpd.pt

ALCIDES MARTINS, BANDEIRA, SIMÕES
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOGADOS, RL
Av. Duque De Loulé, 22 - 6º
1050-090 Lisboa
Telef: (+351) 213 535 372
E-mail: advogados@amartins.pt
Site: www.amartins.pt

ALVES MENDES & JARDIM GONÇALVES
SOC. ADVOGADOS
Rua Tierno Galvan, 10 - Torre 3,
Piso 2, Sala 201 - Amoreiras
1070-274 Lisboa
Telef: (+351) 213 812 690
E-mail: sa@amjg.com
Site: www.amjg.com

ABRANCHES NAMORA & ASSOCIADOS
Av. Sidónio Pais, 16, 2º Dto.
1050-215 Lisboa
Telef: (+351) 213 170 990
E-mail: geral@abranches.pt
Site: www.abranches.pt

ALÍPIO REGADAS,CARLOS RICO PALHÃO E RUI COSTA-SOC.ADV.
Av. Da Republica, 885, 2ºs.C - 8/9
4450-243 Matosinhos
Telef: (+351) 229 375 250
E-mail: ruicosta-1619p@adv.oa.pt

ALMEIDA RIBEIRO & ASSOC. MÁRIO
JORGE MENEZES - ADVOGADOS
Rua Joaquim António De Aguiar, 66 - 1º
1070-153 Lisboa
Telef: (+351) 213 714 490
E-mail: geral@arealaw.pt
Site: www.almeidaribeiro.pt

(+351) 253 424 600
geral@clt.pt
Avenida de Londres,
Edifício Luzaga,
Nº540 - 3º Andar
4810-550 Guimarães
www.clt.pt

AMARAL CABRAL & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS
Av. Sidónio Pais, N.º 26 – R/C Dto.
1050 – 215 Lisboa
Telef: (+351) 213 192 670
E-mail: geral@amaralcabraladvogados.pt
Site: www.amaralcabraladvogados.pt
AMORIM & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS R.L.
Rua Pedro Homem De Mello, Nº 55,
5º Andar, Sala 5.05
4150-599 Porto
Telef: (+351) 226 177 850
E-mail: geral@amorimadvogados.pt
Site: www.amorimadvogados.pt
ANDRADE DIAS & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
R. António Maria Cardoso, 25 - 5º
1200-026 Lisboa
Telef: (+351) 213 468 134
E-mail: geral@diaslawyers.com
Site: www.diaslawyers.com
ANSELMO VAZ, AFRA & ASSOCIADOS
Rua Barata Salgueiro, 30 - 4º Esq.
1250-044 Lisboa
Telef: (+351) 213 309 040
E-mail: info@avalegal.com
Site: www.avalegal.com
ANTAS DA CUNHA ECIJA
Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 6, 7.º
andar,
1050-121 Lisboa
Telef: (+351) 213 192 080
E-mail: geral@adcecija.pt
Site: www.adcecija.pt
ANTONINO ANTUNES, Mª AUGUSTA
ANTUNES & ASSOC - SOC.ADV,RL
Av. Combatentes G. Guerra, 179
4900-563 Viana Castelo
Telef: (+351) 258 809 090
E-mail: antoninoantunes@mail.telepac.pt
Site: www.antunes-advogados.pt
ANTÓNIO ARRIBANÇA & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
R. Professor Manuel J Ferreira, 14 - 1º E
2040-998 Rio Maior
Telef: (+351) 243 999 020
E-mail: arribancageral@mail.telepac.pt

ALVES PEREIRA & TEIXEIRA DE SOUSA, RL
Av. Da Liberdade, 38 - 3º
1250-145 Lisboa
Telef: (+351) 213 700 190
E-mail: info@alvespereira.com
Site: www.alvespereira.com

ANTÓNIO CORREIA & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Av. Conde Valbom, Nr. 18 B - 1º A
1050-068 Lisboa
Telef: (+351) 213 192 280
E-mail: info@acadvogados.pt
Site: www.acadvogados.pt

AM ASSOCIADOS
Rua Duque de Palmela, N.º 37, 4.º Andar
1250-097 Lisboa
Telef: (+351) 213 879 450
E-mail: geral@am-associados.pt
Site: www.am-associados.pt

ANTÓNIO M.G.PEREIRA, MIGUEL
LOURENÇO - SOC.ADVOGADOS,RL
Rua Júlio Dinis, Nr. 891 - 4º Esq.
4050-327 Porto
Telef: (+351) 226 008 002
E-mail: apml.porto@apml.pt
Site: www.apml.pt
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CSBA Isabel marinho, mafalda rodrigues fonseca
& Associados

associada
Marta S. Pereira

áreas de atuação

SÓCIOS:
Mafalda Rodrigues Fonseca
Isabel Marinho

ANTÓNIO MONTALVÃO MACHADO
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOGADOS
Praça Bom Sucesso, Edifício Península,
127/31-5, 302/4
4150-146 Porto
Telef: (+351) 225 573 010
E-mail: geral@montalvaomachado.pt
ANTÓNIO PRAGAL COLAÇO
& ASSOCIADOS - SOC.ADVOG., R.L.
Av. Da Igreja, 42 - 2º Dto.
1700-239 Lisboa
Telef: (+351) 213 553 940
Site: www.apcolaco.com
ANTÓNIO VIÑAL & CO. ABOGADOS
SUCURSAL EM PORTUGAL
Av. Miguel Bombarda, 36 - 4ºC
1050-165 Lisboa
Telef: (+351) 213 550 187
E-mail: lisboa@avinalabogados.com
Site: www.avinalabogados.com
ARAÚJO & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS
Rua Fernão Vaz Dourado, 77/83
4150-322 Porto
Telef: (+351) 226 184 444
E-mail: geral@araujoassociados.pt
Site: www.araujo.pt
ARMANDO HENRIQUES, ANA CRISTINA
PIMENTEL & ASSOC-SOC.AD.
Av. Miguel Bombarda, Nr. 50 - 2º
1050-166 Lisboa
Telef: (+351) 217 819 990
E-mail: ah.acp@netcabo.pt
ASSIS DE ALMEIDA E ASSOCIADOS
SOC. DE ADVOGADOS, R.L.
Trav. Da Trindade, 16 - 4º D
1200-469 Lisboa
Telef: (+351) 213 223 100
E-mail: aaadv@mail.telepac.pt
Site: assisalmeidaassociados.pt
ATHAYDE DE TAVARES & ASSOC.
SOC.ADV.,RL
R. Joaquim António Augusto Aguiar,
Nº 66 - 5º
1070-153 Lisboa
Telef: (+351) 213 827 580
E-mail: atpr@atpr.pt
AUGUSTA BRAVO, ALVES
& ASSOCIADOS - SOC.ADVOGADOS, R.L.
Av. República, Nr. 6 - 2º Dto.
1050-191 Lisboa
Telef: 213 500 200
E-mail: abravo.aba@mail.telepac.pt
Site: www.abravoalves.pt
AVLC LUÍS CAMEIRÃO
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOGADOS
Rua De Ceuta, 118 - 1º
4050-190 Porto
Telef: (+351) 223 394 710
E-mail: avlc@avlc-advogados.com
Site: www.avlc-advogados.com
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(+351) 213 846 200
csba@csba-advogados.pt
Rua Castilho,
44, 8º andar,
1250-071 Lisboa
www.csba-advogados.pt

AZEVEDO, MARQUES & NOVERSA
SOC. ADVOGADOS R.I.
Rua Dr. Carlos Felgueiras, 218 - 3º,
Salas 1 E 8
4470-157 Maia
Telef: (+351) 229 407 563
E-mail: geral@amnadvogados.com
Site: www.amnadvogados.com
BALTAZAR MENDES, DUQUE VIEIRA
& ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, RL
Av. Da República, 6, 8º E 9º Esq.
1050-191 Lisboa
Telef: (+351) 213 149 517
E-mail: geral@bmdv.pt
Site: www.bmdv.pt
BARROCAS ADVOGADOS
Amoreiras Torre 2
15º andar/floor
1070-102 Lisboa
Telef: (+351) 21 384 33 00
Site: www.barrocas.pt
BARROS SALES & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Av. Fontes Pereira De Melo, 47 - 3º Esq.
1050-120 Lisboa
Telef: (+351) 213 152 642
E-mail: geral@bsadvogados.com
Site: www.bsadvogados.com
BARROS, SOBRAL, G.GOMES
& ASSOCIADOS - SOC.ADVOGADOS,R.L.
Edifício Castil, Rua Castilho, 39 - 12º B
1250-068 Lisboa
Telef: (+351) 213 875 702
E-mail: law@bsgg.pt
Site: www.bsgg.pt
BCS ADVOGADOS - BAIÃO, CASTRO
& ASSOCIADOS - SOC.ADV, R.L
Av. 5 De Outubro, 17 - 9º
1050-047 Lisboa
Telef: (+351) 213 190 640
E-mail: bcslaw@bcs.pt
Site: www.bcs.pt

SÓCIOS
Luis Teixeira e Melo
Gonçalo Gama Lobo
Luis Filipe Teixeira e Melo
Rui Teixeira e Melo
Hugo Costa e Silva
Maria Emília Meira
Margarida Machado
José Pinto de Almeida
Mónica Moreira Soares
Ana Cristina Ribeiro Costa

Telef: (+351) 296 282 513
E-mail: geral@bpldadvogados.com
Site: www.bpldadvogados.com
CAETANO DE FREITAS E ASSOCIADOS,
SOC. ADVOGADOS
Av. 24 De Julho, Nº 68-E
1200-869 Lisboa
Telef: (+351) 213 170 620
E-mail: lisboa@caetanodefreitas.com
Site: www.caetanodefreitas.com
CALAMA V. MENESES FALCÃO
& ASSOCIADOS
Campo Grande, 28 - 5º B
1700-093 Lisboa
Telef: (+351) 217 995 040
E-mail: geral@cvmf.eu
Site: www.cvmf.eu
CAMPILHO, SILVEIRA, SARMENTO
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Rua Guerra Junqueiro, 79
4150-388 Porto
Telef: (+351) 226 079 390
E-mail: cssa@cssa.pt
Site: www.cssa.pt
CAMPOS LENCASTRE & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Prt. 25 De Abril, Nr. 90 – 1º D
4430-257 Vila Nova De Gaia
Telef: (+351) 223 798 764
E-mail: camposlencastre-983c@adv.oa.pt
CANCELA DE ABREU ESTEVES
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOG, R.L
Rua Rodrigo Da Fonseca, 149 - 4º D
1070-242 Lisboa
Telef: (+351) 213 876 404
E-mail: cae@caeadvogados.pt
Site: www.caeadvogados.pt
CARITA, TABORDA, BARBAS HOMEM
SOC. AVOGADOS
Rua Hermano Neves, 22 - 3º C
1600-477 Lisboa
Telef: (+351) 217 521 260
E-mail: advogados@ctbh.pt

Arbitragem e mediação
Direito do Trabalho
Direito Penal
Registos e Notariado
Direito Comercial
Direito Fiscal
Direito Privado
Propriedade intelectual
Direito do Desporto
Direito Internacional
Direito Público e Administrativo
Reestruturação de empresas
Proteção de dados

CARNEIRO PACHECO & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Rua Tierno Galvan, Amoreiras, Torre 3, 503
1070-274 Lisboa
Telef: (+351) 213 864 466
E-mail: geral@cpassociados.pt
Site: www.cpassociados.pt
CASTANHEIRA, PEREIRA, ALMEIDA
& ASSOCIADOS - SOC.ADV., R.L.
Rua João Machado, Nº 19 - 2º C
3000-226 Coimbra
Telef: (+351) 239 842 730/1
E-mail: geral@capa-advogados.com
Site: www.capa-advogados.com
CRBA – CAPITÃO, RODRIGUES BASTOS,
AREIA & ASSOCIADOS
Av. Duque D’ávila 66, 5.º
1069-075 Lisboa
Telef: (+351) 213 564 301
E-mail: crba@crba.pt
Site: www.crba.pt
CELSO CRUZEIRO & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Cap. Sousa Pizarro, 25 - 2º
3810-076 Aveiro
Telef: (+351) 234 377 862
E-mail: geral@ccadvogados.pt
Site: www.ccadvogados.pt
CERQUEIRA GOMES & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Rua De Ceuta, 53 - 6º
4050-191 Porto
Telef: (+351) 222 074 010
E-mail: cg@cerqueiragomes.pt
Site: www.cerqueiragomes.pt
CÉSAR D’ARAÚJO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS,RL
Av. Manuel Da Maia, 36 - 1º Dto
1000-201 Lisboa
Telef: (+351) 218 478 311
E-mail: caa@casadvogados.com
Site: www.casadvogados.com
CÉSAR PRATAS & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, RL
Rua Castilho, 211, 1º
1070-051 Lisboa
Telef: (+351) 213 850 684
E-mail: geral@cesarpratas.com
Site: www.cesarpratas.com

BELZUZ ABOGADOS S.L.
SUCURSAL EM PORTUGAL
Rua De Camões, 788 - 1º Dtº
4000-142 Porto
Telef: (+351) 229 389 452
E-mail: porto@belzuz.com
Site: www.belzuz.net

CARLOS AGUIAR, FERREIRA DE LIMA
& ASSOCIADOS, SOC.ADV., RL
Av. Antonio Augusto Aguiar, 27 - R/C
1050-012 Lisboa
Telef: (+351) 213 552 755
E-mail: cafl@cafl.pt
Site: www.cafl.pt

BOINO & ASSOCIADOS, SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, RL
Rua Castilho, 44 – 7º
1250-071 Lisboa
Telef: (+351) 213 894 280
E-mail: advogados@boino.pt
Site: www.boino.pt

CARLOS OLAVO E ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L
Rua Victor Cordon, 7 - 3º
1200-482 Lisboa
Telef: (+351) 213 242 740
E-mail: olavolex@olavolex.pt
Site: www.olavolex.pt

CHAVES ROQUETTE, MATOS, AZEVEDO
& ASSOCIADOS
Rua das Amoreiras Nº 70 – 12º
1269-105 Lisboa
Telef: (+351) 213 826 000
E-mail: lawfirm@crma.pt
Site: www.crma.pt

CARLOS ROCHA, PAULO VARZIELAS
& ASSOCIADOS - SOC.ADV., R.L
Av. De Berna, 30 - 2º C
1050-042 Lisboa
Telef: (+351) 217 817 230
E-mail: j.c.rocha@mail.telepac.pt

CLAUDINO PEREIRA ADVOGADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Dos Clérigos, 46 - 1º
4050-204 Porto
Telef: (+351) 223 394 090
E-mail: claudinop@mail.telepac.pt

BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS
& ASSOCIADOS
Rua Manuel Da Ponte, 2
S. Miguel-Açores
9500-085 Ponta Delgada

GOUVEIA PEREIRA, COSTA FREITAS & ASSOCIADOS

Imobiliário e Urbanismo
Insolvência e Recuperação
de Créditos
Reestruturação e Recuperação
Empresarial

João Frias Costa
Luís Borges Rodrigues

SÓCIOS:
Sofia Gouveia Pereira
Margarida Lino Santos
José Limón Cavaco
Leonor Sarsfield Costa Freitas
Anselmo Sarsfield Costa Freitas
Patrícia Vinagre e Silva

CMS RUI PENA ARNAUT
Rua Sousa Martins, 10
1050-218 Lisboa
Telef: (+351) 210 958 100
E-mail: rpa@cms-rpa.com
Site: www.cms-rpa.com
CNCM-CURADO, NOGUEIRA, COSTA
MENDES & ASSOC., SOC.ADV.,RL
Avenida Da Boavista, 3265 4 º 4
Edíficio Oceanos
4100-137 Porto
Telef: (+351) 225 431 000
E-mail: cncm@cncm.pt
Site: www.cncm.pt
COELHO, RIBEIRO & ASSOCIADOS
SOC. CIVIL DE ADVOGADOS
Av. Engº Duarte Pacheco
Empreendimento Amoreiras, Torre 2 - 13º A
1099-042 Lisboa
Telef: 213 839 060
E-mail: cra@cralaw.com
Site: www.cralaw.com
CORREIA AFONSO, ARCHER
& ASSOC.- SOC.ADV., R.L.
Rua Do Noronha, Nr.1 - 1º
1269-132 Lisboa
Telef: (+351) 213 960 909
E-mail: geral@caa.pt
Site: www.caa.pt
CORREIA MONIZ E ASSOCIADOS
Av. Fontes Pereira De Melo, 15 - 7º
1050-115 Lisboa
Telef: (+351) 229 407 563
E-mail: 213 552 240
CSA - CORREIA, SEARA, CALDAS,
SIMÕES & ASSOCIADOS
Avenida 5 de Outubro, N.º 17, 7º Andar
1050-047 Lisboa
Telef: (+351) 213 552 250
E-mail: csa_lisboa@csca.pt
Site: www.csca.pt
CPGL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
TEIX.DA COSTA, NUNO PAIXÃO, PAULO
GONÇALVES DUARTE, JOSÉ RIBEIRO,
PAULO BRANDÃO & ASSOCIADOS
Av. Do Ultramar, 15 – 1º E/F
2750-506 Cascais
Telef: (+351) 214 818 704
E-mail: geral@cpgl.pt
Site: www.cpgl.pt
CTSU
Av. Eng. Duarte Pacheco 7, 7º piso
1070-100 Lisboa
Telef: (+351) 219 245 010
E-mail: geral@ctsu.pt
Site: www.ctsu.pt
DANTAS RODRIGUES & ASSOCIADOS
SOC. DE ADVOGADOS, R.L.
Av. Elias Garcia, 162 - 7º A
1050-102 Lisboa
Telef: (+351) 217 995 050
E-mail: secretariado@dantasrodrigues.com
Site: www.dantasrodrigues.com

(+351) 213 121 550
gpa@gpasa.pt
Palácio Sottomayor,
Rua Sousa Martins,
Nº1 - 6º
1050-217 Lisboa
www.gpasa.pt

DELGADO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Av. Boavista, 1837 - 12º
4100-133 Porto
Telef: (+351) 220 114 100
E-mail: mail@delgado.pt
Site: www.delgado.pt
DÁRIO FREITAS & ASSOCIADOS
Rua Sá da Bandeira, 567 - 1º Dto
4000-437 Porto
Telef: (+351) 222 087 065
E-mail: geral@dariofreitas-associados.com
Site: www.dariofreitas-associados.com
DINIS LUCAS & ALMEIDA SANTOS
Av. da República, 50 - 7º A
1050-196 Lisboa
Telef: (+351) 217 816 010
E-mail: geral@dlas.pt
Site: www.dlas.com.pt
DIOGO, NETO, MARQUES
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOG, R.L.
Edifício Avenida
Av. Heróis Do Ultramar, 52 - 2º - Apartado 107
3100-462 Pombal
Telef: (+351) 236 209 650
E-mail: dnm@dnm-sadvog.com
Site: www.dnm-sadvog.com

Contactos
áreas de atuação
Contencioso
Comercial e Societário
Bancário e Financeiro
Fundos de Investimento

ESPANHA & ASSOCIADOS
Rua Castilho, n.º 75, 8.º Dto.
1250-068 Lisboa
Telef: (+351) 213 538 705
E-mail: geral@espanhaassociados.pt
Site: www.espanhaassociados.pt
ESTÚDIO JURÍDICO EJASO, H. PARDO,
H. LARRAMENDI Y ASOC.
Rua Castilho, 13D - 1º B,
1250-066 Lisboa
Telef: (+351) 213 528 133
E-mail: ejalisboa@ejaso.com
Site: www.ejaso.com
FALM - FERREIRA DE ALMEIDA,
LUCIANO MARCOS & ASSOCIADOS,
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Rua Abranches Ferrão, 10 - 5º F
1600-001 Lisboa
Telef: (+351) 217 224 200
E-mail: geral@falm.pt
Site: www.falm.pt
FARINHO DIAS & ANA CRISTINA DIAS
SOC. ADVOGADOS
Rua Braamcamp, Nr. 12 - 3º Dt.
1250-050 Lisboa
Telef: (+351) 213 826 880
E-mail: fd@farinhodias.pt

EDUARDO PAZ FERREIRA & ASSOCIADOS
Avenida Duque de Loulé,
N.º 106 - 8.º Andar
1050-093 Lisboa
Telef: (+351) 213 510 050
E-mail: secretariado@eduardopazferreira.pt
Site: www.eduardopazferreira.pt

FDR- PINTO DUARTE, CÔRTE-REAL,
CASADO NEVES & ASSOC., R.L
Rua Marquês De Fronteira, Nº 8, 1º Dto
1070-296 Lisboa
Telef: (+351) 213 710 700
E-mail: fdradvogados@fdr.pt
Site: www.fdr.pt

EDUARDO PEREIRA SOUSA, TERESA
MARQUES GUERRA & ASSOC.
Rua Da Boavista, 844-2º , Sala 2.2
4050-106 Porto
Telef: (+351) 223 390 773
E-mail: epsousatmguerra@iol.pt

FERNANDO ALBERTO, G.ALVES,
MARCOS SILVA, V.CASTRO E ASSOC.
Largo República Do Brasil, 437 C - 4º
4810-446 Guimarães
Telef: (+351) 253 420 550
E-mail: fagamsvc.assoc@mail.telepac.pt

EDUARDO SERRA JORGE E
MARIA JOSÉ GARCIA - SOC.ADV, R.L.
Av. António Augusto De Aguiar,
Nº 183 - R/C Dto.
1050-014 Lisboa
Telef: (+351) 213 845 390
E-mail: esjmjg@esjmjgadvogados.com
Site: www.esjmjgadvogados.com

FERNANDO ANASTÁCIO
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOGADOS, RL
Av. Liberdade, 93 - 2º - Apartado 2235
8200-002 Albufeira
Telef: (+351) 289 586 447
E-mail: advogalgarve@cam-advogados.pt
Site: www.cam-advogados.pt

ELMIRO DE SOUSA, ROSA VASCONCELOS
& ASSOC. - SOC.ADVOG,RL
Campo 24 De Agosto, 129 - 5º - Escr. 501
4300-504 Porto
Telef: (+351) 226 051 298
E-mail: elmirodesousa-2441p@adv.oa.pt

FERNANDO FRAGA & ASSOCIADOS
SOC. DE ADVOGADOS
Av. República, 24 - 9º
1050-192 Lisboa
Telef: (+351) 213 170 830
E-mail: advogados@ffa.pt
Site: www.ffa.pt

ESQUÍVEL ADVOGADOS
Avenida da República, N.º 43 – 2.º Dto.
1050-187 Lisboa
Telef: (+351) 213 845 310
E-mail: geral@esquiveladvogados.com
Site: www.esquivel.com.pt

FERNANDO SOBREIRA
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOGADOS
Rua Sampaio E Pina, 12 - 4º Dtº
1070-249 Lisboa
Telef: (+351) 213 841 220
E-mail: fs@fsadvogados.pt

(+351) 213 139 010
geral@mgadvogados.pt
Edifício Aviz - Avenida Fontes
Pereira de Melo, n.º 35 – 17.º B
1050-118 Lisboa
www.mgadvogados.pt

FERREIRA DA CONCEIÇÃO, MENEZES
& ASSOCIADOS
Av. Da República, 44 - 2º Dto.
1050-194 Lisboa
Telef: (+351) 217 950 555
E-mail: fcmg@fcmg.pt
Site: www.fcmg.pt
FILIPE SEQUEIRA & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS
Av. Arriaga 44b, 5º, Sala 1
9000-064 Funchal
Telef: (+351) 291 214 100
E-mail: info@fsadvogados.com
Site: www.fsadvogados.com
FONSECA, BARROSO & VICENTE
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Av. De Berna, 24 - 2º Esq.127/31-5, 302/4
1050-041 Lisboa
Telef: (+351) 217 937 900
E-mail: fbv-lexberna@mail.telepac.pt
FONTES NEVES & ASSOCIADOS,
SOCIEDADE ADVOGADOS, R.L.
Rua António Augusto De Aguiar
112 – 2º Esq
6200-050 Covilhã
Telef: (+351) 275 320 710
E-mail: advogados.geral@fontesneves.pt
Site: www.fontesneves.pt
FREDERICO BONACHO, ANTÓNIO
FALÉ NOBRE & ASSOC. - SOC.ADV.
Rua Bernardim Ribeiro, 12 A
1150-071 Lisboa
Telef: (+351) 213 590 561
E-mail: geral@bna.pt
FREITAS, GIRALDES, LEÃO
& ASSOCIADOS - SOC.ADVOGADOS RL
Rua António Cardoso, 332
4150-079 Porto
Telef: (+351) 226 079 400
E-mail: fgl@fgl.pt
Site: www.fgl.pt
GABINETE DE ADVOGADOS J.C. RUFINO
RIBEIRO & ASSOCIADOS, SPA, RL
Rua Barbosa Resende, 16 - 3º
Apartado 130
2670-901 Loures
Telef: (+351) 219 834 791
E-mail: rufino.gabinete.advogados@gmail.com
GALHARDO VILAO, TORRES,
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Castilho, Nr. 13 D - 7º A
1250-066 Lisboa
Telef: (+351) 213 193 930
E-mail: welcome@gvt.pt
Site: www.gvt.pt
GALVÃO & SACÔTO ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Av. Infante Santo, 23 - 8º B
1350-177 Lisboa
Telef: (+351) 213 965 818
E-mail: gsadvoga@netcabo.pt
Site: www.galvaosacotoassociados.pt
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GAMEIRO E ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Beloura Office Park,
Edif.2 Escr. 2, Qta Beloura
2710-694 Sintra
Telef: (+351) 219 246 755
E-mail: smggameiroeassociados@lexactual.com
Site: www.gameiroassociados.com
GAP ADVOGADOS
Avenida Fontes Pereira de Melo,
Nr. 15, Salas 1 E 8
Lisboa
Telef: (+351) 217 930 152
E-mail: geral@gap-advogados.com
Site: www.gap-advogados.com
GARRIGUES
Av. Da República, 25 - 1.º Andar
1050-186 Lisboa
Telef: (+351) 213 821 200
E-mail: portugal@garrigues.com
Site: www.garrigues.com/pt
GCCA-GUIMARÃES, CORREIA, CARDOSO
& ASSOCIADOS - SOC.ADV., R.L.
Rua Marquês Da Fronteira 8, 2º- E
1070-296 Lisboa
Telef: (+351) 213 715 370
E-mail: geral@gcca.pt
GDP - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Av. 5 De Outubro, Nr. 176 - 5º Esq.
1050-063 Lisboa
Telef: (+351) 217 931 143
E-mail: mail@gdpalegal.com
Site: www.gdpalegal.com
GIL MOREIRA SANTOS, CALDEIRA,
CERNADAS & ASOCIADOS
SOC. ADVOGADOS RL
Rua 5 De Outubro, 446 - 466
4100 - 173 Porto
Telef: (+351) 226 076 020
E-mail: geral@gmscc.pt
Site: www.gmscc.pt
GONÇALO LEITE CAMPOS
& ASSOCIADOS
Rua Garret, 12, 1º Esq.
1220-204 Lisboa
Telef: (+351) 213 460 054
E-mail: geral@glc.pt
Site: www.glc.pt
GONÇALVES LOPES & ASSOCIADOS
SOC. DE ADVOGADOS, R.L.
Rua Professor Correia De Araújo,
593 ,Pct. Privada, Ent. 3, Salas 1/2
1050-047 Lisboa
Telef: (+351) 225 020 635
E-mail: l.goncalves@mail.telepac.pt
GUEDES, CRUZ GONÇALVES
& ASSOCIADOS - SOC.ADV, R.L.
Av. Almirante Reis, 94-D-Rch E 1º Dtrº
1150-022 Lisboa
Telef: (+351) 218 163 110
E-mail: geral@gcg.pt
HELLMUTH DINIZ & P. R. MADEIRA
SOC. ADVOGADOS
Rua Visconde De Seabra, 22 - 8º
1700-270 Lisboa
Telef: (+351) 217 956 900
E-mail: p.r.madeira@hdprm-socadv.pt
HENRIQUE ABECASIS,
ANDRESEN GUIMARÃES & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.
Av. Miguel Bombarda, Nr. 35
1050-161 Lisboa
Telef: (+351) 213 169 500
E-mail: geral@haaag.pt
Site: www.haaag.pt
HORÁCIO LAGES & CARLOS LAGES
Avenida da Liberdade Nr. 706, 2º andar
4710-249 Braga
Telef: (+351) 253 267 474
E-mail: carloslages.braga@sociedadeadvogados.mail.pt
Site: www.hcladvogados.com
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ILIME PORTELA & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7 - 6º Esq.
1070-060 Lisboa
Telef: (+351) 217 263 386
E-mail: geral@ipassociados.pt
Site: www.ilimeportela-advogados.a-web.org

JOAQUIM PETISCA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Tierno Galvan Torre 3,4º-S 402
1070-274 Lisboa
Telef: (+351) 213 844 945
E-mail: jpa.advogados@netcabo.pt

JÚLIO CORRÊA MENDES
& ASSOCIADOS
Av. António José De Almeida, Nº 30 – 2º Andar
1000-044 Lisboa
Telef: (+351) 217 963 252
E-mail: advogados@jcorreamendes.pt
Site: www.jcorreamendes.pt

ISABEL DUARTE & ASSOCIADOS - SOC.
ADVOGADOS, R.L.
Av. António Augusto De Aguiar, 11 - 4º Esq.
1050-010 Lisboa
Telef: (+351) 213 515 520
E-mail: isabel.duarte@idlei.com

JORGE CARNEIRO & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS
Rua Eugénio De Castro, 352, 2º Andar, Sala 26
4100-225 Porto
Telef: (+351) 226 051 330
E-mail: lawfirm@jcassociados.pt
Site: www.jcassociados.pt

ISABEL SEUANES & ASSOCIADOS SOC. DE ADVOGADOS, R.L.
Av. Duque D Avila, 185 - 7º
1050-082 Lisboa
Telef: (+351) geral@isassociados.pt
E-mail: www.isassociados.pt

JORGE MOTA, JORGE MONTEIRO
SANTOS & ASSOCIADOS
Calçada Marques Abrantes, 38-3º-Esqº
1200-719 Lisboa
Telef: (+351) 213 969 684
E-mail: jms.socadv@clix.pt

J. A. PINTO RIBEIRO & ASSOCIADOS
J. A. Pinto Ribeiro & Associados
Rua Duque de Palmela, 27 - 5º Esq.
1250-097 Lisboa
Telef: (+351) 213 138 800
E-mail: geral@pintoribeiro.com

JORGE PRACANA E FRANCISCO JOSÉ
MARTINS & ASSOCIADOS
Rua Joaquim António De Aguiar,
Nr. 66 - 3º Esq.
1070-153 Lisboa
Telef: (+351) 213 806 210

LEAL, FARO, RAMOS & TENTUGAL
Rua Caldas Xavier, nº38, 5º Drt.
4150-162 Porto
Telef: (+351) 226 004 851
E-mail: geral@lfrt.pt
Site: www.lfrt.pt

JARDIM, SAMPAIO, MAGALHÃES E SILVA
ASSOCIADOS
Av. Duque de Ávila, nº 141
Ed. OMNI - 4º Andar Dto.,
1050-081 Lisboa
Telef: (+351) 213 564 300
E-mail: jsms@jsms.pt
Site: www.jsms.pt

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL
Avenida João Xxi 16,1º-D
1000-302 Lisboa
Telef: (+351) 218 400 316
E-mail: jco@jcoadvogados.pt

LEBRE SÁ CARVALHO & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS
Rua Julio De Andrade, 2
1150-206 Lisboa
Telef: (+351) 218 855 440
E-mail: jlfreitas@lsca.pt

JOSE DE ALBUQUERQUE
& ASSOCIADOS, SOC. ADV. R.L.
Rua Oliveira Martins 4 – 1º C
2845 - 381 Amora
Telef: (+351) 212 245 323
E-mail: advogados@josealbuquerque.com
Site: www.josealbuquerque.com

LEGAL LINK - CAVALEIRO
& ASSCOCIADOS
Rua Pedro Homem De Mello,
Edifício Aviz 4, Nº 55 - 5º
4150-599 Lisboa
Telef: (+351) 220 945 361
E-mail: geral@legal-link.pt
Site: www.lega-link.pt

JOSÉ M. S. MONIZ, MARÇAL ANTUNES,
RICARDO BRAZETE E ASSOCIADOS
Rua Dos Combatentes Da Grande Guerra,
17 - 1º
3500-109 Viseu
Telef: (+351) 232 480 390
E-mail: geral@jmmarb.com
Site: www.jmmarb.com

LEGALWORKS (GOMES DA SILVA
& ASSOCIADOS)
SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L.
Edifício Espaço Chiado, Rua Da Misericórdia,
Nº14, 6º Andar, Escritórios 22 E 23
1249-038 Lisboa
Telef: (+351) 213 242 360
E-mail: geral@legalworks.pt
Site: www.legalworks.pt

JOSÉ MACIEIRINHA, PEDRO
MACIEIRINHA & ASSOCIADOS
SOC. ADV. R.L.
Rua D. Pedro De Castro
5000-911 Vila Real
Telef: (+351) 259 371 949
E-mail: tmacieirinha@jmpm-advogados.pt
Site: www.jmpm-advogados.pt

LEITE, CAMPOS, SOUTELINHO
& ASSOCIADOS
Avenida Casal Ribeiro, Nr. 14 - 9.º
1000-092 Lisboa
Telef: (+351) 213 309 060
E-mail: geral@lcsgsr.com
Site: www.leitecampossoutelinho.com

J. PLÁCIDO SANTOS & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Lg. 5 De Outubro, 9/10 - 1º Apt. 186
8401-903 Lagoa
Telef: (+351) 282 340 250
E-mail: jpslaw@jpslaw.com.pt
Site: www.jpslaw.com.pt
JOÃO MARCELO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Av. 1º De Maio, 12 - 2º Andar
6000-086 Castelo Branco
Telef: (+351) 272 328 566
E-mail: jma@jma-advogados.com
Site: www.jma-advogados.com
JOÃO MARQUES & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Pç. Carlos Alberto, 123 - 3º, Sala 33/34
4050-293 Porto
Telef: (+351) 222 052 016
E-mail: info@jmadv.pt
JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL.
Rua Fernando Palha, Nº 26
1950-131 Lisboa
Telef: (+351) 218 622 100
E-mail: advogados@jnabais-advogados.pt
Site: www.jnabais-advogados.pt
JOÃO NORBERTO DA PALMA CARLOS
E ASSOCIADOS - SOC. DE ADVOGADOS
Av. 5 De Outubro,168
1050-062 Lisboa
Telef: (+351) 213 579 595
E-Mail: palmacarlos@ip.pt
JOÃO PEDROSO & ASSOCIADOS
Avenida Fontes Pereira de Melo 30
1050-122 Lisboa
Telef: (+351) 213 163 260
E-mail: geral@pedrosoadv.pt
Site: www. pedrosoadv.pt
JOÃO PINTO GERMANO & ASSOCIADOS
Avenida da Liberdade Nº 144, 8º Dto
1250-146 Lisboa
Telef: (+351) 213 406 050
E-mail: geral@jpg-associados.com
Site: www. jpg-associados.com
JOAQUIM C SANTOS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Mestre Roque Gameiro 29, 1º-E
2700-577 Amadora
Telef: (+351) 214 948 080
E-mail: joaquimcsantos-10034l@advogados.oa.pt

JOSÉ MARIA CALHEIROS
& ASSOCIADOS, SOC. ADV. R.L.
Av. António Augusto De Aguiar, 38 - 6º Andar
1050-016 Lisboa
Telef: (+351) 213 152 795
E-mail: advogados@jmclawyers.com
JPAB – JOSÉ PEDRO AGUIAR-BRANCO
& ASSOCIADOS
Rua de José Falcão, 110
4050-315 Porto
Telef: (+351) 210 958 100
E-mail: info@jpab.pt
Site: www.jpab.pt
JOSÉ PIMENTA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL
Avenida 25 Abril Edifício Navegador
1011,1º-F
2750-515 Cascais
Telef: (+351) 214 848 860
E-mail: geral@jpassociados.pt
JOSÉ SERRÃO & ASSOCIADOS
SOC. ADV. R.L.
Avenida Duque De Loulé, N.º 47º, 5º Esq
1050-086 Lisboa
Telef: (+351) 213 103 320
E-mail: geral@jsadvogados.com /
joseserrao@jsadvogados.com
Site: www.jsadvogados.com

KENNEDYS
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco
Amoreiras, torre 1, piso 5, sala 5
1070-101 Lisboa
Telef: (+351) 213 243 690
E-mail: reception.portugal@kennedyslaw.com
Site: www. kennedyslaw.com
LAMY & ALVES
SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL
Rua Do Barranco 75
8400-508 Carvoeiro Lga
Telef: (+351) 282 357 276
E-mail: advogados@lamyalves.net
Site: www.lamyalves.pai.pt

LGP - SOC. ADVOGADOS R.L.
Rua Pinheiro Chagas, 17 - 2º
1050-174 Lisboa
Telef: (+351) 213 182 700
E-mail: info@lgp.pt
Site: www.lgp.pt
LINKLATERS LLP
Avenida Fontes Pereira De Melo 14 - 15º
1050-121 Lisboa
Telef: (+351) 218 640 063
E-mail: lucia.ferreira@linklaters.com
Site: www.linklaters.com
LIPARI GARCIA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL
Avenida Da República 56, 7º-E
1050-196 Lisboa
Telef: (+351) 217 962 151
E-mail: geral@liparigarcia.pt
LJ & ASSOCIADOS-SOC.ADV, R.L
Rua Manuel Tiago, Nr. 83- R/C
2870-353 Montijo
Telef: (+351) 212 309 570
E-mail: geral@lj-advogados.pt
LOPES BARATA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L
Rua Poeta Bocage 2, 2º D
1600 - 233 Lisboa
Telef: (+351) 213 555 651
E-mail: gerallba@netcabo.pt
Site: www.lopesbarata.com

LOPES CARDOSO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL.
Rua Júlio Dinis 247,4.º E/9
4051-401 Porto
Telef: (+351) 226 099 448
E-mail: lca@lopes-cardoso.pt
Site: www.lopes-cardoso.pt
LOPES DIAS & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS R.L.
Av.24 De Julho Nº 60 2º Esq
1200-869 Lisboa
Telef: (+351) 213 920 290
E-mail: lopesdias@ld-lawfirm.com
Site: www.ld-lawfirm.com
LUÍS BARROS FIGUEIREDO,
SOFIA LOURO & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS
Av. António Augusto De Aguiar, 165, R/C Esq
1050-014 Lisboa
Telef: (+351) 213 715 310
E-mail: law@law.com.pt
Site: www.law.com.pt
LUÍS FILIPE CHAVEIRO & ASSOCIADOS
Av. Duque D’ Ávila, 185, 1ºc
1050-082 Lisboa
Telef: (+351) 213 138 550
E-mail: lfchaveiro@lfc-associados.com
LUÍS LAUREANO SANTOS & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Avenida Fontes Pereira De Melo, 19 - 3º
1050-116 Lisboa
Telef: (+351) 213 592 500
E-mail: geral@lsc.pt
Site: www.lsc.pt
LUÍS LOUREIRO,JOÃO GOMES & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL
Avenida Doutor António José Almeida 23,4º-D
3510-046 Viseu
Telef: (+351) 232 431 368
E-mail: geral.lljg.adv@mail.telepac.pt
LUIS S. RODRIGUES & ASSOCIADOS,
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Campo Grande, 28 - 6º A
1700-093 Lisboa
Telef: (+351) 217 969 712
E-mail: lsr-lisboa@pratica-legal.com
Site: www.lsrassociados.com
LUMBRALES & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.
Rua Camilo Castelo Branco, Nr. 23 - 4º.
1150-083 Lisboa
Telef: (+351) 213 149 870
E-mail: geral@lumbrales-associados.eu
Site: www.lumbrales-associados.eu
M. RODRIGUES & ASSOCIADOS
Avenida 5 de Outubro,
Nr. 53, 5.º andar
1050-048 Lisboa
Telef: (+351) 213 546 599
E-mail: geral@mrodriguesassociados.pt
Site: www.mrodriguesassociados.pt
MACEDO VITORINO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Do Alecrim, 26 E
1200-018 Lisboa
Telef: (+351) 213 241 900
E-mail: mva@macedovitorino.com
Site: www.macedovitorino.com
MACHADO RUIVO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Camilo Castelo Branco 122, 1º
4760-127 Vila Nova De Famalicão
Telef: (+351) 252 322 402
E-mail: mruivoeassociados@mail.telepac.pt
MALTEZ,AMARO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL
Av. Conde Valbom. Nr.1, Escr. B
1050-066 Lisboa
Telef: (+351) 213 147 313
E-mail: mman-law@mman-law.com
MANUEL GUERRA PINHEIRO,
PAULO REIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Rua Latino Coelho,
Nº1, 6º Andar, Edf. Hi-Fly

1050-132 Lisboa
Telef: (+351) 210 010 640
E-mail: lisboa@g-advogados.com
Site: www.g-advogados.com
MANUEL JOSÉ GUERREIRO
& ASSOCIADOS
Rua Comendador António Hipólito 6º B
2560-134 Torres Vedras
Telef: (+351) 261 327 320 / 261 327 325
E-mail: soc.advogados@mjguerreiro.pt
Site: www.mjguerreiro.pt
MANUEL REBANDA,
PEREIRA MONTEIRO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua João Machado 100,5º-S 505
3000-226 Coimbra
Telef: (+351) 239 851 950
E-mail: geral@mrpmadv.pt
MARIA FERREIRA,
FERNANDES FERREIRA
Alameda da Quinta de
Santo António, Nº 13F
1600-675 Lisboa
Telef: (+351) 213 551 811
E-mail: geral@mfff.pt
MARQUES BOM & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS R.L.
Av. Duque De Loulé, 5 - 6º
1050-085 Lisboa
Telef: (+351) 213 504 510/1
E-mail: geral@marquesbom.com
Site: www.marquesbom.com
MARTINS ALFARO, RUI TEIXEIRA
& ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Av. Républica, Nº 44, 7º Esq
1050-194 Lisboa
Telef: (+351) 217 803 010
E-mail: geral@lisbonlegal.com
Site: www.lisbonlegal.com
MATOS FERREIRA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Do Conde De Redondo, Nº 8, 4º Dto
1150-105 Lisboa
Telef: (+351) 213 512 190
E-mail: pedromf@lis.ulusiada.pt
MC&A - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.
Avenida Da Liberdade, 262 – 4º Esq.
1250-149 Lisboa
Telef: (+351) 213 569 930
E-mail: vmc@legalmca.com
Site: www.legalmca.com
MCJ ADVOGADOS
Largo De Jesus, Nº 1-B
2900-499 Setúbal
Telef: (+351) 265 530 260
E-mail: mcj@mcjadvogados.com.pt
Site: www.mcjadvogados.com.pt
MENDES FERREIRA & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS R.L.
Av. Da Boavista, 3477 - 3521 -S. 308-309
Edificio Avis
4100-139 Porto
Telef: (+351) 226 098 915
E-mail: info@mendesferreira.com
Site: www.mflaw.eu
MESSIAS CARVALHO, SÓNIA DE
CARVALHO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Rua De Vilar, Nº 235, 6º-Esq.
Edifício Scala
4050-626 Porto
Telef: (+351) 226 076 070
E-mail: geral@mcsc.pt
Site: www.mcsc.pt
MGRA & ASSOCIADOS, R.L.
Avenida Praia Da Vitória,
Nº 48, 3º Andar Dt.º
1050-184 Lisboa
Telef: (+351) 213 595 090
E-mail: mgra@mgra.pt
Site: www.mgra.eu

MIGUEL VEIGA,NEIVA SANTOS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Picaria 75
4050-478 Porto
Telef: (+351) 220 113 000
E-mail: mail@mvassoc.pt

NETO MESQUITA E ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Marquês Fronteira 4-C, 3º-E
1070-295 Lisboa
Telef: (+351) 213 841 900
E-mail: geral.nmadvogados@netcabo.pt

MIRANDA & ASSOCIADOS
Av. Engenheiro Duarte Pacheco, 7
1070-100 Lisboa
Telef: (+351) 217 814 800
E-mail: lisboa@mirandalawfirm.com
Site: www.mirandalawfirm.com

NEVES LIMA & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L.
Av. Marquês De Tomar, 44-3º
1050-156 Lisboa
Telef: (+351) 213 849 070
E-mail: geral@neveslima.com
Site: www.neveslima.com

MLJ - SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L.
Avenida Visconde Valmor Nº 41 - 2º Esq.
1050-237 Lisboa
Telef: (+351) 217 800 280/1
E-mail: mfreitas@mlj-advogados.com /
lneves@mlj-advogados.com
Site: www.mlj-advogados.com
MONFORTE CALHEIROS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Avenida Sidónio Pais 24, 5º- Dto
1050-215 Lisboa
Telef: (+351) 213 163 450
E-mail: mc@mc-law.com.pt
MONTALVÃO MARTINS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Avenida Da República 64, 8º
1050-197 Lisboa
Telef: (+351) 217 827 120
E-mail: montalvaoassociados@gmail.com
MONTERROSO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L
Avenida General Pedro Cardoso Nr. 1
Apartado 726
2504-917 Caldas Da Rainha
Telef: (+351) 262 249 030
E-mail: geral@madv.pt
Site: www.madv.pt
MORAIS LEITÃO, GALVÃO TELLES,
SOARES DA SILVA & ASSOC.,RL
Rua Castilho, 165
1070-050 Lisboa
Telef: (+351) 213 817 400
E-mail: mlgtslisboa@mlgts.pt
Site: www.mlgts.pt
MOTA PEREIRA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL
Avenida Guerra Junqueiro 3,2º-E
1000-166 Lisboa
Telef: (+351) 218 453 500
E-mail: advogados@motapereira.pt
Site: www.motapereira.pt
MPABS - MENÉRES PIMENTEL,
ATAÍDE BAILÃO, SEVIVAS & ASSOCIADOS
SOC. ADV. R.L.
Av. Guerra Junqueiro, 5 2º Dto
1000-166 Lisboa
Telef: (+351) 218 437 460
E-mail: mpabs@mpabs.pt
Site: www.mpabs.pt
MSP ADVOGADOS - MATIAS SERRA,
FERREIRA DA SILVA, PAULO DUARTE,
SOFIA PENA, JOSÉ PEDRO SOUSA
Praça Pedro Nunes, 94
4050-466 Porto
Telef: (+351) 226 091 116
E-mail: mslawfirms@gmail.com
Site: www.mspadvogados.org
N. MALDONADO SOUSA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Avenida Sidonio Pais, 16 2º. Esq.
1050-215 Lisboa
Telef: (+351) 213 512 760
E-mail: info@nmsadvogados.pt
Site: www.nmsadvogados.pt
NASCIMENTO CATARINO & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS, R.L
Av. Eng. Duarte Pacheco, Amoreiras,
Torre 2, Piso 14.º - E
1070-102 Lisboa
Telef: (+351) 213 869 300
E-mail: info@ncadvogados.com
Site: www.ncadvogados.com

NEVILLE DE ROUGEMONT
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOGADOS R.L.
Av. Casal Ribeiro, Nr. 50, 6º Andar
1000-093 Lisboa
Telef: (+351) 213 191 290
E-mail: info@ndr.pt
Site: www.nevillederougemont.com
NICOLINA CABRITA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.
Avenida Fontes Pereira Melo
Bloco A1-35, 18º-D
1050-118 Lisboa
Telef: (+351) 217 811 100
E-mail: ncacs.socadv@netcabo.pt
Site: www.ncacs.pt/pt
NOBRE GUEDES, MOTA SOARES
& ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL.
Rua Braamcamp, 90, 3º
1250-052 Lisboa
Telef: (+351) 210 900 300
E-mail: ngms@ngms.pt
Site: www.ngms.pt
NORONHA ADVOGADOS
Av. António Augusto Aguiar, 148 -4ºc/5ºc
1050-021 Lisboa
Telef: (+351) 213 894 178
E-mail: noadlis@noronhaadvogados.com.br
Site: www.noronhaadvogados.com.br
PACC.V - MENDES PINTO, CUNHA
ARAÚJO, BORGES DE CARVALHO,
CALÇADA, VAREIRO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Rua Braamcamp, N.º 6, 1.º Esq.
1250-050 Lisboa
Telef: (+351) 213 802 620
E-mail: geral@paccv.com
Site: www.paccv.com
PACHECO DE AMORIM,
MIRANDA BLOM & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Avenida Dr.Antunes Guimarães, Nr. 628
4100-075 Porto
Telef: (+351) 225 323 890
E-mail: sede@pa-advogados.pt
Site: www.pa-advogados.pt
PANCADA FONSECA, COSTA OLIVEIRA
& ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL
Av. Defensores De Chaves, Nº69, R/C Esq.
1000-114 Lisboa
Telef: (+351) 217 815 370/8
E-mail: fcostaoliveira@netcabo.pt
Site: www.pfco.pt
PARES ADVOGADOS
Rua Alexandre Herculano, Nº23, 2º
1250-008 Lisboa
Telef: (+351) 210 936 404
E-mail: geral@paresadvogados.com
Site: www.paresadvogados.com
PAULA ESTEVES ECRITÓRIO
DE ADVOGADOS
Eua Camilo Castelo Branco, 30a
8200-276 Albufeira
Telef: (+351) 218 472 106
E-mail: pe@peadvogados.pt
Site: www.peadvogados.pt
PAULO DE ALMEIDA & ASSOCIADOS
Av. Da Republica Nº 14 - 6º
1050-191 Lisboa
Telef: (+351) 213 584 700
E-mail: advogados@paasa.pt
Site: www.paulodealmeida.com
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PAULO SILVA & ASSOCIADOS
Rua Ramiro Ferrão, Nr. 13C
2805-356 Almada
Telef: (+351) 212 729 380
E-mail: psa@psa.pt
Site: www.psa.pt
PEDRO SOARES, ANA MAFALDA MATOS
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOGADOS
Avenida República 679,
4º-S 44-46
4450-242 Matosinhos
Telef: (+351) 229 373 165
E-mail:
pedro.soares@pedrosoareseassociados.com
Site: www.pedrosoareseassociados.com
PEREIRA FERNANDES & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Avenida António De Serpa, 34, 8º C/D
1050-027 Lisboa
Telef: (+351) 217 996 180
E-mail: info@pfadvogados.com
Site: www.pfadvogados.com
PEREIRA PINTO & ASSOCIADOS
Avenida das Descobertas,
Nr. 15, 1.º D, Infantado
2670-383 Loures
Telef: (+351) 219 822 073
E-mail: geral@pereirapinto.pt
Site: www.pereirapinto.pt

1250-193 Lisboa
Telef: (+351) 213 714 940
E-mail: lisboa@pra.pt
Site: www.pra.pt
QUINTAS JARDIM FERNANDES & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Ferreiros 260
9000-082 Funchal
Telef: (+351) 291 224 707
E-mail: qjfgeral@qjflegal.com
Site: www.qjflegal.com
RAMIREZ & ADVOGADOS R.L.
Av. 5 De Outubro Nº 12 - 3º Dtº
1050-056 Lisboa
Telef: (+351) 213 542 275
E-mail: geral@ramirez-advogados.pt
Site: www.ramirez-advogados.pt
RCA - COLMONERO & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS R.L.
Av. 5 De Outubro, Nr.10 4º Esq.
1050-056 Lisboa
Telef: (+351) 213 513 380
E-mail: rca@colmonero.com
Site: www.colmonero.com
REGAL, VARELA, RAMOS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Av. Fontes Pereira De Melo, 35, 1ºB
1050-118 Lisboa
Telef: (+351) 213 512 510
E-mail: geral@rvr.pt
Site: www.rvr.pt

PINHEIRO TORRES, CABRAL,
SOUSA E SILVA & ASSOCIADOS
Rua Mota Pinto, 42F, 1º, 1.09
4100-353 Porto
Telef: (+351) 226 052 140
E-mail: geral@ptcs.pt
Site: www.ptcs.pt

RODRIGUES ALVES & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Avenida António Augusto Aguiar, 11-R/C-E
1050-010 Lisboa
Telef: (+351) 213 515 210
E-mail: geral@rodriguesalvesadvogados.pt
Site: rodriguesalvesadvogados.pai.pt

PINHEIRO TORRES, CABRAL,
SOUSA E SILVA & ASSOCIADOS
Rua Mota Pinto, 42F, 1º, 1.09
4100-353 Porto
Telef: (+351) 226 052 140
E-mail: geral@ptcs.pt
Site: www.ptcs.pt

ROGÉRIO ALVES & ASSOCIADOS
Av. Álvares Cabral, 61 - 4º E 5º
1250-017 Lisboa
Telef: (+351) 213 911 040
E-mail: geral@raassociados.pt
Site: www.raassociados.pt

PLA - FRANCISCO PRETO,
LIA ARAÚJO & ASSOCIADOS
Edifício Sotto Mayor, 1.º E 2.º,
Largo Do Arrabalde
5400-093 Chaves
Telef: (+351) 276 340 680
E-mail: geral@pla-advogados.com
Site: www.pla-advogados.com
PLEN - DEUS PINHEIRO,
FERREIRA DE LEMOS, PITA NEGRÃO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.
Rua Castilho, Nr. 59, 4º Dto
1250-068 Lisboa
Telef: (+351) 213 513 580
E-mail: plen@plen.pt
Site: www.plen.pt
PMBGR - TROCADO PERRY DURÃES
ROCHA & ASSOCIADOS
SOC. DE ADVOGADOS R.L.
Av. Conselheiro Fernando De Sousa,
Nº 19 – 18º
1070-072 Lisboa
Telef: (+351) 213 846 300
E-mail: pmbgr@pmbgr.pt
Site: www.pmbgr.pt
PMC | JOSÉ PUJOL, LUÍS MARÇAL,
JORGE CALISTO & ASSOCIADOS
Av. António Augusto Aguiar, Nr. 11 - 1ºE
1050-010 Lisboa
Telef: (+351) 213 178 690
E-mail: geral@pmc-advogados.pt
Site: www.pmc-advogados.pt
PMCM - ADVOGADOS
Rua Castilho, 67, 3º Andar
1250-068 Lisboa
Telef: (+351) 213 845 220
E-mail: geral.lisboa@aport.pt
Site: www.pmcm.pt
PRA – RAPOSO, SÁ MIRANDA
& ASSOCIADOS
Rua Rodrigo da Fonseca, Nr. 82,
1.º Dt.º, 2.º Esq.º, 2.º Dt.º e 4º Dt.º
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ROLDÃO MENDONÇA, TERESA JORGE
& ASSOCIADOS - SOC. ADVOGADOS R.L.
Rua Dr. Almada Guerra, Nº 28 E 30
Portela De Sintra
2710-417 Sintra
Telef: (+351) 213 911 040
E-mail: advogados@rmtja.com
Site: www.advogados-rmtja.com
ROSEIRA & PEREIRA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL
Rua Álvares Cabral 235
4050-041 Porto
Telef: (+351) 223 390 106
E-mail: roseira.pereira@mail.telepac.pt
RSA – RAPOSO SUBTIL E ASSOCIADOS
Rua Bernardo Lima, Nº 3
1150-074 Lisboa
Telef: (+351) 213 566 400
E-mail: geral@rsa-lp.com
Site: www.rsa-advogados.pt
RUI PINTO DUARTE & ASSOCIADOS,
SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L.
Rua Castilho, 14-C, 5.º
1250-069 Lisboa
Telef: (+351) 213 170 460
E-mail: geral@rpdadvogados.pt
Site: www.rpdadvogados.pt
SAMPAIO, PERES & ASSOCIADOS
Avenida Elias Garcia 20,7º
1000-149 Lisboa
Telef: (+351) 217 970 014
E-mail: osa-5843l@adv.oa.pt
SARAIVA LIMA & ASSOCIADOS
Avenida António Augusto de Aguiar,
nº 15 – 1º Direito
1050-012 Lisboa
Telef: 213 110 790
Site: www.saraivalima.com
SARAGOÇA DA MATTA & SILVEIRO DE
BARROS, SOC. ADVOGADOS
Rua Carlos Testa Nº 1 - 5 B
1050-046 Lisboa
Telef: (+351) 213 712 680
E-mail: info@smsb.pt
Site: www.smsb.pt

SEABRA, GONÇALVES FERREIRA,
CUNHA, MARTA & ASSOCIADOS
R. Marquês De Fronteira, 117- 3º Esq.
1070-292 Lisboa
Telef: (+351) 213 841 840
E-mail: advogados@sgfc-law.pt
Site: www.sgfc-law.pt
SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS
SOC. ADVOGADOS R.L.
Av. Praia Da Vitória 48 - 3º Esq
1050-184 Lisboa
Telef: (+351) 213 714 740
E-mail: secretariado@iberjuris.com
Site: www.iberjuris.com
SIMÕES CORREIA ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL.
Rua Rodrigo Da Fonseca, 178, 1º Dto.
1070-243 Lisboa
Telef: (+351) 213 713 220
E-mail: geral@simoescoreeiaassociados.pt
Site: www.simoescorreiaassociados.pt
SOTTOMAYOR & ASSOCIADOS
Rua Do Nogueiral, 9
2350-724 Torres Novas
Telef: (+351) 249 812 667
E-mail: geral@sottomayorassociados.com /
sottomayorassociados@gmail.com
Site: www.sottomayorassociados.com
SOUSA GUEDES, OLIVEIRA COUTO
& ASSOCIADOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS R.L.
Rua Ricardo Severo, 132
4050-515 Porto
Telef: (+351) 225 430 230
E-mail: sgoc@sgoc.pt
Site: www.sgoc.pt
SOUSA MACHADO, FERREIRA DA COSTA &
ASSOCIADOS - SOC. DE ADVOGADOS R.L.
Rua Castilho Nr. 5 - 4º
1250-066 Lisboa
Telef: (+351) 210 924 800
E-mail: mail@smfcnet.com
Site: www.smfc.pt
STERNBERG GALAMBA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L.
Rua Nv Trindade 1,5º-Porta S
1200-301 Lisboa
Telef: (+351) 213 219 900
E-mail: sga.advogados@stga.pt
TAVARES DE CARVALHO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Rua Tierno Galvan (Amoreiras)
Torre 3, 17º Piso
1070-274 Lisboa
Telef: (+351) 213 825 820
E-mail: tca@tc-advogados.pt
TAVARES E SOUSA, DUARTE DE
ALMEIDA, CAMPOS E CARVALHINHO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Avenida António Augusto Aguiar 90,5º
1069-086 Lisboa
Telef: (+351) 213 555 058
E-mail: jurisfactor@leggiteam.com
Site: www.leggiteam.com
TERESA PATRÍCIO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L
Avenida Da República, 41- 9º
1050-187 Lisboa
Telef: (+351) 217 981 030
E-mail: teresa.patricio@palaw.com.pt
Site: www.patricio-law.com
TLCB ADVOGADOS - AMORIM TEIXEIRA,
COUTO, BORGAS & ASSOCIADOS,
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.
Rua De Vilar, 235, 4º Andar , Sala 404
4050-626 Porto
Telef: (+351) 222 085 316
E-mail: geral@tlcb.pt
Site: www.tlcb.pt
TMA – TENREIRO MARTINS,
TOMÁS & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, RL
Av. Da Liberdade Nr. 9, 5º
1250-139 Lisboa
Telef: (+351) 217 615 510
E-mail: tma@tma-advogados.pt
Site: www.tma-advogados.pt

VASCONCELOS, ARRUDA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS. R.L.
Rua Joshua Benoliel, 6 – 7º A
1250-133 Lisboa
Telef: (+351) 218 299 340
E-mail: geral@vaassociados.com
Site: www.vaassociados.com
VAZ SERRA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L.
Av. Sidónio Pais 16 - 5º Dto
1050-215 Lisboa
Telef: (+351) 213 840 086
E-mail: lawyers@vsa-law.net
Site: www.vsa-law.net
VESPASIANO MACEDO & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Rua Do Raio, 301
4710-923 Braga
Telef: (+351) 253 203 550
E-mail: vm-advogados@vm-advogados.pt
Site: www.vm-advogados.pt
VICTOR MARQUES E ASSOCIADOS,
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Rua Actor Taborda, Nº 27 – 4º Dto
1000-007 Lisboa
Telef: (+351) 213 521 545
E-mail: geral@vm-advogados.com
Site: www.vm-advogados.com
VIEIRA CONDE & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Edifício Arnado, Business Center - Piso 1, Sala 7,
Rua João De Ruão, Nr. 12
3000-229 Coimbra
Telef: (+351) 239 854 610
E-mail: geral@vc-advogados.pt
Site: www.vc-advogados.pt
VIEIRA FONSECA & ASSOCIADOS
Praça Do Príncipe Real,28, 3ª Andar
1250-184 Lisboa
Telef: (+351) 218 429 920
E-mail: master@vfadvogados.pt
Site: www.vieirafonseca.pt
VIEIRA, COSTA GOMES
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Avenida Miguel Bombarda, Nº 36 – 5º B
Edifício Presidente
1050-165 Lisboa
Telef: (+351) 217 810 910
E-mail: geral@vieiracostagomes.pt
Site: www.vieiracostagomes.pt
VILLALOBOS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Tierno Galvan Torre 3,4º-S 412
1070-274 Lisboa
Telef: (+351) 213 813 170
E-mail: v.a@villalobosadv.com
VPSM & ASSOCIADOS
Av. Da República, Nº6 - 4º
1050-191 Lisboa
Telef: (+351) 213 588 710
E-mail: geral@vpsm.eu
Site: www.vpsm.eu
YOLANDA BUSSE, OEHEN MENDES
& ASSOCIADOS . SOC. ADV. R.L.
Av. Dr. Antunes Guimarães, 700
4100-075 Porto
Telef: (+351) 226 100 001
E-mail: ybom@netcabo.pt
Site: www.ybom.eu

Esta é uma listagem
representativa das sociedades
e dos escritórios de advogados
disponíveis no mercado
português, elaborada com
base na recolha de informação
feita pelo Jornal Económico.

