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editorial

estabilidade também é posto

“advogado castrado, não!”. Quando marinho pinto adaptou o poema de ary dos santos no discurso de abertura do ano 
judicial, sabia que faria a sala estremecer – e fez. assim encerrava o seu discurso nesta cerimónia, antes de terminar o 
último dos seus mandatos como bastonário. mandatos que fizeram estremecer a advocacia, a justiça – o país.

a eleição do próximo bastonário é apenas um dos factos que marca o ano de 2013, numa Justiça que, afinal, está 
sempre em obras, tantas as reformas que lhe aplicam – e que são metade do que lhe encomendam. e mais a crise. 

a crise económica, financeira, política, social, e todas as coisas que esta crise é, varre o país de falências, de desem-
prego, de desagregação, de destruição. e as sociedades de advogados? estão em crise, claro. mas estão também a 
trabalhar nela. 

só Urano, o deus grego, não ficou conhecido por outra coisa que não fosse ter sido castrado pelo filho, que depois 
jogou ao mar os despojos ceifados. os advogados passam pelas agruras dos seus clientes, perdem receitas, perdem 
margens, perdem cobranças, reduzem custos – e só não desempregam porque em advocacia, formal e conveniente-
mente, nem sequer empregam. mas mesmo que haja cisões e tombos, as sociedades são também lestas em adaptar-se 
às necessidades dos seus clientes e aos ritmos da economia: rapidamente montaram as suas estruturas para a reestru-
turação de empresas, para as insolvências, para acompanhar os clientes na sua internacionalização.  

este anuário é um espelho dessa constância. Há oito anos que damos a conhecer sociedades de advogados entre as 
mais profissionais do país, já passámos pela prosperidade e pela recessão e é impressionante confirmar a estabilidade 
das sociedades aqui apresentadas. e, sobretudo, valorizar que nada disso é por acaso. Nem castração.  

tempos de Criatividade 

Fazer mais e melhor, com menos. os tempos assim nos exigem. a era da abundância já passou à história ou, pelo 
menos, tem os dias contados. muito do que ontem considerávamos como essencial e adquirido, passou a supérfluo. 
Hoje estamos mais selectivos e exigentes, bem como conscientes da necessidade de nos reinventarmos, tanto na 
esfera pessoal, como nos negócios. 

é preciso gerar mais valor com menos recursos, saber inovar na escassez. tal como em tempos passados, vivemos 
“tempos de açorda”. Já houve o tempo em que a açorda, entre outros pratos deliciosos, nos ajudou a sobreviver. do pão 
duro, que ia para o lixo, cozinhou-se um prato simples, mas que “matava o bicho”. rapidamente se percebeu que se lhe 
adicionássemos coentros frescos e se a colocássemos numa bonita travessa, a açorda ganhava mais valor. 

Hoje, a palavra de ordem volta a ser a mesma: Criatividade. este valioso recurso, inesgotável e acessível a todas as 
organizações, é uma ferramenta poderosa quando bem explorada.

o desafio é enorme, mas à altura das sociedades de advogados presentes nesta oitava edição do anuário in-lex, que têm 
revelado uma grande capacidade de adaptação às actuais adversidades, sabendo aproveitar as oportunidades emergen-
tes e provando aos seus clientes que estão preparados para os acompanhar nos seus projectos mais ambiciosos. 

para encontrarmos mais exemplos de “açordas”, precisamos de esforço, dedicação, criatividade e sentido de união, 
valores esses que acredito que se espelham nesta edição do in-lex, com a força do sector mais viva do que nunca.

pedro saNtos GUerreiro
director do Jornal de Negócios

João moUra
director da in-lex
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SAbER ADAPtAR A OFERtA À 
PROCuRA
entre as áreas de prática a que as 141 socieda-
des se dedicam, a mais comum é a de direito 
Comercial. Na realidade, um conjunto de 106 
escritórios (75%) assegura serviços de assesso-
ria jurídica neste campo. Área de prática com 
uma representação semelhante é a de direito 
do trabalho, igualmente assegurada em 106. 
sinal dos tempos e da conjuntura que o país 
atravessa, o Contencioso surge na posição 
seguinte, com 103 firmas a oferecerem serviço 
neste campo de actividade jurídica. 

se por força das reestruturações empresariais 
e do aumento dos litígios as áreas de trabalho 
e Contencioso surgem destacadas, não menos 
importante é a oferta da assessoria a nível fis-
cal. as sucessivas mudanças nas leis tributárias 
levam a que a procura e consequente dispo-
nibilização de serviços neste campo ganhem 
peso. Na edição deste ano, das 141 sociedades 
de advogados que estão representadas no... 

“SãO 141 AS SOCIEDADES 

quE PARtICIPAM NA PRESEN-

tE EDIçãO DO IN-LEx. NO 

CONJuNtO, AGREGAM CERCA 

DE 750 SÓCIOS E uMA PO-

PuLAçãO SuPERIOR A 3.450 

ADVOGADOS.”

�� é um sinal dos tempos. o mesmo é dizer, 
da conjuntura que o país atravessa. revela 
também, por outro lado, que as principais so-
ciedades de advogados presentes no mercado 
português conseguem ser flexíveis ao ponto 
de adaptarem a sua oferta às solicitações que 
lhes são feitas. sobre o que se escreve? sobre o 
facto de os serviços jurídicos de contencioso, 
insolvências, direito do trabalho, direito Fiscal 
ou arbitragem, que alguns actores da Justiça 
designam como “áreas da crise”, surgirem des-
tacadas nas áreas de prática proporcionadas 
pelas firmas que marcam presença no in-lex 
2013. esta 8ª edição do anuário da advocacia 
organizada em regime societário e direccio-
nada para a prestação de serviços jurídicos às 
empresas, volta a fornecer pistas, deste modo, 
para reflectir sobre a realidade de todo um 
sector e da própria economia nacional.

são 141 as sociedades que participam na pre-
sente edição do in-lex. No conjunto, agregam 
cerca de 750 sócios e uma população superior 

a 3.450 advogados. Globalmente, estas firmas 
de advocacia integram ainda um total de 229 
juristas que trabalham como consultores e 
asseguram o contacto com a realidade pro-
fissional em regime societário a mais de 630 
advogados estagiários. 

além dos indicadores antes referidos, que dão 
conta dos profissionais com formação jurídica 
ligadas ao conjunto de sociedades partici-
pantes no anuário de 2013, dados adicionais 
também avançados por estas organizações 
mostram que, na realidade, a sua importância 
enquanto geradoras de postos de trabalho 
não se fica por aqui. isto porque proporcio-
nam emprego a mais de 1.200 profissionais 
de outros sectores, fundamentais para o bom 
funcionamento de toda a estrutura organiza-
tiva, onde se incluem funcionários adminis-
trativos, pessoal técnico ligado aos sectores 
de informática, recursos humanos ou conta-
bilidade, bem como especialistas nas áreas de 
marketing ou de comunicação empresarial. 

retrato robÔ do aNUÁrio

SOciEDaDES RESPOnDEM À cOnJUnTURa 
cOM OFERTa QUE REFLEcTE a REaLiDaDE 
Da EcOnOMia naciOnaL
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in-lex, há 80 (57%) que contam com especia-
listas em fiscalidade no seu grupo profissional. 
esta é uma realidade que não pode deixar de 
ser vista como a resposta à necessidade de as 
empresas disporem, em tempo de crise, de 
um melhor aconselhamento jurídico na área 
do direito Fiscal. 

pouco menos de metade das sociedades lista-
das no in-lex assegurarem também apoio no 
âmbito do direito societário (69 escritórios), 
direito imobiliário (62) e direito administra-
tivo (58). Há este ano outras duas áreas que 
surgem entre as dez mais representadas, ten-
do em conta as 141 sociedades com presença 
neste directório da advocacia societária portu-
guesa. são os casos da arbitragem e mediação 
e das insolvências. Num e noutro caso, há 53 
sociedades a oferecer os respectivos serviços 
jurídicos.

No primeiro dos casos, a nova lei da arbi-
tragem voluntária, a par das dificuldades 
causadas pela excessiva pendência nos tri-
bunais, poderá explicar a maior aposta feita 
pelas sociedades, tendo em conta a maior 
procura da assessoria nesta área por parte 
das empresas. Já no segundo caso, uma vez 

mais é a conjuntura económica e financeira 
a fazer-se sentir. as insolvências e reestrutu-
rações de empresas têm sido, nestes anos de 
crise, campos de trabalho importantes para 
os advogados. 
   
direito Civil (52 escritórios), direito público 
(50), Fusões e aquisições (46) e direito da pro-
priedade intelectual (45) são as áreas de práti-
ca que se seguem em termos de representati-
vidade. para completar o “top 20” das ofertas 
de serviços por campos de prática, importa 
referir ainda o direito bancário (assegurado 
por 41 sociedades), público e administrativo 
(outras 41), direito do Urbanismo (38), direi-
to Financeiro (38), Contratação pública (37), 
direito do ambiente (36) e direito da Concor-
rência (34).

Convém ainda referir que as 141 sociedades 
listadas no anuário proporcionam a oferta 
de serviços jurídicos em 89 áreas de activida-
de, sendo de destacar este ano a criação de 
equipas específicas para auxiliar as apostas de 
investimento em mercados externos. Nesta 8.ª 
edição, surgem ainda quatro novas áreas de 
prática – imigração, Função pública, projectos 
e protecção de dados. ...

* as 10 Áreas de prática mais referidas pelas 
141 sociedades de advogados participantes do 
anuário in-lex 2013
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jurídico, ao darem emprego a outras 627 pes-
soas. isto é, dão trabalho a 627 profissionais, 
mais de metade do pessoal de apoio à activi-
dade “core” dos escritórios representados no 
anuário.

de notar ainda que os 230 sócios que estão 
ligados às firmas “top 10”, correspondem a 
cerca de 30% do grupo de advogados com 
tal estatuto. o que não se afigura como um 
indicador desproporcionado, tendo em conta 
que a realidade do mercado português da 

MERCADO É COMPOStO MAIORItA-
RIAMENtE POR PEquENAS E MÉDIAS 
SOCIEDADES
No que diz respeito à dimensão das estruturas 
presentes neste in-lex de 2013, um grupo res-
trito de sete sociedades contam com mais de 
uma centena de advogados. Há também um 
grupo de seis escritórios cuja equipa integram 
um número de causídicos num intervalo entre 
os 70 e os 100, enquanto 14 surgem no esca-
lão das firmas que agregam entre 30 e menos 
de 70 juristas. No universo total das firmas re-
presentadas, aquelas que contam com menos 
de 30 advogados estão em larga maioria: no 
total são 114. 

Uma apreciação mais detalhada às equipas 
das 114 sociedades menos dimensionadas do 
in-lex 2013 mostra que um grupo de 58 firmas 
integra um número inferior a dez advogados, 
enquanto 44 têm entre dez e menos de vinte 
causídicos. por seu turno, integrando de duas 
dezenas a três dezenas de juristas surgem 12 
escritórios. 

No que diz respeito aos recursos humanos, 
dada a dimensão das respectivas estruturas, 
as dez primeiras sociedades integram, com 
naturalidade, uma fatia importante do nú-
mero total de advogados: mais de 1.390, o 
correspondente a cerca de 40% do universo 
global representado no in-lex. são também 
as dez mais numerosas as que contabilizam 
maior número de postos de trabalho não 

advocacia que se organiza de forma societária 
é caracterizada por uma larga maioria das fir-
mas presentes na 8.ª edição do in-lex, que são 
de pequena ou média dimensão e dispõem, 
individualmente, de um número naturalmen-
te reduzido de sócios. 

LISbOA ACOLHE A MAIORIA DOS 
ESCRItÓRIOS, MAS tODO O PAÍS EStÁ 
PRESENtE
é verdade que as cidades de lisboa e do 
porto, com destaque para a primeira, são 
aquelas que têm o maior número de socie-
dades representadas no anuário in-lex de 
2013. seja como for, este directório dispõe de 
uma abrangência ao nível da representação 
geográfica que permite a cobertura da qua-
se totalidade do território continental e das 
regiões autónomas dos açores e da madeira. 
Com espaços próprios ou em regime de par-
cerias, as 141 sociedades listadas na presente 
edição do anuário referenciam 215 escritó-
rios - apenas em portugal. a região Centro é a 
mais representada (137 escritórios), seguida 
do Norte (52), surgindo depois as ilhas e a 
região sul.

lisboa é a cidade que conta com maior núme-
ro de sociedades representadas. entre espaços 
próprios e parcerias conta com um total de 
113 escritórios (dos quais 102 com escritório-
-sede). Nas mesmas condições as firmas da 
cidade invicta contabilizam 43 escritórios, dos 
quais 20 com sede no porto. surgem ainda em 
destaque o Funchal, Coimbra, ponta delgada, 
viseu e Guimarães. ...
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número, a aposta não deixa de verificar-se 
igualmente em Cabo verde, são tomé e prínci-
pe, Guiné-bissau e timor-leste.

No espaço da União europeia a vizinha espanha 
surge como o país que maior número de socie-
dades portuguesas atrai. de novo em regime 
de parceria ou com escritórios próprios, assina-
lam-se 22 presenças naquele mercado. segue-
-se-lhe o reino Unido, onde um conjunto de 
oito escritórios estão presentes directamente 
ou através de parcerias com sociedades locais. 

Há contudo outras geografias que se destacam 
pela forte aposta que parecem suscitar. seja na 
zona económica de macau, seja nas cidades 
de pequim ou de Xangai, a China apresenta-se 
como um destino que parece suscitar uma cada 

MECADOS LuSÓFONOS NO tOPO DA 
INtERNACIONALIZAçãO 
brasil, angola e moçambique reforçam este 
ano as posições de destaque nas apostas de 
internacionalização que as sociedades de ad-
vogados nacionais estão a fazer. exportar ou 
investir lá fora foram ideias reforçadas em 2012, 
razão pela qual a edição deste ano do in-lex 
regista um acréscimo no número de parcerias 
ou de escritórios próprios entre o grupo das 
141 sociedades que marcam presença no anuá-
rio. são 57 as firmas com presença directa ou 
indirecta no exterior – 40% do Universo in-lex. 
a crise interna a isso obriga e as sociedades 
de advogados, seguindo as empresas clientes 
ou por estratégia própria, têm correspondido. 
Com base nos indicadores do presente direc-
tório, que servem também de retrato ao com-
portamento da advocacia societária, é possível 
inferir a existência de uma aposta crescente 
nos mercados externos e, particularmente, 
naqueles onde se fala português. 

pela proximidade linguística e cultural, mas 
também pelas oportunidades de negócio que 
oferecem, brasil e angola são os destinos pri-
vilegiados pelos empresários nacionais e, por 
consequência, os países onde as sociedades de 
advogados mais se fazem representar. Com o 
primeiro dos mercados, 60% das 57 firmas de 
advocacia que apostaram na internacionaliza-
ção (34 escritórios) dizem manter alguma es-
pécie de ligação a escritórios locais ou através 
de espaços próprios. Com luanda, tal sucede 
relativamente a 56% (32 escritórios) desses 
mesmos “players”. entre os três primeiros desti-
nos surge ainda moçambique, com uma repre-
sentação de 23 escritórios.

os restantes países africanos de expressão 
lusófona são também procurados. em menor 

vez maior procura. de acordo com os indicado-
res constantes desta 8.ª edição do in-lex, são 16 
as sociedades representadas neste país, sendo 
que 10 estão presentes no antigo território sob 
administração portuguesa e os restantes seis nas 
duas principais cidades chinesas.

é pois possível constatar que as principais socie-
dades de advogados nacionais estão, hoje em 
dia, presentes ou com capacidade para se faze-
rem representar num conjunto de 38 países, dos 
quais seis em regime de estreia. são eles a África 
do sul, a república democrática do Congo, a 
bolívia, a Colômbia, o paraguai e a venezuela. 
porém, as ligações que mantêm com redes ou 
associações internacionais permitem-lhes asse-
gurar serviços de assessoria jurídica em merca-
dos dos quatro cantos do mundo. �
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eNtrevista à Comissão direCtiva da leGal maNaGemeNt NetWorK portUGal (lmN portUGal)

“há UM TRabaLhO iMPORTanTE a 
DESEnvOLvER PELOS PROFiSSiOnaiS 
DE MaRkETing na RELaçãO SOciEDaDE 
DE aDvOgaDOS / cLiEnTE”
�� Começaram por ser vistos com algumas 

reticências, hoje têm um papel incontornável 
na organização das sociedades de advogados. 
têm por missão reforçar a reputação das orga-
nizações onde se inserem e de cada um dos 
actores que a integram. sabem bem quais são 
os limites e as especificidades deontológicas 
que não podem ultrapassar. e respeitam-nos. 
são os profissionais de marketing e comuni-
cação. alguém que permite aos advogados 
dedicarem-se à prática da advocacia, alivian-
do-os das burocracias e tarefas externas à sua 
actividade. mas não só, como a seguir expli-
cam matilde de mello Cabral, sofia Justino e 
rita proença varão - o triunvirato que compõe 
a comissão directiva do legal management 
Network portugal, jovem grupo criado sob 
a chancela da associação das sociedades de 
advogados de portugal.

O que distingue a actividade do marketing 
e da comunicação desenvolvida dentro de 
uma sociedade de advogados face ao traba-
lho que neste campo é desenvolvido noutros 
sectores?
Sofia Justino (SJ) - existem diferenças, quanto 
mais não seja por força de todas as limitações 
deontológicas que a profissão de advogado 
impõe, mas as acções de marketing e de comu-
nicação que levamos a cabo nas sociedades 
de advogados têm inspiração em tudo aquilo 
que é feito a nível empresarial. a grande dife-
rença prende-se com a forma como tratamos 
a informação e como a apresentamos, com os 
cuidados que temos que ter e com as regras 
que temos que seguir. 

que visão têm sobre a forma como é visto 
dentro das sociedades o trabalho que os 
profissionais de marketing desenvolvem? 
SJ - apesar de tudo, existe uma abertura bas-
tante maior do que quando, há oito ou nove 

anos, começámos a desenvolver esta activida-
de nas sociedades de advogados. o caminho 
que se percorreu foi imenso. se as maiores 
sociedades já estão habituadas há muito a 
lidar com esta área, hoje em dia, mesmo as 
organizações de pequena e média dimensão 
começam a olhar para este campo sob uma 
perspectiva completamente diferente.

A nível interno, de que modo se faz sentir a 
importância desta actividade?
Rita Proença Varão (RPV) - estamos num 
sector de prestação de serviços, em que o 
grande valor é o do conhecimento. acima 
de tudo, trata-se aqui de reputação. esta, te-
mos que saber trabalhá-la da melhor forma 
possível, seja a reputação de cada um dos 
advogados, seja da própria instituição em 

que estamos inseridos. é aí que está o nosso 
peso: saber lidar com cada advogado por si 
só e saber inserir cada individualidade numa 
organização que também tem a sua própria 
identidade. 

Os profissionais de marketing conseguiram 
impor-se, independentemente da cultura e 
do posicionamento mais ou menos mediáti-
co adoptados pelas sociedades? 
Matilde de Mello Cabral (MMC) - é possível 
uma sociedade ter uma equipa de marketing 
com dois, três ou quatro profissionais e, ainda 
assim, ter uma política nesta área que, se qui-
ser, é discreta. a comunicação e o marketing 
não têm que ser nem devem ser apenas pro-
moção ou mediatização. ...



anuário2013 das Sociedades de advogados

12

substituir, ao trabalho “core” das sociedades. o 
nosso trabalho é complementar ao trabalho que 
os advogados fazem. Não conseguimos produzir 
trabalho sem conteúdo e esse vem da actividade 
“core”. a nossa actividade profissional depende 
do trabalho que os advogados desenvolvem. 
Nós ajudamo-los a divulgar e a promover. Con-
tribuímos para a sua reputação profissional, 
recorrendo ao trabalho que cada um produz e 
ao conhecimento que cada um tem.
MMC - Costumo dizer muitas vezes, “não faço 
omeletas sem ovos”. se não disserem que fize-
ram, que participaram naquela operação, que 
estudaram um determinado tema jurídico de 
forma inovadora, nós não o sabemos, pelo que 
não podemos fazer nada.

Mesmo nas sociedades que não se querem 
expor, há espaço para os profissionais de 
marketing?
MMC - mesmo as sociedades que não que-
rem expor-se tanto ou não investem tanto 
numa política de “branding”, trabalham para 
clientes. logo aí, quer se queira quer não, 
há uma comunicação diária. mesmo que a 
sociedade não queira investir tanto na co-
municação para a imprensa, há um trabalho 
importante a desenvolver pelos profissionais 
de marketing, já que estes podem fazer mui-
to pela relação sociedade/cliente através do 
marketing relacional. 

Outra das facetas da vossa actividade é a da 
comunicação interna. que importância lhe 
atribui um profissional de marketing?
SJ - se a comunicação externa é uma coisa 
muito importante, não o é menos a comu-
nicação interna em organizações de maior 
dimensão e que têm, por exemplo, escritó-
rios associados espalhados pelo mundo in-
teiro. ter ferramentas que de alguma forma 
potenciem a colaboração e a proximidade 
entre as várias pessoas é extremamente 
importante. 

Essa é uma preocupação que já existe nas 
sociedades de advogados?
SJ - é uma preocupação que começa a existir 
nas sociedades e que de alguma forma não 
pode ser ignorada. Já existe mais ou menos 
dentro da cabeça dos sócios da esmagadora 
maioria das grandes e médias sociedades. 
se o cliente externo é muito importante, o 
cliente interno é tanto ou mais importante. 
a comunicação interna é, neste momento, a 
par e passo com a reputação externa, um dos 
aspectos aos quais as sociedades começam a 
dar importância.

De que forma é que os vossos “clientes in-
ternos”, os advogados, vêem a actividade 
dos profissionais de outras áreas no seio da 
sociedade?
MMC - diria que vêem com muito agrado. 
Quer nós, quer os directores financeiros, 
quer os directores de serviços informáticos 
e tecnologias, existimos para permitir que os 
advogados se concentrem o mais possível e 
só naquilo que sabem e gostam de fazer, que 
é advogar. portanto, são serviços que com-
plementam a advocacia. Nas sociedades, não 
é um advogado de forma indistinta que faz 
fiscal ou laboral, são especialistas. para os ad-
vogados, é um alívio saber que desde o papel 
de carta, ao site, à organização de eventos, 
à própria estruturação de propostas para 
clientes, até aos estudos de mercado, tudo 
são tarefas feitas por pessoas que os ajudam 
e lhes dão suporte de uma forma profissional. 
isso, naturalmente, é visto como muito bons 
olhos. ...

que mais têm que prover as equipas de co-
municação e marketing numa sociedade de 
advogados?
MMC - Há um exemplo referido várias vezes. 
o de uma grande sociedade internacional que 
planeou uma mega campanha a nível mundial 
e cujos responsáveis se esqueceram que num 
dos países alvo, os estados Unidos, onde ti-
nham 50% da actividade, o dia agendado para 
o envio de um comunicado muito importante, 
de um absoluto exclusivo, era um dia feriado. 
Há pequenas coisas que têm que ver com o 
dia-a-dia do negócio e que precisam de ser 
acauteladas. são também essas pequenas 
coisas que nós fazemos e que nos levam a ser 
mais um elemento da equipa.

É um trabalho de complementaridade?
RPV - a palavra complementar é muito impor-
tante. Não nos substituímos, nem queremos 

NãO NOS SubStItuÍMOS, NEM 

quEREMOS SubStItuIR, AO 

tRAbALHO “CORE” DAS SOCIE-

DADES. O NOSSO tRAbALHO 

É COMPLEMENtAR AO tRA-

bALHO quE OS ADVOGADOS 

FAZEM.

rita proeNÇa varão

HÁ LIMItAçõES DEONtOLÓ-

GICAS quE A PROFISSãO DE 

ADVOGADO IMPõE, MAS AS 

ACçõES DE MARkEtING E DE 

COMuNICAçãO quE LEVAMOS 

A CAbO NAS SOCIEDADES DE 

ADVOGADOS têM INSPIRA-

çãO EM tuDO AquILO quE É 

FEItO A NÍVEL EMPRESARIAL.

soFia JUstiNo
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Na actual conjuntura, marcada por dificulda-
des de ordem económica e financeira, que 
papel diferenciador é pedido aos profissio-
nais do marketing e da comunicação?
MMC - vivemos num mundo cada vez mais 
global. em portugal, a concorrência cresceu 
muito, pelo que estamos, agora, a ter também 
de lidar com a internacionalização, como as 
grandes sociedades internacionais. Há que 
fidelizar clientes, olhar para a carteira de clien-
tes potenciais ou para uma carteira de clientes 
eventualmente adormecidos, que agora já 
não são tão activos. é aí que os profissionais 
de comunicação e marketing podem também 
entrar numa época de crise, como a actual.

Para fazerem o quê?
MMC - para ajudarem os advogados a parar 
para pensar, coisa que nem sempre é fácil no 
seu dia-a-dia. para os ajudar a definir estraté-
gias que podem passar por uma intervenção 
mais agressiva em termos de publicidade ou 
por uma comunicação de marketing mais re-
lacional, ou pela concertação destes dois fac-
tores. os advogados conhecem muito bem o 
negócio. os profissionais de marketing conhe-
cem-no cada vez mais, além de saberem quais 
são as tácticas e técnicas para a promoção dos 
serviços. podemos ajudar a medir o sucesso 
de uma nova área de prática. podemos fazer 
análises de mercado. Não temos que optar 
só por aquilo que, algumas vezes, assusta os 
advogados, que é a mediatização. 

Voltamos ao conceito de complementarida-
de, mas com o aspecto adicional do apoio 
proporcionado ao trabalho do advogado 
com distintas “ferramentas”...
RPV - além disso, a partir de determinada 
altura e cada vez mais nesta sociedade 
global, temos à nossa disposição instru-
mentos que precisam de ser trabalhados. 
os advogados para se dedicarem a um 
“core” precisam de alguém que se dedique à 
função de explorar, desenvolver e trabalhar 
todo o tipo de instrumentos e de facilidades 
tecnológicas que nos permitam dar a volta 
ao que está a suceder. a actual crise não é 
só portuguesa. está disseminada um pouco 
por todo o mundo. temos que saber utilizar 
a tecnologia que está ao nosso dispor para 
que possamos, de alguma maneira, dar a 
volta aos problemas e inovar. é isto que nos 
é exigido. a todos, independentemente da 
função.

As sociedades de advogados portuguesas 
atingiram padrões organizacionais que 

comparam bem com as melhores práticas 
de outras realidades jurídicas. E no caso dos 
profissionais de marketing que estão ligados 
a essas sociedades? Em que patamar estão?
RPV - em portugal, o sector da advocacia de 
negócio pauta-se por padrões de qualidade 
que estão par a par com o que é produzido nas 
grandes sociedades internacionais. Quando o 
marketing entra em campo, tornou-se neces-
sário ir beber conhecimento a essas firmas que 
já estavam com o seu trabalho em velocidade 
de cruzeiro. Não teríamos outra hipótese se 
não acompanhar o que fazem. 

Acompanharam as tendências...
MMC - mais do que acompanhar tendências, 
nesta área tivemos a vantagem de começar 
tarde. além do mais, as sociedades foram 
buscar profissionais que já tinham outras 
experiências de marketing e comunicação e 
estes souberam trazer as melhores práticas de 
outros sectores. alguns de nós tivemos a sorte 
de ir olhar directamente lá para fora, para ver o 
que se fazia de melhor. até por isso, sabemos 
que o nosso trabalho nada fica a dever ao que 
se faz noutros mercados, nomeadamente na 
vizinha espanha. 

O sector do marketing e da comunicação nas 
sociedades de advogados portuguesas está, 
portanto, à altura do que se faz lá fora, nos 
mercados mais exigentes?
SJ - Não devemos nada às sociedades inter-
nacionais. provavelmente tivemos, isso sim, 
que ultrapassar algumas dificuldades que lá 
fora não existem. algumas grandes socieda-
des internacionais têm 10, 15, 20 pessoas a 
trabalhar a comunicação. Nós temos quatro, 
cinco, seis... se calhar até conseguimos fazer 
tão bem ou melhor do que eles, embora com 
menos recursos. passei por uma multinacional 
de tecnologias e a experiência que tenho, 
quer nesse campo, quer na advocacia, é que 
em portugal faz-se tão bem ou melhor do que 
se faz lá fora. 

De que forma afectou a actual crise o 
trabalho desenvolvido pelas equipas de 
marketing?
MMC - Nesse aspecto a crise veio dar-nos al-
gumas lições. os orçamentos estão a ser cor-
tados. para tudo. a maior parte das sociedades 
tomou medidas por precaução, mas a crise 
obrigou-nos, a todos, desde advogados às 
áreas de gestão, a pensar que temos que fazer 
o mesmo ou mais, com menos. é-nos exigido 
que cheguemos cada vez mais ao cliente final 
e que cada vez mais haja resultados. Nesse 

aspecto, foi uma lição para todos. demos um 
salto ao nível da criatividade. estão a ver-se 
projectos muito interessantes, sejam eles de 
grandes ou pequenas sociedades. estão a 
fazer-se coisas originais e, muitas vezes, “low-
-budget”. muita comunicação de produto.

A que tipo de trabalhos se refere?
MMC - os serviços online, os alertas para 
clientes, os guias sobre determinado tema. 
os guias rápidos sobre diversos temas do 
direito em que houve alterações legislativas. 
Fizeram-se várias parcerias em prol dos clien-
tes. muitas coisas pelas quais se pagava, mas 
que as pessoas hoje em dia não querem pagar 
por elas. e nós temos que dar, mas também 
pensar como vamos rentabilizar esse trabalho. 
o mercado desenvolveu-se muito ao nível do 
marketing e da comunicação neste tempo de 
crise. surgiram muitas ideias novas.

PARA OS ADVOGADOS, É uM 

ALÍVIO SAbER quE DESDE O 

PAPEL DE CARtA, AO SItE, À 

ORGANIZAçãO DE EVENtOS, À 

PRÓPRIA EStRutuRAçãO DE 

PROPOStAS PARA CLIENtES, 

tuDO SãO tAREFAS FEItAS 

POR PESSOAS quE OS AJu-

DAM E LHES DãO SuPORtE DE 

uMA FORMA PROFISSIONAL.

matilde  de mello Cabral
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�� é a associação dos profissionais de mar-
keting e comunicação das sociedades de 
advogados. Foi baptizada com o nome legal 
management Network portugal e quer esten-
der a sua actividade aos restantes países onde 
o português é a língua oficial.

qual é a génese do Legal Management Net-
work Portugal (LMN)?
Rita Proença Varão (RPV) - em 2003, quando 
esta actividade começou a fazer sentido nas 
sociedades de advogados, era uma função 
completamente nova no sector. Nessa altura 
começámos a trocar ideias sobre o que seria o 
futuro e sobre o que iríamos ou não fazer. esta 
troca de ideias foi iniciada de uma maneira 
informal e o que se sentiu foi que, devido à di-
mensão e importância da função nas socieda-
des de advogados mais ligadas à área empre-
sarial, havia a necessidade de a tornarmos mais 
profissional. daí surgir esta ideia de formalizar-
mos um grupo, com o apoio da associação das 
sociedades de advogados de portugal (asap), 
e de darmos outra vida aos encontros que já 
vinham sendo hábito entre nós.

A que se ficou a dever a decisão de formali-
zar o grupo no âmbito da ASAP?
Matilde de Mello Cabral (MMC) - desde que 
foi criada, a asap sempre pretendeu oferecer 
serviços às sociedades que a integram. serviços 
que passam não só pela parte ligada à produção 
jurídica, mas também por outras áreas. Foi as-
sim que arrancou, no âmbito da associação, um 
grupo chamado “it4legal”, para a área das tecno-
logias de informação, e outro designado lmN 
portugal, no campo de marketing e comunica-
ção. Faz aliás todo o sentido que o sector possa 
beneficiar do que já foi feito, pensado e estuda-
do nestas áreas. Neste sentido, os responsáveis 
da asap pensaram, e bem, em entregar essa 
tarefa a pessoas que já desenvolvem profissio-
nalmente estes serviços no seu dia-a-dia.

Entretanto decidiram abrir o debate sobre o 
marketing nas sociedades a outros actores. 
Porquê? 
MMC - Chegámos à conclusão de que já tínha-
mos dimensão, massa crítica e conhecimentos 

Além da conferência que já promoveram, 
sobre comunicação interna nas sociedades 
de advogados, que outras iniciativas preten-
dem desenvolver?
MMC - a ideia é fazermos três a quatro confe-
rências por ano. Neste âmbito, contamos com 
o apoio institucional da Universidade Católica, 
onde decorrem todas as iniciativas do lmN. 
depois, temos o site onde partilhamos notí-
cias, artigos, opiniões sobre temas diversos 
que têm que ver com o marketing jurídico. 
isto, sem prejuízo de continuarmos, entre nós, 
a debater e partilhar ideias. 

quem pode ser associado da LMN?
SJ - as pessoas podem aderir ao lmN desde 
que exerçam funções apenas na área de mar-
keting ou da comunicação nas sociedades 
de advogados. existem algumas sociedades 
que, se calhar, pela sua dimensão têm um ad-
vogado que trata de directórios ou de outras 
tarefas de comunicação. essa pessoa não pode 
fazer parte da associação, porque exerce a fun-
ção de advogado. �

acumulados do marketing neste sector, para 
podermos fazer qualquer coisa em portugal e 
em português que pudesse ser utilizado por 
outros. Fossem eles profissionais de marke-
ting, exercessem a actividade em estruturas 
mais pequenas ou tivessem chegado agora 
ao mercado. ou até os próprios advogados e 
outras pessoas que se dediquem à gestão das 
sociedades ou que, fruto daquilo que façam, 
queiram saber mais sobre como é que se co-
munica e promove os serviços jurídicos. 

A ideia é partilhar conhecimentos?
Sofia Justino (SJ) - ao contrário do que even-
tualmente se possa pensar, e apesar de toda a 
concorrência que exista no mercado entre as 
sociedades de advogados, a troca de ideias e 
experiências é salutar, quer pelo convívio que 
existe entre as pessoas, quer pela partilha de 
conhecimento. isto, sem que tal isso impli-
que a partilha de informações confidenciais. 
as pessoas poderiam ter dúvidas quanto à 
partilha de experiências, por recearem que as 
experiências fossem copiadas. mas a verdade 
é que nunca é possível fazer igual. desde logo 
porque as realidades, as pessoas e as culturas 
das sociedades são diferentes. além do mais, 
não estamos a inventar a roda. Não fazemos 
nada que não se faça já em milhares de orga-
nizações por todo o mundo. 

O LMN é um espaço aberto para quem chega 
à vossa profissão?
RPV - Um dos grandes propósitos da associa-
ção é ajudar quem entra neste sector de acti-
vidade. ter alguém que lhes diga que determi-
nada situação pode acontecer, isso dá algum 
conforto e alguma segurança às pessoas que 
começam a dar os primeiros passos nesta área. 
isso acaba por nos beneficiar a nós, enquanto 
concorrentes, porque a concorrência é salutar, 
e quanto mais houver, mais puxa por nós e nos 
faz crescer em termos profissionais.
MMC - outro dos propósitos é também poder-
mos fazer alguma coisa nos países de língua 
portuguesa e pelas sociedades que, nesses 
mercados, queiram apostar numa gestão pro-
fissional. Gostaríamos que este projecto cres-
cesse para o mundo onde se fala português.

“gOSTaRíaMOS QUE ESTE PROJEcTO 
cREScESSE PaRa O MUnDO OnDE SE 
FaLa PORTUgUêS”

AO CONtRÁRIO DO quE 

EVENtuALMENtE SE POSSA 

PENSAR, E APESAR DE tODA A 

CONCORRêNCIA quE ExIStA 

NO MERCADO ENtRE AS SO-

CIEDADES DE ADVOGADOS, A 

tROCA DE IDEIAS E ExPERIêN-

CIAS É SALutAR, quER PELO 

CONVÍVIO quE ExIStE ENtRE 

AS PESSOAS, quER PELA PAR-

tILHA DE CONHECIMENtO.

soFia JUstiNo
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REFORçO DA APOStA NA ExPORtA-
çãO DE SERVIçOS JuRÍDICOS
Face à conjuntura interna, outro dos propósitos 
perseguidos pelos escritórios de advogados 
será o do reforço da componente de exporta-
ção de serviços jurídicos. a expansão da activi-
dade para outros mercados, quer para acom-
panhar clientes que façam essa aposta, quer 
procurando abrir novas frentes de trabalho, 
está necessariamente sobre a mesa. em des-
taque, neste âmbito, surgem particularmente 
os países onde o português é a língua oficial, 
nomeadamente angola, brasil e moçambique.

mas não só. tal como é possível inferir dos in-
dicadores de participação neste 8.ª edição do 
in-lex, a procura de novas geografias é uma 
constante por parte dos empresários portugue-
ses e, por consequência, dos seus assessores 
jurídicos. daí que os mercados da república 
popular da China, da africa do sul, de alguns 
países do leste europeu ou da américa latina 
surjam também entre as jurisdições onde as 
nossas firmas de advocacia marcam presença 
de forma directa ou através de parcerias. �

merCado em 2013

cOnJUnTURa inTERna aDvERSa EXigE
REFORçO Da PRESEnça inTERnaciOnaL
�� No actual contexto é de esperar um me-

lhor comportamento das sociedades que 
se prepararam para enfrentar a crise e que 
optaram por uma organização adequada em 
termos de gestão.

mais do mesmo, é isto que esperam de 2013 os 
principais “playeres” do mercado da advocacia 
que acompanha o mundo empresarial. Com a 
conjuntura adversa que se faz sentir a nível in-
terno e em toda a Zona euro, apostar na expor-
tação de serviços jurídicos é uma das palavras 
de ordem. Neste âmbito, persistirá o trabalho de 
reforço da presença nos países lusófonos e nos 
mercados das economias emergentes. Já entre 
muros, tendo em conta o contexto recessivo, 
áreas de prática como o contencioso, a insolvên-
cia, o laboral e o fiscal deverão continuar como 
as mais procuradas por parte das empresas.

tendo em conta as previsões económicas ne-
gativas, 2013 deverá corresponder a uma linha 
de continuidade face ao que se verificou no 
ano transacto. é com este prognóstico, feito por 
instituições nacionais e internacionais, que o 
tecido empresarial português terá de contar. o 
mesmo é dizer: é também essa a realidade ex-
pectável para o sector da advocacia de negócio.

“Não esperemos qualquer alteração significa-
tiva quanto ao tipo de solicitações dos clientes 
durante o próximo ano. a escassez de crédito 
por parte do sector bancário para o financia-
mento de novos projectos e investimentos foi 
o factor que mais dificultou a actividade das 
empresas em 2012”, avança um “player” do 
sector: até por força desta realidade, que não 
deverá alterar-se de forma substancial, as rees-
truturações deverão continuar a dar trabalho 
aos advogados.

AO SAbOR DO COMPORtAMENtO DA 
ECONOMIA
“é de prever que continue a haver uma forte 
necessidade de aconselhamento jurídico nos 
diversos domínios da reestruturação empresa-
rial, na renegociação de contratos, bem como 
nas áreas de contencioso e arbitragem”, obser-
va o responsável de uma grande sociedade de 
advogados.

se é de esperar uma diminuição de casos 
nas áreas financeira, designadamente, de 
mercado de capitais ou de “project finance”, 
pode admitir-se um incremento nas áreas de 
insolvências, direito laboral ou resolução de 
litígios. até por isso, no seio das organizações 
societárias, tal como admitem alguns actores 
do mercado, a estratégia a seguir passará 
pela canalização de alguns recursos humanos 
“mais afectos às práticas menos requisitadas 
para as disciplinas mais procuradas”.

a maior pressão e exigência sobre o trabalho 
desenvolvido pelos advogados no apoio às 
empresas leva, por seu turno, a que o merca-
do dos serviços jurídicos se apresente cada 
vez mais competitivo. ora tal facto, tal como 
sublinham alguns responsáveis de escritórios 
nacionais, poderá ser decisivo para mostrar 
a capacidade de resiliência das organizações 
societárias. “players” do sector admitem que 
a conjuntura criada beneficiará as sociedades 
que se prepararam para enfrentar a crise e que 
optaram por uma organização adequada em 
termos de gestão. 
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que as partes envolvidas acertarão agulhas e 
agendarão as diligências. o roteiro será para 
manter e o objectivo é o de que tudo decorra 
com maior rapidez e sem possibilidades de 
adiamento. em suma, com menores custos 
para as várias partes, incluindo para o próprio 
tribunal. 

outra novidade será a possibilidade de mais 
causas serem resolvidas nos julgados de paz, 
onde os custos são menores do que nos tribu-
nais comuns. 

por fim, em Novembro, é tempo de os advoga-
dos regressarem às urnas para eleger um novo 
bastonário e, provavelmente, se a redefinição 
da organização da ordem for para a frente, os 
líderes dos conselhos de comarca previstos na 
proposta para alteração de estatutos com que 
o bastonário antónio marinho e pinto avançou 
no início deste ano. �

seCtor da JUstiÇa

EM anO DE ELEiçÕES na ORDEM TaMbéM 
havERá nOvO MaPa JUDiciáRiO E UMa 
REFORMa nO PROcESSO civiL

�� o ano de 2013 arrisca-se a ficar para a 
história das últimas décadas como o ano das 
grandes reformas na Justiça. além da nova re-
organização judiciária, que conduzirá à extin-
ção de 24 tribunais, estará no terreno o debate 
em torno da revisão do Código de processo 
Civil. será também um ano marcado, no campo 
da advocacia, pelo regresso às urnas, tendo em 
vista a eleição de novas estruturas dirigentes 
da ordem.

Há muito anunciado, vai levar ao fecho de 24 
tribunais, à especialização de outros, à abertu-
ra de 27 balcões de proximidade e, em geral, 
à renovação e redefinição da gestão dos tribu-
nais. eis o novo mapa judiciário, que chegará 
ao terreno durante 2013 e que promete inau-
gurar uma nova geografia para a Justiça.

o Governo garante que esta realidade será 
melhor para quem recorre ao sistema e para 

os seus próprios actores, além de garantir 
que se conseguirão poupanças por via, até, 
de uma melhor gestão das estruturas. Juí-
zes, ministério público e funcionários estão 
expectantes. políticos locais e populações 
contestam o fecho de tribunais, sobretudo no 
interior do país.

Já no âmbito da revisão do Código do proces-
so Civil, uma das matérias que mais alterações 
sofrerá será a da acção executiva, prevendo-
-se, entre outras medidas, que uma acção 
de cobrança de dívida se extinga ao fim de 
três meses sem que sejam detectados bens 
que permitam aos devedores saldar as suas 
dívidas. 

Na acção declarativa, há outra grande mu-
dança. o juiz terá um muito maior poder 
na condução do processo e haverá, logo de 
início, uma espécie de audiência prévia em 
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NOME DA SOCIEDADE
abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carva-
lho & associados, sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1982

NOME DOS SÓCIOS
João Nuno azevedo Neves, benjamim mendes, luís 
Filipe Carvalho, Nuno azevedo Neves, antónio 
moura portugal, João Guedes, João Costa Quinta, 
Hugo Correia, bruno azevedo rodrigues

rogério alves (em associação)

ÁREAS
direito Comercial
direito societário
direito da Concorrência
direito da regulação
Contencioso
arbitragem
direito público
direito do Urbanismo
direito do ambiente
direito Financeiro
direito bancário
direito Fiscal
direito imobiliário
direito da Construção
direito do trabalho
Fusões e aquisições
Corporate Finance
direito penal económico
protecção de dados (privacidade)
projectos
direito da energia e recursos Naturais (Carbono)
direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação  |  direito das Novas tecnologias  |  media
direito dos transportes

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 aapi - associação acção para a internacionalização
•	 associação Fiscal portuguesa
•	 associação portuguesa de arbitragem
•	 associação portuguesa de Consultores Fiscais
•	 eela - european employment lawyers association
•	 eala - european air space law association
•	 FiabCi - international real estate Federation
•	 JUtra - associação luso-brasileira de Juristas do 
trabalho

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol, alemão, italiano

PubLICAçõES
Mais Recentes
•	 regulatory Compliance report 2012: ignore at 
Your peril - Filipe Faria; iberian lawyer, 2012
•	 os Cenários da privatização - Nuno azevedo Ne-
ves; advocatus, 2012 
•	 extinguishing a bank debt by the surrender of 
residential property - luís Filipe de Carvalho / He-
lena Nunes menúria; real estate Gazette, 2012
•	 a salvaguarda do Caso decidido inconstitucional 

- marta Cruz, Wolters Kluwer, 2012

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
Mais Recentes
•	 Conferência sobre a internacionalização de em-
presas portuguesas; orador: luís Filipe Carvalho, 
2012
•	 ii Congresso de direito das sociedades em revista; 
orador: evaristo mendes, 2012
•	 seminário sobre seguros, actividade seguradora e 
tributação em irC; organizado pela associação por-
tuguesa de seguradoras (aps); oradores: antónio 
moura portugal e pedro manuel, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 antónio moura portugal, assistente da Fdl, do-
cente do ideFF e isla; Área: direito Fiscal
•	 benjamim mendes, docente da Fdl (1979/1980), 
assistente do isCte (1981/88)
•	 luís Filipe Carvalho, assistente da Fdl (1989/97), 
docente na escola superior de actividades imobiliá-
rias, pós-Graduação do isla (2006/12)
•	 evaristo mendes, docente convidado (e regente) 
da UCp
•	 Nuno azevedo Neves, docente da Fdl (1995/97)
•	 João Guedes, docente de pós-Graduação do isla
•	 rogério alves, docente Convidado da UCp

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 rogério alves
bastonário da ordem dos advogados, 2005/07;  
presidente do Cdl, 2002/04; vogal do Cdl, 1993/95; 
membro da Comissão Nacional de Formação da 
ordem dos advogados, 1993/95
•	 benjamim mendes, vogal do Cdl, 1993/95

•	 João Nuno azevedo Neves
vogal do instituto das sociedades de advogados, 
2005/10; vogal do Cdl, 1975/77; vogal do Con-
selho Geral, 1981/83; vogal do Conselho superior, 
1993/2001
•	 luís Filipe Carvalho
vogal do Conselho Geral, 2005/07; vogal do Cdl, 
2002/04; representante permanente na União dos 
advogados de língua portuguesa, 2005/07
•	 Nuno azevedo Neves
vogal do Cdl, 2005/07 e 2002/04

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 apoios permanentes a várias instituições de soli-
dariedade social
•	 associação de solidariedade social d. pedro v,  
amigos do Hospital de santa maria, sociedade de 
promoção social obra do Frei Gil,  Comunidade de 
sant’egídio

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 angola - luanda
vCa - vitor Carvalho & associados (abbC angola link)
ed. presidente, largo 17 de setembro, nº 3 - 2º (253)  
telf: +244 926 612 525
vca@vca-angola.com
www.vca-angola.com
  
•	 a abbC é Focus Firm em portugal da sociedade de 
advogados internacional dla piper. 

abbC - aZevedo Neves, beNJamim meNdes, CarvalHo & assoCiados, soCiedade de advoGados, rl

largo de são Carlos, nº 3
1200-410 lisboa

t. 213 583 620

F. 213 159 434

e. abbc@abbc.pt

www.abbc.pt

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

9

55

8

3

19
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NOME DA SOCIEDADE

aguiar-branco & associados

sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1949

NOME DOS SÓCIOS

Fernando aguiar-branco

augusto aguiar-branco

bernardo aguiar-branco

Celestina maia

paulo silva Cunha

José Carmo teixeira

ÁREAS

direito Comercial

Fusões e aquisições

Corporate Governance

reestruturação de empresas

Franchising

arbitragem e mediação

investimento internacional

Contencioso

recuperação de Créditos

Contratos de direito privado

direito bancário

direito Financeiro

direito dos seguros

direito administrativo

direito do Urbanismo

direito das expropriações

direito do trabalho

Contencioso laboral

direito Fiscal

Contencioso Fiscal

insolvências

project Finance

direito imobiliário

empreitadas de obras públicas

direito da Família e sucessões

direito do ambiente

direito do desporto

direito do turismo

direito do arrendamento

direito societário

Clientes privados

Contencioso administrativo

IDIOMAS

inglês

Francês

alemão

espanhol

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS

•	 augusto aguiar-branco

vice-presidente do Conselho superior

ano: de 2005 a 2007

•	 augusto aguiar-branco

vogal do Conselho superior

ano: de 2002 a 2004

•	 augusto aguiar-branco

vogal do Conselho Geral

ano: de 1990 a 1992

•	 augusto aguiar-branco

vogal do Conselho distrital do porto

ano: de 1987 a 1989

•	 Fernando aguiar-branco

presidente do Conselho distrital do porto

ano: de 1971 a 1974

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 Uia – Union internationale des avocats 

•	 Uae – Union des avocats européens

•	 ipCG – instituto português de Corporate Governance

•	 asap – associação das sociedades de advogados 

de portugal

aGUiar-braNCo & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

rua da restauração, nº 329 - 1º andar
4050-506 porto

t. 220 112 220

F. 220 112 200

e. info@aguiarbranco.pt

www.aguiarbranco.pt

6

24

4

10
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NOME DA SOCIEDADE
albuquerque & associados  
sociedade de advogados rl

ANO DA CONStItuIçãO: a origem da sociedade 
remonta a 1922

NOME DOS SÓCIOS
alexandre de albuquerque, pedro de albuquerque, 
antónio mendonça raimundo, João salvador, Fran-
cisco Colaço, Gonçalo pinto Ferreira, rita delgado

ÁREAS
arbitragem e mediação, Comércio internacional, 
Contencioso, Contratação pública, Contratos inter-
nacionais, Corporate Finance, direito administrati-
vo, direito bancário, direito Civil, direito Comercial, 
direito Comunitário, direito da Concorrência, 
direito da energia e recursos Naturais, direito da 
regulação, direito das telecomunicações, direito 
do ambiente, direito imobiliário, direito do Urba-
nismo, direito dos seguros, direito Farmacêutico, 
direito Financeiro, direito Fiscal, direito do trabalho, 
direito marítimo, direito penal, Fusões e aquisições, 
insolvências, mercado de Capitais, propriedade 
intelectual e tecnologias de informação, direito 
público, direito societário, Contratos de direito pri-
vado, project Finance

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol, alemão, italiano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 albuquerque & associados trabalha, regularmen-
te, em colaboração com sociedades de advoga-
dos de primeira linha no estrangeiro, tendo com 
algumas delas parcerias formais. isto permite-lhe 
assegurar, com êxito, o apoio jurídico necessário 
no âmbito dos projectos de expansão internacio-
nal dos seus clientes nacionais. a sociedade tem 
acompanhado a internacionalização de clientes, 
nomeadamente para o mercado europeu, america-
no (com destaque para o brasil) e África (com realce 
para angola).

•	 a sociedade é o membro português da lex Uni-
versal - Global virtual law Connection, um projecto 
inovador a nível mundial. sedeado em delaware, 
nos eUa, funciona como um fórum global, através 
do qual os participantes - numerosos profissionais 

do direito nos mais variados países - prestam infor-
mação jurídica relativamente às mais variadas maté-
rias legais, domésticas e internacionais.

•	 a sociedade é o único membro português da lNi 
oasis, rede de sociedades de advogados presente 
em cerca de 50 países e que cobre mais de 60 
jurisdições.

PubLICAçõES
•	“Código das sociedades Comerciais anotado”; 
pedro de albuquerque (obra colectiva organizada 
pelo professor doutor antónio menezes Cordeiro), 
2.ª edição, almedina, 2011

•	“the international comparative legal guide to mer-
gers & acquisitions 2011, a practical cross-border 
insight into mergers & acquisitions”; antónio men-
donça raimundo, Global legal Group, 2011

•	“o contrato de swap, a imputação de direitos de 
voto e o regime das acções próprias - separata de 
estudos em Homenagem ao prof. doutor martim 
de albuquerque”; pedro de albuquerque, Coimbra 
editora, 2010

•	“responsabilidade Civil por danos Causados por 
medicamentos defeituosos “; diana silveira, Coim-
bra editora, 2010

•	“direito à insolação - direito de tapagem - Conflito 
de direitos, ou o direito ao ambiente e à qualidade 
de vida - anotação do acórdão do supremo tribu-
nal de Justiça, de 28 de outubro de 2008, separata 
da revista da ordem dos advogados”; pedro de al-
buquerque, ordem dos advogados, 2009

•	“telecommunication laws in europe” - Capítulo 
português elaborado por antónio mendonça rai-
mundo, 5ª edição, 2005

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 a sociedade organizou, em parceria com o iFe, a 
Conferência subordinada ao tema a “titularização 
de Créditos” coordenada e moderada por antónio 
de mendonça raimundo e contou com a participa-
ção de vários oradores da sociedade.
•	 Curso sobre o novo regime da insolvência e da re-
cuperação de empresas, organizado pela Faculdade 

de direito de lisboa em parceria com a ordem dos 
advogados e com o apoio do Centro de estudos 
Judiciários; pedro de albuquerque tratou o tema 

“declaração da situação de insolvência” e o texto en-
contra-se publicado in o direito, 2005, 137, iii, 2005
•	 i e ii Cursos Jurídicos de regulação económica, 
organizados pela Faculdade de direito de lisboa, o 
Conselho superior da magistratura e a albuquerque 
& associados; alexandre de albuquerque tratou o 
tema “aspectos procedimentais da regulação, pro-
cedimentos gerais”; 2005

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 pedro de albuquerque (sócio), professor da Facul-
dade de direito da Universidade de lisboa

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 angola - luanda - albuquerque & associados 
desenvolve actividade em angola através de uma 
estrutura composta por uma equipa de juristas com 
advogados situados simultaneamente em lisboa e 
angola. os juristas localizados em portugal têm li-
gações específicas a angola e uma prática significa-
tiva em matérias e casos relacionados com o direito 
angolano. os advogados angolanos fazem parte de 
um escritório aliado baseado em luanda.
através da referida estrutura, albuquerque & asso-
ciados está apta a assessorar os seus Clientes em 
angola em múltiplos sectores da actividade econó-
mica, desde a banca aos petróleos, e nos ramos do 
direito aplicáveis às diferentes solicitações.

Nº de sócios:

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

Calçada bento rocha Cabral, nº 1
1250-047 lisboa

t. 213 431 570

F. 213 431 568/9

e. geral@albsa.pt

www.albuquerque-associados.com

albUQUerQUe & assoCiados - soCiedade de advoGados rl
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NOME DA SOCIEDADE
avm advogados

ANO DA CONStItuIçãO:  1998
a avm advogados, fundada em 1998 por antónio 
vicente marques, está hoje presente em angola, 
brasil, moçambique, portugal e timor-leste

ÁREAS
direito bancário, Financeiro, seguros, direito da 
Construção, infra-estruturas, Contencioso, arbitra-
gem, Contratos de direito privado, direito adminis-
trativo (aduaneiro), direito Fiscal, energia e recursos 
Naturais, imobiliário, Urbanismo, insolvências, rees-
truturação de empresas, investimento estrangeiro, 
direito do trabalho (migração), mercado de Capitais, 
propriedade intelectual, saúde, Farmacêutico, so-
cietário, telecomunicações, transportes

IDIOMAS
alemão, Checo, eslovaco, espanhol, Francês, inglês, 
italiano, polaco, português

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 World services Group
a World services Group é uma associação que agre-
ga mundialmente os mais prestigiados prestadores 
de serviços para a actividade empresarial. é consti-
tuída por mais de 130 sociedades que representam 
clientes no mundo inteiro e que actuam em mais de 
115 países

•	 iba - international bar association

•	 associação portuguesa de arbitragem

PubLICAçõES
•	 Joint ventures - moçambique; thomson reuters, 
2012
•	 project Finance; angola,2012
•	 direito Fiscal angolano (volumes i e ii); polis edi-
tores, 2010
•	 Código de processo Civil; polis editores, 2008
•	 direito das obrigações; polis editores, 2008
•	 Código Comercial angolano (volumes i e ii); texto 
editores, 2007
•	 direito do trabalho angolano; texto editores, 2007

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 mmeC 2012 - the 3rd edition of the mozambican 
mining & energy Conference and exhibition, mapu-
to; Claudia santos Cruz, 04/2012
 
•	 2º Congresso do empreendedor lusófono, vitória  - 
es - brasil; orador: antónio vicente marques, 06/2012

•	 angola: 18 províncias em desenvolvimento, Fáti-
ma; oradora: sandra teixeira da silva, 10/2012
 
•	 iba, annual Conference, dublin; oradora: Claudia 
santos Cruz, 10/2012
 
•	 miF, 17th macao international trade and invest-
ment Fair, macau; antónio vicente marques e maura 
Capoulas santos, 10/2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 antónio vicente marques, docente da Faculdade 
de direito da Universidade agostinho Neto; regên-
cia das cadeiras de direito Comercial, direito das 
obrigações e direito do trabalho, 2001-2004; do-
cente da Universidade lusíada de angola; regência 
das cadeiras de direito Comercial e direito das obri-
gações, 2002-2004

•	 mafalda seabra pereira, docente da Faculdade de 
direito da Universidade de Coimbra; Áreas: direito 
internacional privado e Comunitário, 2000-2005
 
•	 rui dinis Nascimento, docente Convidado da Fa-
culdade de direito da Universidade do porto; Área: 
planeamento Fiscal internacional, desde 2010

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 diversos e constantes apoios pro bono a pessoas 
desfavorecidas nas jurisdições onde está presente 
Apoios a Instituições de Solidariedade Social
•	 save the Children; Casa do Gaiato

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 angola - luanda (sede)
rua amílcar Cabral, nº 211 - 8º
edifício irca, luanda - angola
telf: (+244) 933 855 553  |  Fax: (+244) 222 338 407
luanda@avm-advogados.com

•	 angola - Cabinda
largo pedro benge, nº 2 - r/C, Cabinda - angola
telf: (+244) 923 610 786  |  Fax: (+244) 222 338 407
cabinda@avm-advogados.com

•	 brasil - rio de Janeiro
rua da Quitanda 86, 2º , Centro, 
rio de Janeiro - rJ, Cep: 20091-902
telf: (+55) 21 3747-1832  |  Fax: (+55) 21 3747-1601
riodejaneiro@avm-advogados.com
 
•	 moçambique - maputo
r. dos desportistas, 833, edifício Jat-v, 15º andar
telf: (+258) 21 317 005  |  Fax: (+258) 21 019 747
maputo@avm-advogados.com

•	 portugal - porto
av.ª da boavista, nº 3197
4100-137 porto - portugal
telf: (+351) 304 500 050  |  Fax: (+351) 304 501 009
porto@avm-advogados.com

•	 timor-leste - díli
r. presidente Nicolau lobato, 
timor plaza, 3º, 332b, Comoro
telf: (+670) 770 188 58
timor@avm-advogados.com

avm advoGados

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

rua Carlos alberto da mota pinto
amoreiras square nº 17-a , 8º b
1070-313 lisboa

t. (+351) 304 501 010

F. (+351) 304 501 009

e. lisboa@avm-advogados.com

www.avm-advogados.com
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NOME DA SOCIEDADE
Caiado Guerreiro & associados
sociedade de advogados r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1979

ÁREAS
Construção, imobiliário (planeamento), Urbanismo, 
Contencioso, arbitragem, mediação, administrativo, 
Contratação pública, bancário, Financeiro, Fundos 
de investimento, mercado de Capitais, Civil, Fa-
mília e sucessões, saúde, Farmacêutico, trabalho, 
segurança social, societário, Comercial, Fusões 
e aquisições, Fiscal, reestruturação de empresas, 
propriedade intelectual, telecomunicações, media 
e tecnologias de informação (tmt), turismo, project 
Finance (project management)

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês, alemão, italiano, mandarim

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 Globalaw - associação mundial que reúne mais 
de 106 escritórios de advocacia totalizando mais 
de 5.000 advogados em 170 cidades de todo o 
mundo, com o principal objectivo de promo-
ver o intercâmbio de informações legais e de 
negócios relacionados com os seus clientes e res-
pectivas áreas de actuação.
•	 parlex - Criado em 1971, reunindo especialistas 
europeus em direito comercial e societário. o prin-
cipal objectivo do grupo parlex é garantir que os 
clientes de cada membro têm acesso imediato a 
uma rede especializada capaz de assessorar os seus 
negócios em todo o espaço económico europeu. 
os membros deste grupo destacam-se, ainda, nas 
áreas de direito fiscal, direito da propriedade inte-
lectual, direito da informação e novas tecnologias.
•	 euroitCounsel - Grupo de trabalho do qual fazem 
parte advogados de diversos países europeus espe-
cialistas em direito das telecomunicações e Novas 
tecnologias.
•	 Cross border business lawyers - a primeira rede 
mundial de escritórios de advogados com uma 
perspectiva comercial, especializada no aconselha-
mento de empresas alemãs nos seus negócios no 
estrangeiro. os membros da Cbbl são escritórios de 
renome com muitos anos de experiência no acom-
panhamento de clientes de língua alemã e das suas 
necessidades específicas e desafios.

•	 iba - associação fundada em 1947 que reúne 
mais de 30.000 advogados de diversos países, com 
o principal objectivo de promover o intercâmbio 
entre os diversos ordenamentos jurídicos.
•	 iFa - organização não-governamental fundada em 
1934, que conta com 11.500 membros em 92 países.

PubLICAçõES
•	 os advogados da Caiado Guerreiro contribuem 
frequentemente com artigos de opinião sobre 
várias áreas de direito em prestigiados jornais e 
revistas nacionais e internacionais, assim como par-
ticipam em diversos programas de televisão.
•	 investor’s Guide to portugal (versões em por-
tuguês, inglês, francês, espanhol e alemão); vida 
económica
•	 Guia do investidor em angola (versões em por-
tuguês, inglês, francês, espanhol e alemão); palma 
artes Gráficas
•	 Guia da responsabilidade dos médicos; mdi - mul-
timédia, design & imagem
•	 Novo regime Fiscal das sGps; vida económica
•	 Guia do investidor em moçambique (versões em 
português e inglês); palma artes Gráficas

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 implicações do orçamento de estado de 2012 
para as Famílias portuguesas, Conferência orga-
nizada pela associação para o desenvolvimento 
económico e empresarial (adee) e pelo economic 
planning board - departamento económico da Co-
munidade ismaili em portugal (epb), 2012; orador: 
tiago Caiado Guerreiro, 2012
•	 alternativas de Financiamento e Crescimento, Con-
ferência organizada pela Nbb advisors e pelo iseG; 
oradores: João Caiado Guerreiro e João duque, 2012
•	 Como resistir e aproveitar a Crise, Conferência 
organizada pelo instituto politécnico do Cávado do 
ave (ipCa) e pela associação industrial da região 
de viseu (airv); oradoras: ana Castro Gonçalves e 
tânia pinheiro, 2012
•	 a internacionalização e as implicações e soluções 
Fiscais, Conferência organizada pela Nbb advisors e 
pela Universidade Católica do porto; oradores: tia-
go Caiado Guerreiro e Camilo lourenço, 2012
•	 o orçamento de estado de 2013, Conferência or-
ganizada pela telma Curado sroC; oradores: tiago 
Caiado Guerreiro, José Gomes Ferreira, João César 
das Neves e luis marques mendes, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 tiago Caiado Guerreiro 
 - regente da disciplina de Fiscalidade do imobi-
liário no isCte; mestrado executivo em Gestão e 
Finanças imobiliárias no isCte
 - professor Convidado responsável pela disciplina 
de benefícios Fiscais na Faculdade de direito da Uni-
versidade do porto; pós-Graduação em direito Fiscal
•	 João Caiado Guerreiro 
 - regente da disciplina de direito imobiliário no 
Centro de investigação em Finanças do isCte; pós-
Graduação em Gestão e Finanças do imobiliário
 - professor Convidado no mba em Gestão, Governo 
e sucessão de empresas Familiares na Universidade 
Fernando pessoa
 - professor Convidado na disciplina de direito 
Comercial e bancário no mestrado de Gestão de 
operações bancárias no iseG

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	“pergunte a um especialista” - a Caiado Guerreiro 
dispõe de um serviço no seu website que permite 
colocar questões directamente a um advogado 
sem custos.
•	 a Caiado Guerreiro tem desenvolvido outras acti-
vidades pro bono, prestando assistência jurídica a 
pessoas e entidades economicamente carenciadas 
e facultando todos os meios à sua disposição para 
que os seus membros e colaboradores participem 
nessa mesma assistência.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 angola - luanda 
rua Friederich engels, 92, 1
579 - luanda

Nº total de advogados:

Nº de outros Colaboradores: 

edifício Castil, rua Castilho, nº 39 - 15º andar
1250-068 lisboa

t. 213 717 000

F. 213 717 001

e. law@caiadoguerreiro.com

www.caiadoguerreiro.com

Caiado GUerreiro & assoCiados - soCiedade de advoGados r.l.
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NOME DA SOCIEDADE
CCa advogados

ANO DA CONStItuIçãO: 1949

NOME DOS SÓCIOS
Carlos Cruz, martim menezes, rita Cruz, José maria 
Castelo branco, domingos Cruz, Henrique salinas, 
José pedroso de melo, bernardo reynolds de Carva-
lho, Filipe mayer, Fernanda lomenso

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito dos Media (tMt)
responsáveis: 

Carlos Cruz
e-mail: cc@cca-ontier.com
martim menezes
e-mail: mm@cca-ontier.com

Fusões e Aquisições
responsáveis: 

rita Cruz 
e-mail: rc@cca-ontier.com
domingos Cruz
e-mail: dcruz@cca-ontier.com

Direito do trabalho
responsável: 

José maria Castelo branco 
e-mail: jcb@cca-ontier.com

Contencioso
responsável: 

Henrique salinas
e-mail: hs@cca-ontier.com

Direito Fiscal
responsável: 

José pedroso de melo
e-mail: jpm@cca-ontier.com

OutRAS ÁREAS
arbitragem e mediação, Clientes privados, direito 
do imobiliário, direito público, direito Civil, direito 
societário, direito Comunitário e da Concorrência, 
direito do ambiente, direito do desporto, direito 
bancário, direito dos seguros, direito internacional, 
direito da segurança social, direito penal económi-
co, Private Equity, insolvências, investimento interna-
cional, direito da Comunicação social e publicidade, 

direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação, registos e Notariado

IDIOMAS
inglês, espanhol, italiano, Francês, alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
Wts alliance  |  iba - international bar association  |  
asap - associação das sociedades de advogados de 
portugal  |  Caad - Centro de arbitragem adminis-
trativa  |  legal Network

PubLICAçõES
•	“labour law: a practical Global Guide - Chapter: 
portugal”, Global law and business
•	 Jusprático sociedades por Quotas, Wolters Kluwer
•	 international taxation of real estate investments 

- 2012 survey on europe, brazil, China, india and rus-
sia, Wts edition
•	 debate sobre a reforma do processo Civil 2012, 
Caderno 11, revista do ministério público

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 doing business in China; orador: domingos Cruz, 
Fevereiro 2013
•	 sessão esclarecimento oe 2013; orador: José pe-
droso de melo, Janeiro 2013
•	 3ª alteração ao Código do trabalho; oradores: 
José maria Castelo branco e Joana enes, outubro 
2012
•	 debate sobre a reforma do processo Civil 2012; 
orador: rita Cruz, março 2012 (UCp), outubro 2012 
(Upt)
•	 alterações ao NraU - reforma do arrendamento 
Urbano; oradores: madalena azeredo perdigão e 
Gonçalo almeida e Costa, Fevereiro 2012
•	 propostas de alteração ao Código do trabalho: 
moU “troika”; orador: José maria Castelo branco, 
Fevereiro 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 rita Cruz
docente na Faculdade de direito da Universidade 
Católica portuguesa; Áreas: direito processual Civil 
e direito das sociedades Comerciais 
•	 Henrique salinas
 - docente na Faculdade de direito da Universidade 
Católica portuguesa; Áreas: direito penal, direito 
processual penal e direito penal ii

 - Coordenador de pós-graduação e mestrado na 
Faculdade de direito da Universidade Católica por-
tuguesa; Área: Ciências Jurídicas 
•	 domingos Cruz
professor convidado no llm de direito interna-
cional do instituto de empresa Business School de 
madrid; Área: direito Comercial

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 rita Cruz
vogal do Conselho distrital de lisboa
triénio: 2008-2011

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
•	 associação salvador | link | respigarte | associa-
ção vencer autismo
Campanhas Específicas
•	 link: campanha “arredonda” na Worten
•	 associação salvador: Workshop “Não-discrimina-
ção em razão da deficiência e quotas de emprego 
na função pública” - orador: pedro antunes

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 China - shanghai
Crystal Century plaza, rm. 17-a
567 Weihai rd., 200041 shanghai p.r.C.
telf: +86 (21) 6288 9372  |  Fax: +86 (21) 6288 8681
ccachina@cca-ontier.com

•	 são paulo  |  madrid  |  oviedo  |  londres  |  bogotá
méxico dF  |  Caracas  |  la paz  |  santa Cruz  |  asunción

CCa advoGados

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores: 

rua victor Cordon, nº 10 - a, 4º e 5º pisos
1249-202 lisboa

t. 213 223 590

F. 213 223 599

e. ccageral@cca-ontier.com

www.cca-ontier.com
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NOME DA SOCIEDADE
Cuatrecasas, Gonçalves pereira

ANO DA CONStItuIçãO: o escritório iniciou a sua 
actividade em 1928. em Fevereiro de 2009 mudou 
a sua denominação para Cuatrecasas, Gonçalves 
pereira

NOME DOS SÓCIOS
Managing Partners
maria João ricou e diogo perestrelo

andré Gonçalves pereira
José de Freitas
maria da Glória leitão
Frederico pereira Coutinho 
luís soares de sousa
diogo ortigão ramos
miguel esperança pina
andré luiz Gomes
duarte abecasis
José diogo Horta osório
antónio vitorino
paulo Castro rangel
Nuno sá Carvalho
vasco bivar azevedo
teresa simões
paulo de sá e Cunha
diogo leote Nobre
rita Gouveia
rita roque de pinho
João mattamouros resende
maria da paz tierno lopes
Gonçalo bastos lopes
Francisco santos Costa

ÁREAS
ambiente
arbitragem
bancário
Concorrência | Comunitário
Contencioso (Contencioso penal e resolução de 
litígios) | Contra-ordenacional
desporto
energia
Farmacêutico | saúde (regulação) | Ciências da vida 
e biotecnologia (life sciences)
Financeiro
Fiscal

Fusões & aquisições
imobiliário | Construção
infraestruturas | ppp - parcerias público-privadas
mercado de Capitais
propriedade intelectual (industrial) | media
private equity
público
reestruturação de empresas | insolvências
seguros | Fundos de pensões
societário | Comercial (Corporate Compliance)
trabalho
Urbanismo

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês, alemão

PubLICAçõES
•	 os advogados da Cuatrecasas, Gonçalves pereira 
são, na generalidade, autores de trabalhos quer 
sobre temas jurídicos, quer sobre questões da 
actualidade, publicados na imprensa nacional e 
estrangeira ou em publicações da especialidade.
•	 a sociedade distribui aos seus clientes newsletters 
periódicas com informação actual e relevante sobre 
diversas áreas do direito.

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
em 2012, a sociedade promoveu ou teve in-
tervenção em várias iniciativas desta natureza, 
nomeadamente:
•	 renegociação de apólices de seguros
•	 as novas regras de renovação dos contratos a 
termo
•	 o acordo de Concertação social - o que muda?
•	 a proposta de lei de alteração do Novo regime do 
arrendamento Urbano
•	 países baixos: oportunidades e desenvolvimentos 
fiscais
•	 Contratação pública e o tribunal de Contas
•	 investir em moçambique
•	 investimento português no estrangeiro
•	 as empresas portuguesas na China
•	 Congresso de direito do trabalho
•	 lei dos Compromissos
•	 as propostas de alteração ao Código dos Contra-
tos públicos
•	 Novo regime jurídico da concorrência
•	 vi Congresso do Centro de arbitragem da Câmara 
de Comércio e indústria portuguesa
•	 ppp´s no brasil

•	 o mercado de Capitais e o financiamento da eco-
nomia portuguesa
•	 Ciência e tecnologia: oportunidades de negócio 
na China
•	 oe para 2013 - principais Novidades Fiscais

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Uma percentagem significativa de advogados da 
Cuatrecasas, Gonçalves pereira leccionaram ou lec-
cionam em Universidades portuguesas.

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 através da actividade profissional pro bono, pro-
porcionamos a todos os advogados a possibilidade 
de assessorar e defender juridicamente aqueles que 
mais necessitam, que tanto podem ser pessoas sin-
gulares, como pessoas colectivas sem fins lucrativos.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
av. da boavista, nº 3265, 4100-137 porto
telf: 226 166 920  |  Fax: 226 166 949
porto@cuatrecasasgoncalvespereira.com

Escritórios internacionais
•	 alicante, barcelona, bilbao, bruxelas, Casablanca, 
Girona, lérida, londres, luanda, madrid, málaga, 
maputo, Nova iorque, palma de maiorca, paris, san 
sebastián, são paulo, saragoça, sevilha, valência, 
vigo, vitória e Xangai

CUatreCasas, GoNÇalves pereira

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

praça marquês de pombal, nº 2
1250-160 lisboa

t. 213 553 800

F. 213 532 362

e. lisboa@cuatrecasasgoncalvespereira.com

www.cuatrecasasgoncalvespereira.com

25*

140

17

72

*No mundo: Nº de sócios: 240; Nº total de advogados: 1.000; 
  Nº de outros Colaboradores e advogados: + de 2.000
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NOME DA SOCIEDADE

esquível & associados

sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2007

ÁREAS PREFERENCIAIS

arbitragem e mediação

Contratação pública

direito público e direito administrativo

direito imobiliário

project Finance

OutRAS ÁREAS

Contencioso

Contratos de direito privado

direito Comercial

direito Comunitário e da Concorrência

direito Constitucional 

direito Contraordenacional

direito da Comunicação social e publicidade

direito da energia e recursos Naturais

direito do ambiente

direito do turismo

direito do Urbanismo

direito dos transportes

direito económico 

direito da regulação 

direito Farmacêutico

direito da saúde

direito do trabalho

empreitadas de obras públicas

propriedade intelectual e tecnologias de informação

telecomunicações

IDIOMAS

inglês, Francês, espanhol, italiano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 iba - international bar association

•	 Union internationale des avocats

•	 associação portuguesa de arbitragem

•	 asap - associação das sociedades de advogados 

de portugal

PubLICAçõES

•	 o Contrato de subempreitada de obras públicas 

editora: livraria almedina, Coimbra

•	 os Contratos administrativos e a arbitragem

editora: livraria almedina, Coimbra

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS

•	“a resolução extra-judicial de conflitos: a arbitragem”

Área: Contencioso administrativo

orador: José luís esquível

•	“a resolução extra-judicial de conflitos”

Área: Contencioso administrativo

orador: José luís esquível

•	“os Contratos internacionais na administração 

pública”

Área: Contratos internacionais 

orador: José luís esquível

•	“modalidades de Garantias”

Área: Constituição e execução de Garantias 

orador: José luís esquível

•	“as ppp’s no sector dos transportes: modelos                        

e questões”

Área: parcerias público-privadas

orador: José luís esquível

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS

•	 José luís esquível

tem participado com regularidade como docente 

convidado da Faculdade de direito da Universidade 

Católica portuguesa e da Faculdade de direito da 

Universidade Nova de lisboa em cursos de pós- 

-graduação nas áreas do direito administrativo e no 

direito da arbitragem

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS

•	 José luís esquível

membro do Conselho distrital de lisboa

ano: 2005-2007

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

apoios permanentes a várias instituições de solida-

riedade social

esQUível & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

av. antónio augusto de aguiar, nº 5 - 2º b
1050-010 lisboa

t. 213 845 310

F. 213 845 319

e. geral@esquiveladvogados.com

www.esquivel.com.pt

2

6

3

3
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NOME DA SOCIEDADE

F. Castelo branco & associados

ANO DA CONStItuIçãO: 1989

NOME DOS SÓCIOS

miguel Castelo branco

Gonçalo da Cunha

João marçal alves

rodrigo almeida dias

pedro Guimarães

Nuno Cadima oliveira

miguel lorena brito

diogo bernardo monteiro

ÁREAS

direito Comercial

direito societário

Fusões e aquisições

private equity

reestruturação de empresas

direito público e administrativo

Contratação pública

direito do ambiente

direito da energia e recursos Naturais

direito do Urbanismo

direito imobiliário

direito Fiscal

Contencioso

arbitragem e mediação

recuperação de Créditos

direito do trabalho

direito da propriedade intelectual e tecnologias de 

informação

direito Financeiro

Corporate Finance

project Finance

ppps - parcerias público-privadas

direito bancário

mercado de Capitais

investimento em África

direito Comunitário e da Concorrência

direito do Consumo

direito da Comunicação social e publicidade

direito da saúde

direito Farmacêutico

direito Civil

Clientes privados

direito da agricultura

IDIOMAS

inglês

Castelhano

Francês 

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 meritas - law Firms Worldwide

•	 UNilaW - international Group of independent 

law Firms

•	 european employment lawyers association

PubLICAçõES

•	  the mergers & acquisitions review

editora: law business research

•	 Corporate Governance and directors’ duties

editora: practical law Company

•	 private equity Handbook

editora: practical law Company

•	 ip in business transactions Handbook

editora: practical law Company

•	 labour and employee benefits - employee share 

plans

editora: practical law Company

OutROS ESCRItÓRIOS

•	 Faro

rua de santo antónio, nº 2-a, 1º andar 

8000-283 Faro

telf: 289 894 034 | Fax: 289 096 090

algarve@fcblegal.com

•	 porto

rua domingos sequeira, nº 101

4050-232 porto

telf: 228 346 740  |  Fax: 228 346 741

porto@fcblegal.com

•	 angola - luanda

(em associação com eduardo vera-Cruz advogados)

rua rainha Ginga, 187 - edifício rainha Ginga, 

piso intermédio, luanda

telf: (+244) 222 310 917  |  Fax: (+244) 222 393 349

angola@fcblegal.com

•	 espanha - madrid

Calle Fray Juan Gil, 5 bajo, 28002 madrid

telf: (+34) 917 819 570  |  Fax: (+34) 915 762 692

madrid@fcblegal.com

Parcerias: rio de Janeiro, são paulo e macau

F. Castelo braNCo & assoCiados

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

av. da liberdade, nº 249 - 1º andar
1250-143 lisboa

t. 213 587 500

F. 213 587 501

e. fcb@fcblegal.com

www.fcblegal.com

8

66

14

3

17

da esquerda para a direita: diogo bernardo monteiro, Nuno Cadima oliveira, pedro Guimarães, Gonçalo da Cunha, 
miguel Castelo branco, João marçal alves, miguel lorena brito e rodrigo almeida dias.
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NOME DA SOCIEDADE
Garrigues 

ANO DA CONStItuIçãO: 2005

NOME DOS SÓCIOS
isabel martínez de salas (managing partner), diogo 
leónidas rocha, Fernando Castro silva, João duarte 
de sousa, João miranda de sousa, João paulo teixeira 
de matos, João rosado Correia, mário lino dias, mar-
ta Graça rodrigues, miguel C. reis, miguel marques 
dos santos, pedro braz, susana pimenta de sousa

ÁREAS
arbitragem, Contencioso, Contencioso Fiscal, Con-
tencioso laboral, Contratação pública, Contratos 
de direito privado, Corporate Finance, Corporate 
Governance, direito público e administrativo, direito 
bancário, direito Civil, direito Comercial (societário), 
direito Comunitário e da Concorrência, direito do 
desporto, direito da distribuição, direito da energia 
e recursos Naturais, direito Farmacêutico, direito Fi-
nanceiro, direito Fiscal, direito imobiliário, proprieda-
de intelectual e tecnologias de informação, direito 
dos seguros, direito das telecomunicações, direito 
das Novas tecnologias, Comércio electrónico, direi-
to do trabalho, direito dos transportes, direito do 
turismo, direito do Urbanismo, Franchising, Fundos 
de investimento, Fusões e aquisições, insolvências, 
investimento em espanha, investimento estrangeiro, 
mercado de Capitais, privatizações, project Finance, 
reestruturação de empresas, registos e Notariado, 
ppps - parcerias público-privadas, ambiente, private 
equity, infra-estruturas, protecção de dados

IDIOMAS
português, inglês, espanhol, Francês

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 aFFiNitas (aliança promovida pela Garrigues) -
a Garrigues integra esta aliança latino-americana 
de advogados constituída por prestigiadas socie-
dades de advogados presentes na argentina, méxico, 
Chile, Colômbia e peru.
•	 taXaNd - a Garrigues integra a taXaNd, aliança 
global independente de cariz exclusivamente fiscal, 
constituída em março de 2005. actualmente conta 
com mais de 1.900 profissionais em 40 países dos 
cinco continentes.

PubLICAçõES
•	“obrigação de não concorrência com efeitos post 
contractum finitum”, sofia silva e sousa, Universida-
de Católica portuguesa, 2012
•	“Código Contributivo - anotado”, Joana tavares de 
oliveira e rui valente, Coimbra editora, Novembro 
de 2011
•	“Colecção Garrigues”, colecção própria, editada em 
colaboração com a marcial pons, uma das editoras 
com maior tradição jurídica em espanha

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 Conferência sobre a nova lei da concorrência 
portuguesa; organizada pela asociación española 
para la defensa de la Competencia e pelo Círculo de 
advogados portugueses de direito da Concorrência, 
2012 (João paulo teixeira de matos)
•	“orçamento do estado para 2012”; promovida pela 
alfândega do porto, 2012 (miguel C. reis)
•	 Conferência sobre a reforma do arrendamento 
Urbano “mais arrendamento, mais Habitação”; 
organizada pelo Grupo parlamentar do psd, 2012 
(miguel marques dos santos)
•	“Navigating Uncertainty in the Face of descriptive 
marks”; organizada no seio do 40th annual meeting 
de intellectual property owners association (ipo), 
em santo antonio (texas), 2012 (João miranda de 
sousa)

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
para a Garrigues desde sempre que é importante a 
vinculação ao mundo académico, e isto traduz-se 
na celebração de protocolos de colaboração com 
diversas Universidades portuguesas assim como 
na participação dos nossos advogados, enquanto 
docentes, nas mais variadas disciplinas, tanto em 
licenciaturas como em mestrados.

Observações/Outras Ligações
•	 Cátedra Garrigues - a Cátedra Garrigues de dere-
cho Global foi criada em março de 2003, através de 
um acordo assinado entre a Fundação Garrigues                  
e a Universidade de Navarra.
•	 a Garrigues patrocina o mestrado de direito  e Ges-
tão promovido pela Universidade Católica portuguesa.
•	 protocolo com a Universidade Nova de lisboa e 
prémio Garrigues. o “prémio Garrigues” é um pré-
mio anual que tem por objectivo fomentar a inves-
tigação nas áreas de direito Comercial, celebrando 

a ligação entre a Garrigues e o mundo académico e 
homenageando a figura de um dos seus fundadores, 
dr. Joaquín Garrigues. o prémio galardoa o autor ou 
autora de dissertação de mestrado original subme-
tida por um aluno ou aluna da Faculdade de direito 
da Universidade Nova de lisboa que incida sobre di-
reito Comercial, direito das sociedades Comerciais, 
direito bancário ou direito dos valores mobiliários.

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a responsabilidade social empresarial (rse) é na 
Garrigues um aspecto fundamental desde há muito. 
as actividades rse giram em torno de dois eixos 
fundamentais, a prestação de serviços legais de for-
ma gratuita (pro bono) a organizações e entidades 
sem fins lucrativos e a disponibilização de tempo 
dos nossos colaboradores para participar em cam-
panhas específicas de voluntariado.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
edif. aviz, av. da boavista, 3523 - 2º
4100-139 porto
telf: 226 158 860
Fax: 226 158 888

•	 espanha (25 escritórios nas principais cidades), 
londres, bruxelas, varsóvia, Casablanca, tânger, 
Nova iorque, são paulo e Xangai

GarriGUes

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

av. da república, nº 25
1050-185 lisboa

t. 213 821 200

F. 213 821 290

e. portugal@garrigues.com

www.garrigues.com

13

83

16

30
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Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores:

rua duque de palmela, nº 27 - 5º esq.
1250-097 lisboa

t. 213 138 800

F. 213 161 802  |  213 149 570

e. geral@pintoribeiro.com

www.pintoribeiro.com

J. a. piNto ribeiro & assoCiados, soCiedade de advoGados, r.l.

19

5

6

NOME DA SOCIEDADE

J. a. pinto ribeiro & associados

sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1975

NOME DOS SÓCIOS:

Sócio Fundador:

José antónio pinto ribeiro

Equipa:

marcos sousa Guedes, maria mateus pinto, elsa 

sequeira santos, marta pinto da silva, Joana araújo,                                

elsa seara, Hugo baptista rodrigues, Nuno lucas, 

Cátia duarte Neves, márcio Carreira Nobre, teresa 

alves de sousa, Francisco Cavaleiro de Ferreira, maria 

José inácio, david luzia apolónia, sara medeiros 

martins, paula Concórdea riço, Natacha Ferreira 

pedro, Catarina Costa Gaspar

ÁREAS 

direito Comercial, societário, Civil, direito bancário, 

direito Financeiro, direito do trabalho, Fundos de 

investimento, venture Capital, mercado de Capitais, 

direito dos seguros, direito da Concorrência, pro-

priedade intelectual e tecnologias de informação, 

direito administrativo, Contencioso (Civil)

arbitragem e mediação, Clientes privados, Conten-

cioso (administrativo, Fiscal, laboral), recuperação 

de Créditos, Contratação pública, Contratos de 

direito privado, Corporate Governance, direito da 

distribuição, direito Constitucional, direito Con-

traordenacional, direito das energias renováveis, 

direito do ambiente, direito do Urbanismo, direito 

da regulação, Corporate Finance, direito Fiscal, 

direito imobiliário, empreitadas de obras públicas, 

direito do arrendamento, direito da segurança 

social, Função pública, direito penal, Fusões e aqui-

sições, private equity, insolvências, investimento 

internacional, investimento estrangeiro, protecção 

de dados, registos e Notariado

IDIOMAS

inglês

alemão

Francês

espanhol

italiano

PubLICAçõES

•	“die verbundenen Gesellschaften im neuen por-

tugiesischen Handelsgesell-schaftsgesetzbuch”, in 

das Konzernrecht im internationalen vergleich, 

baden-baden, 1991

•	“o maior dos males: abandonar os princípios”, in 

relações internacionais, 04, dez 2004, pp. 165-171, 

recensão do livro de michael ignatieff, the lesser 

evil: political ethics in an age of terror

•	“direitos reais - Jurisprudência seleccionada para 

as aulas práticas”, obra colectiva organizada por Ja-

nuário da Costa Gomes, lisboa, aaFdl, 2004

•	“processo executivo (elementos de trabalho)”, obra 

colectiva organizada por paula Costa e silva, Coim-

bra, Coimbra editora, 2004

•	“tipicidade e analogia em direitos reais”, em estu-

dos em Homenagem ao professor doutor inocêncio 

Galvão telles, volume iii, pp. 467-494, Coimbra, al-

medina, 2003

•	“reclamação, verificação e Graduação de Créditos”, 

em tHemis, revista da Faculdade de direito da Uni-

versidade Nova de lisboa, ano v, n.º 9, pp. 89-107, 

2004

•	“o cômputo da participação social no regime das 

sociedades coligadas - participação directa e partici-

pação indirecta”, em revista de direito e de estudos 

sociais, Janeiro - Junho 2009, ano l, nºs1-2, almedi-

na, Coimbra, 2010, pp. 59-151

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 José antónio pinto ribeiro

 - regente da disciplina de  direito dos Contratos 

e Comercial do instituto superior de economia, 

entre 1971 e 1980

 - regente da disciplina de direito Comercial na Fa-

culdade de direito da Universidade de lisboa, entre 

1975 e 1987

 - regente da disciplina de  direito Comercial do 

Curso de direito da Universidade autónoma de 

lisboa,  entre 1987 e 1993

 - regente da disciplina de  direito empresarial do 

isCte, instituto superior de Ciências do trabalho e 

da empresa,  entre 1996 e 1997

 - docente da Faculdade de direito da Universidade 

Nova de lisboa,  entre 1997 e 2002

•	 elsa sequeira santos

 - assistente na Faculdade de direito da Universidade 

de lisboa, nas disciplinas de direito das obrigações, di-

reitos reais e direito processual Civil , entre 1992 e 2012

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 brasil - Ávila, Nogueira e miguel Neto advogados

av. paulista, 1499 - 9º andar

Cerqueira Cesar - são paulo - 01311-928

telf: (55.11) 3429 -7000  |  Fax: (55.11) 3429 -7001

anma@anma.com.br  |  www.anma.com.br
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NOME DA SOCIEDADE
miranda Correia amendoeira & associados

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito da Energia (Petróleo e Gás)
responsável: rui amendoeira

Direito Fiscal
responsável: rita Correia

Direito dos Recursos Naturais (Mineiro)
responsável: João afonso Fialho

Direito Societário (Comercial)
responsável: diogo Xavier da Cunha

Infra-estruturas
responsável: alberto Galhardo simões

OutRAS ÁREAS
arbitragem e mediação, Contratação pública, Con-
tencioso, direito do trabalho, empreitadas de obras
públicas, direito imobiliário, direito bancário, direito
Financeiro, direito da Concorrência, direito do 
desporto, direito marítimo, direito da propriedade 
intelectual e tecnologias de informação, direito 
da regulação, direito dos transportes, direito das 
telecomunicações

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês 

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 miranda alliance - somos membro-Fundador da 
miranda alliance, uma rede de sociedades e escri-
tórios de advogados com presença, predominan-
temente mas não exclusivamente, nas economias 
emergentes de África, a saber: angola, Cabo verde, 
Gabão, Guiné-bissau, Guiné equatorial, moçambi-
que, república democrática do Congo, república 
do Congo, são tomé e príncipe e timor-leste. 
estamos também presentes em macau e no brasil 
através de firmas associadas. Contamos ainda com 
2 escritórios de representação, um nos estados 
Unidos da américa, em Houston, e outro no reino 
Unido, em londres. a rede miranda alliance integra 
presentemente cerca de 200 advogados, os quais 
colaboram diariamente na prestação de serviços a 
clientes internacionais com actividades em sectores 

muito diversos. assessorar as empresas nacionais 
nesses países é uma das áreas para as quais nos 
encontramos especialmente vocacionados.

PubLICAçõES
•	 leniency regimes; editora: sweet & maxwell, 2012
•	 eU mediation law and practice (portuguese chap-
ter); editora: oxford University press, 2012
•	 Getting the deal through, arbitration, mozambi-
que, 2012
•	 World arbitration reporter (War) - portugal; edi-
tora: Juris publishing, 2012
•	 Colectânea de legislação petrolífera angolana; 
editora: leya, 2011
•	 Colectânea de legislação laboral de angola; edi-
tora: plural editores, 2010

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 Fórum económico: “luanda via lisboa iii - parcerias 
luso-alemãs para uma presença mais forte em ango-
la”, lisboa; oradores: agostinho pereira de miranda e 
João luís traça, 2012
•	“6th German-african energy Fórum 2012”, Hambur-
go, alemanha; orador: João Fialho, 2012
•	“angola international oil & Gas Conference exhibi-
tion”, luanda, angola; orador: rui amendoeira, 2012
•	 selectUsa outreach Workshop: “investing and es-
tablishing a Company in the United states”, lisboa; 
oradora: susana barahona Ferreira, 2012
•	“ppp’s em angola e moçambique: oportunidades 
de Negócio”, lisboa; oradores: alberto Galhardo 
simões e Nuno Cabeçadas, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 agostinho pereira de miranda - docente Con-
vidado na Faculdade de direito da Universidade 
Católica portuguesa - “seminário sobre transacções 
internacionais de petróleo” - mestrado em direito 
administrativo, Contratação pública e energia, 2012
•	 samuel Fernandes de almeida - docente na Uni-
versidade Católica (lisboa) - Fiscalidade no desporto 

- pós-Graduação de Fiscalidade, 2012
•	 diogo bártolo - docente na Universidade lusíada 
(lisboa) e na Universidade autónoma de lisboa - 
Contratos e teoria Geral do direito, 2012
•	 raul mota Cerveira - docente na escola superior 
de actividades imobiliárias - mba de “reabilitação, 
regeneração e requalificação Urbana” - direito do 
Urbanismo e direito imobiliário, 2012

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
temos participado em várias acções de responsabi-
lidade social, designadamente prestando assessoria 
jurídica em regime pro bono a diversas organizações 
nacionais e internacionais. a nível internacional me-
rece destaque o envolvimento e colaboração com as 
seguintes organizações: international senior lawyers 
project - a maior organização do mundo de prestação 
de serviços jurídicos em regime probono; a4id - advo-
cates for international development, uma associação 
constituída por advogados e que visa contribuir para 
a realização dos objectivos do programa “millennium” 
das Nações Unidas; a Comissão Fullbright, o principal 
programa apoiado pelo governo dos estados Unidos 
da américa para a promoção do intercâmbio edu-
cacional entre estudantes americanos e do resto do 
mundo.
em portugal importa salientar a prestação de assesso-
ria jurídica gratuita a diversas organizações, tais como 
a Fundação do Gil, a associação salvar sintra, a liga 
para a protecção da Natureza, a entrajuda, a aieseC e 
a Florasul. de realçar também a participação em pro-
jectos de voluntariado (nomeadamente o projecto 
G.i.r.o) e em workshops (“à procura do seu palhaço 
interior”) promovidos respectivamente pelo GraCe 
e pela operação Nariz vermelho. apoiamos o meio 
académico através do patrocínio da Cátedra miranda 
em direito Financeiro transnacional, da Faculdade de 
direito da UCp, a única cátedra com patrocínio priva-
do existente em escolas de direito portuguesas.

miraNda Correia ameNdoeira & assoCiados

Nº de sócios: 

Nº total advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

rua soeiro pereira Gomes, l 1
1600-196 lisboa

t. 217 814 800

F. 217 814 802

e. lisboa@mirandalawfirm.com

www.mirandalawfirm.com

20

181

29

10

96

enquadrado na nossa política de responsabilidade social, utilizamos este espaço para divulgar uma das iniciativas a que 
prestamos assessoria jurídica em regime Pro Bono - a International Senior Lawyers Project.
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NOME DA SOCIEDADE
morais leitão, Galvão teles, soares da silva 
& associados, sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1993

ÁREAS
arbitragem e mediação, Contencioso administra-
tivo, Contencioso Fiscal, Contencioso laboral, Con-
tratação pública, direito público e direito adminis-
trativo, direito das expropriações, ppps - parcerias 
público-privadas, direito Civil, direito Comercial, 
direito societário, Corporate Governance, direito 
Comunitário e da Concorrência, direito Constitucio-
nal, direito Contraordenacional, direito da energia e 
recursos Naturais, direito do ambiente, direito do 
desporto, direito do Urbanismo, direito da saúde, 
direito Farmacêutico, direito Financeiro, Corpora-
te Finance, direito bancário, direito dos seguros, 
direito Fiscal, direito imobiliário, empreitadas de 
obras públicas, direito da Construção, direito inter-
nacional, direito do trabalho, direito da segurança 
social, Fundos de pensões, direito penal, Fusões e 
aquisições, Fundos de investimento, private equity, 
insolvências, mercado de Capitais, privatizações, 
project Finance, direito da propriedade intelectual e 
tecnologias de informação, direito das telecomuni-
cações, direito do turismo, infra-estruturas

IDIOMAS
inglês, Francês, Castelhano, alemão, italiano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 leX mUNdi - desde 2001, a morais leitão, Galvão 
teles, soares da silva (mlGts) é o membro exclusivo 
para portugal da lex mundi, a principal associação 
de sociedades de advogados independentes do 
mundo.
Constituída por cerca de 160 sociedades de advo-
gados e abrangendo mais de 21 000 profissionais 
desta área em cerca de 100 jurisdições, a lex mundi 
promove a troca de informação profissional sobre o 
mercado, a actividade jurídica local e internacional 
e a comunicação e a interacção entre os seus mem-
bros, permitindo assim melhorar o desempenho e a 
capacidade de resposta junto dos clientes.
•	 destaca-se ainda a especial aliança que a socie-
dade tem mantido com a sociedade de advogados 
brasileira, mattos FilHo, veiGa FilHo, marreY 
Jr. e QUiroGa advoGados, com a deslocalização 

de um advogado da mlGts no escritório daquela 
sociedade em são paulo.
•	 mlGts leGal CirCle - a mlGts é membro funda-
dor da mlGts legal Circle, rede de parcerias de socie-
dades de advogados assente numa partilha de valores 
e princípios comuns de actuação, de modo a garantir 
a qualidade e o profissionalismo do serviço prestado 
em qualquer das jurisdições onde está presente.
procurando responder às necessidades crescentes 
dos clientes um pouco por todo o mundo, nomea-
damente nos países de expressão portuguesa, a 
mlGts estabeleceu parcerias institucionais com 
sociedades de advogados líderes de mercado em 
angola, moçambique e macau, identificadas infra.

PubLICAçõES
Colecção mlGts - a Colecção mlGts trata-se de um 
compromisso na área do direito em portugal, que 
alia o conhecimento e  a experiência profissional e 
académica dos advogados da mlGts ao rigor cientí-
fico que caracteriza a política editorial da almedina.
Numa política de constante informação e actualiza-
ção dos seus Clientes, a mlGts edita regularmente 
Briefings informativos sobre alterações legislativas 
e regulamentares, assim como Newsletters sobre 
diversas temáticas jurídicas, para além da Newsletter 
geral através da qual divulga notícias sobre a socie-
dade e temas jurídicos diferenciados.
adicionalmente, os advogados das diferentes áreas 
de especialização da sociedade, são autores regula-
res de artigos em diversas publicações nacionais e 
internacionais.

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
a sociedade organiza regularmente conferências 
e seminários sobre temas jurídicos diferenciados, 
assim como acções de formação e workshops para 
os seus clientes.
adicionalmente, a mlGts apoia institucionalmente 
e desenvolve, em parceria com outras instituições, 
eventos sobre temas jurídicos relevantes, destacan-
do-se o elevado número de convites aos seus advo-
gados para participarem como oradores, em confe-
rências e seminários nacionais e internacionais.

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
a contribuição da mlGts para o desenvolvimento 
das diversas áreas de direito no mercado português, 
constitui uma preocupação constante, orgulhando-

-se de contar na sua equipa com advogados que 
leccionam em diversas Faculdades de direito em 

portugal, sendo alguns deles convidados com regu-
laridade para leccionarem em cursos de mestrado 
e seminários promovidos por Faculdades de direito 
de países lusófonos, designadamente em angola, 
moçambique, Cabo verde e brasil.

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a sociedade dedica especial atenção à comunidade 
que a rodeia, procurando colocar ao serviço da co-
munidade o talento e as capacidades daqueles que 
a constituem. tem por isso, uma política activa de 
apoio jurídico a oNGs e instituições de solidariedade 
social, participando ainda em diversas actividades 
de apoio social promovidas por diversas instituições.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
av. da boavista, 3265 - 5.2.
edifício oceanvs, 4100-137 porto
telf: 226 166 950  |  Fax: 226 163 810 
e-mail: mlgtsporto@mlgts.pt
•	 Funchal
av. arriaga, edifício marina Club, 73 - 1º, sala 113, 
9000-060 Funchal
telf: 291 200 040  |  Fax: 291 200 049
e-mail: mlgtsmadeira@mlgts.pt
Rede MLGtS LEGAL CIRCLE
(em parceria com escritórios locais)
•	 angola - angola legal Circle advogados (www.
angolalegalcircle.com)
•	 moçambique - mozambique legal Circle advoga-
dos (www.mozambiquelegalcircle.com)
•	 macau - mdme | lawyers | private Notary (www.
mdme.com.mo)

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & assoCiados, soCiedade de advoGados, r.l.

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de outros Colaboradores: 

rua Castilho, 165
1070-050 lisboa

t. 213 817 400

F. 213 817 499

e. mlgtslisboa@mlgts.pt

www.mlgts.pt

37
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89
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NOME DA SOCIEDADE
 pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco,
alexandre Jardim & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2006

NOME DOS SÓCIOS
César bessa monteiro
alexandre Jardim
pedro pinto
Carla martins branco
inês reis
Gonçalo malheiro
sofia de sales sousinha
bruno soeiro barbosa
César bessa monteiro Jr
teresa Freire

Consultor: 
João marques pinto

ÁREAS
direito Comercial
direito societário
Fusões e aquisições
venture Capital (Capital de risco)
private equity
direito imobiliário
direito Urbanismo
direito do trabalho
direito da segurança social
direito bancário
direito Financeiro
mercado de Capitais
propriedade intelectual e tecnologias
da informação
direito das telecomunicações
direito dos media
Ciências da vida e biotecnologia
direito administrativo
direito da Comunicação social e publicidade
direito da energia e recursos Naturais
direito da Concorrência
direito do Consumo
direito Fiscal
Contencioso
arbitragem e mediação

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 ius laboris - Global Human resources lawyers
•	 Gala - Global advertising lawyers alliance
•	 sagardoy abogados
•	 asap - associação das sociedades de advogados 
de portugal 
•	 international bar association 
•	 european employment lawyers association
•	 iNta - international trademark association
•	 iteCHlaW - international technology law 
association
•	 Counterfeiting intelligence bureau da internatio-
nal Chamber of Commerce

PubLICAçõES
•	 inovação e Complexidade; César bessa monteiro e 
ricardo Henriques; advocatus, agosto 2012
 
•	 a inovação e sua protecção como motores do 
progresso; César bessa monteiro; sol, agosto 2012
 
•	 Cortes são opções ou condicionantes?; Carla mar-
tins branco; público, Julho 2012
 
•	 Restrictions on Executive Pay - The Portuguese Chap-
ter; inês reis e inês oom de sacadura; ius laboris, 
Junho 2012
 
•	 as medidas de recapitalização da banca; alexan-
dre Jardim; Jornal de Negócios, abril 2012

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 Introducing more flexibility for redundancies & 
alternatives
Conferência promovida pela ius laboris; oradora: 
inês reis; bruxelas, Novembro 2012
 
•	 Which seat of Arbitration do I choose?
promovida pelo Chartered Institute of Arbitrators; 
orador: Gonçalo malheiro; dubai, Novembro 2012
 
•	 inovar, empreender e Financiamento de projectos
promovida pela Câmara de Comércio luso-belga-

-luxemburguesa e embaixadas da bélgica e do 
Grão-ducado do luxemburgo; moderador do tema 
inovação & propriedade intelectual: César bessa 
monteiro, outubro 2012
 

•	 Nova lei do arrendamento
promovida pela Câmara de Comércio luso-belga-

-luxemburguesa; oradora: teresa Freire, outubro 
2012
 
•	 a protecção da inovação
promovida pela aese - escola de direcção e Negó-
cios; orador: César bessa monteiro, outubro 2012
 
•	 principais alterações ao regime dos tempos de 
trabalho e às compensações por despedimento
promovida pela Câmara de Comércio luso-belga-

-luxemburguesa; oradores: inês reis e bruno bar-
bosa, maio de 2012

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS 
•	 César bessa monteiro
 - vice-presidente do Conselho distrital de lisboa

triénios: 1984/86 e 1993/95
 - secretário do Conselho distrital de lisboa

triénio: 1981/83

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono 
•	 ajuda de mãe
Campanhas Específicas
•	 atl da Galiza - aquisição de viatura para escolinha 
de rugby  |  escalar por uma Causa
Apoios a Instituições de Solidariedade Social 
•	 acreditar - associação de pais e amigos de Crian-
ças com Cancro  |  Cáritas portuguesa

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

avenida da liberdade, nº 110 - 6º andar
1250-146 lisboa

t.  213 264 747 

F. 213 264 757

e. geral@pbbr.pt

www.pbbr.pt

pbbr - pedro piNto, bessa moNteiro, reis, braNCo, aleXaNdre Jardim & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl
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NOME DA SOCIEDADE
pedro raposo & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2001

NOME DOS SÓCIOS
pedro raposo (pedro.raposo@pra.pt)
João laborinho lúcio (jllucio@pra.pt)
Carlos duque (carlos.duque@pra.pt)
Catarina Costa lopes (catarina.lopes@pra.pt)
susana santos valente (susana.valente@pra.pt)

ÁREAS
direito Comercial, Clientes privados, Contencioso, 
direito do trabalho, direito da propriedade intelec-
tual e tecnologias de informação, direito imobiliário, 
empreitadas de obras públicas, direito da Família e 
menores, direito das sucessões, Contratação públi-
ca, direito Contraordenacional, direito económico, 
direito da regulação, direito da Concorrência, insol-
vências, registos e Notariado, direito do Urbanismo, 
investimento internacional, Fusões e aquisições, 
direito dos transportes, direito do ambiente, direi-
to Financeiro, Contratos de direito privado, direito 
público e direito administrativo, direito do Consu-
mo, direito Fiscal, Fundos de investimento, direito 
das Novas tecnologias, protecção de dados

IDIOMAS
português
Castelhano
inglês
Francês

PubLICAçõES
•	 Jusformulários de Família e sucessões (pedro 
raposo e associados, sociedade de advogados, rl 

- beatriz paula valério)
editora: Wolters Kluwer portugal Unipessoal, lda e 
Coimbra editora, s.a., 2009

•	 Guia do Fisco 2012 do bpi (com participação da 
Floriano tocha, paulo Chaves & associado)
editora: bpi, 2012

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 alterações ao Código do trabalho 
organização: pra, 2012
 

•	 alterações ao Código do trabalho 
organização: pra em colaboração com Câmara de 
Comércio e indústria de ponta delgada, 2012
 
•	 alterações ao Código do trabalho
organização: pra em colaboração com Nera - as-
sociação empresarial da região do algarve, 2012
 
•	 alterações ao Código do trabalho
organização: pra em colaboração com Grupo amo-
rim, 2012
 
•	 o Novo Código de insolvência
organização: pra em colaboração com a Câmara de 
Comércio e indústria de ponta delgada, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 João laborinho lúcio
docente / assistente da Universidade internacional, 
núcleo de lisboa; Área: propriedade intelectual, 
2003-2008

•	 Correia de almeida
 - regente na licenciatura em Gestão de marke-
ting, ipam; Área: direito aplicado ao marketing, 
1997-2006
 - regente na licenciatura em Comunicação social, 
no instituto piaget; Área: direito do marketing e da 
Comunicação, 2006
 - professor convidado no mestrado executivo do 
isCte; Área: direcção Comercial, em marketing e 
organização societária, 2007
 - professor convidado na pós-graduação de e-gover-
nance, do isla; Área: direito da Comunicação digital, 
2009-2011

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 pedro raposo
 - vogal do Conselho distrital de lisboa 
ano: 2002 a 2004
 - vice presidente Conselho distrital de lisboa
ano: 2005 a 2007 
 - presidente do Conselho de deontologia de lisboa 
ano: 2008/2010

•	 Catarina Costa lopes
vogal do Conselho distrital de lisboa 
ano: 2005 a 2007

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Apoios a Instituições de Solidariedade Social
•	 Casa - Centro de apoio aos sem abrigo
•	 apeXa - associação de apoio à pessoa excepcio-
nal do algarve

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 açores - ponta delgada
rua engenheiro deodato magalhães, nº 12 - r/C
9500-786  ponta delgada
telf: 296 622 433
Fax: 296 288 352
mail@pra.pt

•	 algarve - albufeira
rua dos Girassóis 
Urbanização a ver o mar, nº 18
8200-214 albufeira
telf: 289 100 233
algarve@pra.pt

Parcerias:
•	 angola - luanda 
aG&lp - sociedade de advogados
 
•	 Cabo verde - Cidade da praia 
amado & medina - advogadas
 
•	 moçambique - maputo 
máximo dias - advogados

Nº de sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores:

rua rodrigo da Fonseca, nº 82 - 2º esq.
1250-193 lisboa

t. 213 714 940

F. 213 882 635

e. mail@pra.pt

www.pra.pt  |  facebook.com/praadvogados

pedro raposo & assoCiados, soCiedade de advoGados, rl
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NOME DA SOCIEDADE

pereira da Cruz e associados

sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2005

NOME DOS SÓCIOS

Nuno Cruz

luís Cruz

ÁREAS

propriedade intelectual e tecnologias de informação

software

Comércio electrónico

protecção de dados

Franchising

direito da Comunicação social e publicidade

direito dos media

direito Farmacêutico

direito penal económico

Contencioso  |  arbitragem e mediação

registos e Notariado

IDIOMAS

português, inglês, Francês, espanhol

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

os advogados da pCa são membros das principais 

associações na área da propriedade intelectual, 

designadamente:

•	 aippi - association internationale pour la protec-

tion de la propriété intellectuelle

•	 iNta - international trademark association

•	 eCta - european Communities trade mark association

•	 marQUes - association of european trade mark 

owners

•	 ptmG - pharmaceutical trade marks Group

•	 FiCpi - aCpi - associação dos Consultores em pro-

priedade industrial

•	 aCG - the anti-Counterfeiting Group

PubLICAçõES

•	 Capítulo sobre o sistema de propriedade indus-

trial português - World trademark review Yearbook 

2012/2013

autora: maria Cruz Garcia

editora: ip media Group

•	 participação na obra colectiva - “enforcement of 

intellectual property rights through border measu-

res” law and practice in the eU - 2ª edição

autor: Nuno Cruz

oXFord UNiversitY press

•	 artigo “propriedade intelectual deixou de ser en-

trave ao investimento no brasil” 

autora: maria Cruz Garcia

editora: Jornal oJe

•	 participação na publicação World trademark re-

view - anti-Counterfeiting Guide 2013

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS

os advogados da pCa têm sido oradores em várias 

conferências e formações na área da propriedade 

intelectual:

•	 v Fórum da aCpi - “marcas e patentes: a força da ino-

vação” - propriedade intelectual: um activo das em-

presas; oradora: maria Cruz Garcia, Janeiro de 2013

•	 seminário sobre “a propriedade intelectual em 

Cabo verde” - aerlis; oradora: maria Cruz Garcia, 

Junho de 2012

•	 Curso sobre “direito de autor” - lNeG; oradores: 

Nuno Cruz e Ágata pinho, setembro de 2011

•	 2º Congresso Nacional da propriedade intelectual  

- reitoria da Universidade Nova de lisboa

tema: “tribunais especializados em propriedade 

intelectual”; orador: Nuno Cruz, setembro de 2010

Outras Ligações

•	 maria Cruz Garcia

Formadora de Cursos de propriedade industrial 

e direitos de autor na Câmara dos solicitadores e 

agentes de execução

•	 a sociedade conta com cinco advogados especia-

listas em propriedade intelectual e nove advogados 

são agentes oficiais da propriedade industrial

OutROS ESCRItÓRIOS

Porto

av. sidónio pais, 379

sala 1.14 - piso 1 - ed. Hoechst

4100-468 boavista, porto

telf: 220 167 495

Fax: 226 092 487

porto@pca-advogados.pt

Parcerias:

•	 macau

•	 moçambique

•	 angola

•	 Cabo verde

•	 são tomé e príncipe

pereira da CrUZ e assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores:

rua victor Cordon, nº 14
1200-484 lisboa

t. 213 244 644

F. 213 244 630

e. info@pca-advogados.pt

www.pca-advogados.pt
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NOME DA SOCIEDADE
raposo bernardo & associados 

ANO DA CONStItuIçãO: 1995

ÁREAS
societário, Fusões e aquisições, bancário, mercado 
de Capitais, Comercial, Financeiro, private equity, 
venture Capital, Corporate Finance, project Finance, 
Fiscal, Contencioso, arbitragem e mediação, direito 
do trabalho, direito da regulação, direito Comu-
nitário e da Concorrência, direito Farmacêutico, 
Ciências da vida e biotecnologia, direito da saúde, 
direito dos transportes, propriedade intelectual e 
tecnologias de informação, media, telecomunica-
ções, energia e recursos Naturais, direito do am-
biente, direito do turismo, direito imobiliário, Novas 
tecnologias, Contencioso Fiscal, Contratação pública,
Contratos de direito privado, direito público e admi-
nistrativo, ppps - parcerias público-privadas, direito 
aeronáutico, Corporate Governance, reestruturação 
de empresas, energias renováveis, investimento 
internacional (roménia, polónia), investimento em 
África, investimento em espanha, direito marítimo, 
direito dos seguros, direito do desporto, direito do 
Urbanismo

IDIOMAS
português, inglês, Francês, alemão, espanhol, italia-
no, polaco, romeno, russo

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
raposo bernardo legal alliance - rbla / 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 empre-
endedorismo e empresas Familiares / Câmara 
portugal-turquia para a Cooperação empresarial / 
Câmara Comércio e indústria portugal-roménia / 
CCipG - Câmara Comércio e indústria portugal-Gana

PubLICAçõES
•	 Colecção raposo bernardo
a Colecção Jurídica raposo bernardo, que resulta 
de um protocolo estabelecido com uma das edi-
toras jurídicas mais tradicionais e consagradas do 
país, corresponde a uma iniciativa que marca o 

acentuado cunho académico dos advogados da 
sociedade, que nesses escritos não perdem o senti-
do prático e concreto dos temas fundamentais que 
interessam à actividade das  empresas. 
•	 legal Update e legal briefings
a raposo bernardo mantém ainda uma produção 
de legal Update e legal briefings, divididas por 
sectores de actividade empresarial e por áreas de 
especialização jurídica, de carácter eminentemente 
prático e focado nas necessidades concretas dos 
seus Clientes.

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
os advogados da raposo bernardo participam regu-
larmente em congressos, conferências e seminários 
sobre os mais variados temas de natureza jurídica, 
tanto em portugal como nos diversos países onde a 
sociedade tem presença e interesses. 
também são regularmente organizadas sessões 
de formação, sobre temas da actualidade jurídica 
e empresarial, destinadas a Clientes, e que podem 
ter lugar no auditório da raposo bernardo ou nas 
instalações dos próprios Clientes.

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 vida académica
a ligação à vida académica faz parte da origem da 
raposo bernardo, e permanece actualmente como 
um elemento matriz do seu desenvolvimento. a 
maior parte dos advogados da raposo bernardo 
são ou foram docentes universitários em inúmeras 
universidades de direito nos vários países onde a 
sociedade tem escritórios. mais de 90% dos seus 
advogados têm um doutoramento, mestrado ou 
pós-graduação em áreas variadas do direito ou de 
sectores empresariais específicos. 

•	 rb Global academy
Como alicerce do futuro da raposo bernardo, já em 
2011 foi lançada a rb Global academy, que desen-
volve programas de formação internos em áreas 
jurídicas. a rb Global academy compreende tam-
bém programas destinados ao desenvolvimento 
de conhecimentos transversais e multidisciplinares, 
dotando os seus advogados de competências ao ní-
vel de gestão, negociação, sistemas de informação e 
idiomas, para alcançar o elevado nível de exigência, 
no exercício da profissão jurídica, que caracteriza a 
raposo bernardo.

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a raposo bernardo mantém em curso um programa 
intenso de responsabilidade social. através deste 
amplo programa, são desenvolvidas iniciativas de 
promoção da ciência jurídica, das artes, da cultura, 
do empreendedorismo, da educação financeira, 
para além de apoio jurídico pro bono a diversas 
instituições e de iniciativas de solidariedade social. 
este programa desenvolve-se simultaneamente 
em todos os países onde a raposo bernardo tem 
presença. 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 espanha - madrid
paseo de la Castellana, nº 126 - 8º, 28046 madrid
telf: (+34) 917 450 874  |  Fax: (+34) 915 611 850
madrid@raposobernardo.com

•	 polónia - varsóvia
Ul. Grzybowska 2, 7º piętro, lokal 106
00-131 Warszawa
telf: (+48) 224 906 960
warsaw@raposobernardo.com

•	 roménia - bucareste
Zona piata victoriei, str. louis blanc, nº 2
bloc i - 1, et. 4, ap. 22, sector 1, 011752 bucaresti
telf: (+40) 318 107 740  |  Fax: (+40) 318 112 316
bucharest@raposobernardo.com

•	 angola  |  Cabo verde  |  Guiné-bissau 
moçambique  |  são tomé e príncipe

raposo berNardo & assoCiados

av. Fontes pereira de melo, ed. aviz, nº 35 - 18º 
1050-118 lisboa

t. 213 121 330

F. 213 562 908

e. lisboa@raposobernardo.com

www.raposobernardo.com

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

5

70
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NOME DA SOCIEDADE
rascão, santos pereira & associados
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2012

NOME DOS SÓCIOS

pedro rascão

miguel dos santos pereira

ÁREAS

arbitragem e mediação

imigração

Contencioso

Contencioso administrativo

Contencioso Fiscal

Contencioso laboral

Contratação pública

direito público e direito administrativo

direito Contraordenacional

direito da saúde

direito Farmacêutico

Ciências da vida e biotecnologia

direito dos seguros

direito imobiliário

empreitadas de obras públicas

direitos reais

direito da Construção

Contratação Colectiva

direito da segurança social

Fundos de pensões

Função pública

direito penal

direito penal económico

direito do Urbanismo

direito dos transportes

direito da regulação

direito da Concorrência

direito do ambiente

IDIOMAS

português, inglês, Francês, Castelhano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 international bar association (iba)

•	 american bar association (aba)

•	 european Criminal bar association (eCba)

•	 Câmara de Comércio luso-britânica

•	 Câmara de Comércio e indústria luso-Chinesa

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS

•	 pedro rascão

docente na Universidade autónoma de lisboa

Área: pós-Graduação em direito do imobiliário - 

Contencioso imobiliário

ano: 2010

•	 miguel dos santos pereira

 - docente na Universidade lusófona de Humanida-

des e tecnologia

Área: pós-Graduação em selecção de recursos Hu-

manos - direito do trabalho

ano: 2009

 - assistente na Universidade moderna de lisboa

Áreas: licenciatura em direito - Contencioso tribu-

tário, direito dos Contratos e direito dos valores 

mobiliários

ano: 2008

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

a rspa aceita o patrocínio pro bono de vítimas de 

crimes violentos, de acordo com as regras relativas 

ao instituto do apoio Judiciário

Campanhas Específicas

•	 vítimas de Crimes

Apoios a Instituições de Solidariedade Social

•	 associação portuguesa de apoio à vítima

OutROS ESCRItÓRIOS

Em Associação:

•	 porto

•	 Coimbra

•	 açores

•	 angola - luanda

•	 moçambique - maputo

rasCão, saNtos pereira & assoCiados - soCiedade de advoGados, r.l.

Nº sócios:

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

rua Cova da moura, nº 2 - 1º andar e 2º dto., 
edifício premium - infante santo, 1350-117 lisboa

t. 214 065 001

F. 214 026 461

e. info@rspa.pt

www.rspa.pt

2

10

4

3

2
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NOME DA SOCIEDADE
rogério Fernandes Ferreira & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2012 (origem do escritó-
rio remonta a 1972)

NOME DOS SÓCIOS
Sócio Fundador
rogério m. Fernandes Ferreira
Advogados: Francisco de Carvalho Furtado, ana 
moutinho Nascimento, mónica respício Gonçalves, 
marta machado de almeida, pedro saraiva Nércio, 
João mesquita, sérgio brigas afonso, José Calejo 
Guerra, Nuno Jorge barata, José mègre pires, Catari-
na ribeiro Caldas, Francisco mascarenhas de lemos 

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Fiscal (tax & business)
responsável: rogério m. Fernandes Ferreira
e-mail: rogeriofernandesferreira@rffadvogados.pt
Nº de advogados: 16

Contencioso Fiscal 
responsável: Francisco de Carvalho Furtado
Nº de advogados: 6

Direito Contraordenacional
responsável: ana moutinho Nascimento
Nº de advogados: 6

Clientes Privados
responsável: mónica respício Gonçalves
Nº de advogados: 4

Investimento Estrangeiro
responsável: marta machado de almeida
Nº de advogados: 4

OutRAS ÁREAS
reestruturação de empresas, direito Comunitário, 
direito da segurança social, Fusões e aquisições, 
Contencioso administrativo, investimento interna-
cional, investimento em África, arbitragem e media-
ção, insolvências

IDIOMAS
português, inglês, Francês, espanhol

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
associação Fiscal portuguesa  |  internacional Fiscal 
association  |  instituto latinoamericano de derecho 
tributario  |  associação portuguesa de Consultores 
Fiscais  |  international institute of public Finance

PubLICAçõES
•	 a rFF & associados procede à publicação, com 
carácter regular, de Newsletters sobre temas da 
actualidade na área do tax and business, as quais 
podem ser visualizadas em www.rffadvogados.pt/
pt/know-how/newsletters/
•	 No que respeita à participação em obras jurídi-
cas de referência, a rFF & associados destaca as 
seguintes: 
 - “a parafiscalidade na actividade seguradora”; ro-
gério Fernandes Ferreira e João mesquita;
almedina, 2012
 - “as Novas regras do iva na localização das presta-
ções de serviços: o pacote iva”; marta machado de 
almeida, in Fiscalidade, revista de direito e Gestão 
Fiscal, 2011
 - “limitation on benefit clauses and eU law”; José 
Calejo Guerra, in european taxation - volume 51 - 
Number 2/3, 2011
 - “reversões de coimas para administradores e 
gerentes: desenvolvimentos recentes”; rogério Fer-
nandes Ferreira, Francisco de Carvalho Furtado, ana 
moutinho Nascimento, pedro saraiva Nércio e Nuno 
Jorge barata, in revista de finanças públicas e direito 
fiscal - ano 4 - Número 2 - verão, 2011
 - “death as a taxable event and its international 
ramifications”; rogério Fernandes Ferreira, mónica 
respício Gonçalves, in international fiscal associa-
tion, cahiers de droit fiscal international, 2010
•	 a rFF & associados participa, ainda, com carácter 
regular, na revista do ideFF, assegurando a publica-
ção da síntese trimestral da jurisprudência fiscal do 
tribunal de Justiça da União europeia e, bem assim, 
a síntese da jurisprudência fiscal arbitral.

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	“oe 2013: propostas Fiscais”, lisboa e porto, Comen-
tários finais: prof. Henrique medina Carreira; Coorde-
nação dr. vítor Costa (agência lusa), 2012  
•	 para além de conferências subordinadas a temas 
específicos ligados ao tax and business, a rFF & 
associados, organiza anualmente conferências su-
bordinadas ao tema do orçamento Geral do estado.

•	 paralelamente, a rFF & associados, designada-
mente através do seu sócio fundador, participa em 
diversas conferências subordinada a temas fiscais 
organizadas por entidades externas, tais como, jor-
nais económicos de referência, ordens de profissio-
nais e câmaras de comércio.

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
a rFF & associados mantém ligação regular com 
várias universidades e outras instituições de ensino 
superior, nacionais e internacionais, em cursos de 
mestrado, de pós-graduação e de especialização, 
procurando, assim, consolidar a sua expertise em 
sólidas bases teórico-profissionais (iseG | ideFe, Fdl 
| ideFF, UCp | paFisC, isG).

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a rFF & associados presta apoio a diversas institui-
ções e organizações ligadas a projectos socialmente 
relevantes.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto - rua eng.º Ferreira dias, nº 924, 4100-241
Parcerias
•	 Funchal - roberto mendes londral
•	 angola - luanda - manuel Gonçalves / alexandra 
Gonçalves - mG advogados
•	 brasil - são paulo - raquel alves preto
•	 moçambique (em constituição)
•	 Cabo verde - praia - José manuel pinto monteiro
•	 macau - Filipe regêncio Figueiredo 
•	 timor - díli - domingos morais tristão
•	 são tomé e príncipe - andré aureliano aragão

roGério FerNaNdes Ferreira & assoCiados, soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

praça do marquês de pombal, nº 16 - 6º andar
1250-163 lisboa 

t. 215 915 220

F. 215 915 244

e. contacto@rffadvogados.pt

www.rffadvogados.pt

2

16

5

4

8
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NOME DA SOCIEDADE
sá miranda & associados 
sociedade de advogados, rl
 
ANO DA CONStItuIçãO: 2005
 
NOME DOS SÓCIOS
miguel miranda
Célia sá miranda
pedro sá
Helena braga marques

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Comercial (Societário)
Nº de advogados: 4
 
Direito do trabalho
Nº de advogados: 4
 
Direito dos transportes
Nº de advogados: 4
 
Direito Civil
Nº de advogados: 8
 
Direito Fiscal
Nº de advogados: 4
 
OutRAS ÁREAS 
recuperação de Créditos, Contratos de direito priva-
do, direito público e direito administrativo, direito 
das expropriações, direito da Comunicação social e 
publicidade, direito dos media, direito da Família e 
sucessões, direito do Urbanismo, direito da regu-
lação, direito Financeiro, Contencioso, direito penal, 
insolvências, direito da propriedade intelectual e 
tecnologias de informação, telecomunicações
 
IDIOMAS
inglês
Castelhano
italiano
Francês
alemão
 
ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 Harvard law school
•	 asap - associação das sociedades de advogados 
de portugal
•	 aJp - associação Jurídica do porto

PubLICAçõES
•	 Newsletter sma - publicação periódica de artigos 
de informação jurídica distribuída aos clientes

•	 a Corporate Governance em portugal; revista “o 
advogado”

•	 Fontes de direito processual Civil; revista da Fac. 
de direito da Universidade agostinho Neto (luanda)

•	 o Contrato de viagem organizada; almedina

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 seminário sobre as alterações ao Código do 
trabalho
oradora: Helena braga marques; parceria com aN-
tram - rN, 2012
•	 vii encontro Nacional de estudantes de solicitado-
ria (eNesol) - a reforma do processo Civil
orador: miguel miranda, 2012
•	 Curso de preparação para a Carreira de adminis-
trador de insolvência - 3.ª e 4.ª edição
orador: miguel miranda; Universidade portucalense 
infante d. Henrique, porto, 2012
•	 legislação laboral e Código Contributivo
oradoras: Célia sá miranda e Helena braga marques;
parceria com aNtram - rN, 2011

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 miguel miranda
 - Universidade portucalense; Área: direito processual
 - instituto politécnico do porto, estGF; Área: direito 
processual Civil
 - Faculdade de direito da Universidade Católica de 
moçambique; Área: direito Comercial, 2003
 - Faculdade de direito da Universidade agostinho 
Neto, luanda; Área: direito processual Civil, 2000

•	 ana rebelo sousa
 - instituto politécnico do porto, estGF; Áreas: Con-
tratos, mediação e resolução alternativa de litígios, 
direito processual Civil

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 miguel miranda
Formador de prática processual Civil, desde 2011

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 amnistia internacional  |  liga portuguesa contra o 
Cancro  |  UNiCeF

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
largo rafael bordalo pinheiro, 16
1200-369 lisboa
telf: 213 254 050  |  geral@sma.pt

Parcerias
•	 angola - luanda
rua da samba, nº 12, bairro azul - luanda
telf: + 244 222 012 935
acngeral@snet.co.ao

•	 brasil - rio de Janeiro
Negreiro, medeiros & Kiralyhegy advogados
av. presidente Wilson, 165 - 11º andar, Gr. 1108 - Centro 
rio de Janeiro - rJ
Cep: 20030-020 
telf: +55 (21) 2113 5177  |  Fax: +55 (21) 2113 5199

•	 espanha - madrid
a2 estudio legal 
C/ Félix boix, nº 3 - 7 Centro
28063 madrid
telf: + 34 913 451 406  |  Fax: + 34 913 503 485

•	 espanha - Gijón 
Gersa abogados
C/ marqués de san esteban, 46 - 5º of. 2
33206 asturias 
telf: +34 984 299 379  |  Fax: +34 984 299 348

sÁ miraNda & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores:

praceta 25 de abril, nº 77, 1º dto - sala a
4430-257 vila Nova de Gaia

t. 223 715 485

F. 223 723 285

e. geral@sma.pt

www.sma.pt

5

12

3

3

3
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NOME DA SOCIEDADE
serra lopes, Cortes martins & associados
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1989

NOME DOS SÓCIOS
antónio serra lopes, maria de Jesus serra lopes, 
luís miguel Cortes martins, miguel pena machete, 
maria raquel moreira, rafael lucas pires, Claudio 
monteiro, martim anahory

ÁREAS
arbitragem e mediação
Contencioso
Contratação pública
Contratos de direito privado
Contratos internacionais 
direito do ambiente
direito bancário
direito Civil
direito Comercial
direito da Comunicação social e publicidade
direito Comunitário e da Concorrência
direito do desporto
direito da distribuição
direito da energia e recursos Naturais
direito das energias renováveis
direito Financeiro
direito Fiscal
direito imobiliário
direito marítimo
direito dos media
direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
direito público e administrativo
direito da regulação
direito da saúde
direito dos seguros
direito do trabalho
direito do Urbanismo
Fusões e aquisições
investimento estrangeiro
insolvências
mercado de Capitais
ppps - parcerias público-privadas
private equity  |  project Finance
reestruturação de empresas
registos e Notariado      

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol, italiano, alemão

PubLICAçõES
•	 direito Comparado, vol. i, dário moura vicente; 
editora: Coimbra, almedina, 2012
 
•	 lei da arbitragem voluntária anotada, dário 
moura vicente (em co-autoria com armindo ribeiro 
mendes, José miguel Júdice, José robin de andrade, 
pedro metello de Nápoles e pedro siza vieira); edito-
ra: Coimbra, almedina, 2012

•	 a arbitrabilidade dos conflitos laborais, inês pi-
nheiro; editora: almedina, Julho 2011

•	 escrever direito por linhas rectas. legislação e 
planeamento urbanístico na baixa de lisboa (1755-
1833), Claudio monteiro; editora: a.a.F.d.l., 2009

•	 Urbanismo e interesses públicos diferenciados. 
o novo regime de consultas externas nos procedi-
mentos de controlo prévio das operações urbanísticas, 
Claudio monteiro; editora: direito local e regional, 
2009

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 Colóquio “a arbitragem em acção”, i Conferência 
internacional sobre arbitragem - luanda, angola
oradores: luís miguel Cortes martins e dário moura 
vicente, dezembro de 2012
 
•	 Conferência NYsba (New York state bar associa-
tion) - lisboa
orador: rafael lucas pires, outubro 2012
 
•	 o Novo regime do arrendamento Urbano - lisboa
oradores: Claudio monteiro, isabel Garcia e José 
luís dias Gonçalves, outubro 2012
 
•	 v Congresso do Centro de arbitragem da Câmara 
de Comércio e indústria portuguesa
orador: dário moura vicente, dezembro 2012
 
•	 Legal Reforms as a Condition for Allocating Funds 
in the Context of the Financial Crisis: The Case of 
Portugal - instituto suíço de direito Comparado, 
lausanne
orador: dário moura vicente, abril 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 luís miguel Cortes martins, assistente da Univer-
sidade Católica portuguesa (lisboa); Áreas: direito 
Civil, direito Comercial, arbitragem e resolução de 
litígios

•	 Claudio monteiro, assistente da Faculdade de 
direito da Universidade de lisboa; Áreas: direito 
Constitucional, direito administrativo, Contencioso 
administrativo, direito do Urbanismo, direitos reais

•	 Francisco barona, assistente na Universidade Ca-
tólica portuguesa (lisboa); Áreas: direito Comercial, 
direito societário, direito bancário

•	 João tiago morais antunes, assistente na Universi-
dade Católica portuguesa (lisboa); Área: direito Civil 
(obrigações, Família, sucessões e direitos reais)

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 maria de Jesus serra lopes
bastonária (1990-1992)

•	 luís miguel Cortes martins
membro do Conselho Geral (2005-2007)

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
a slCm apoia regularmente, em regime de pro 
bono, diversos projectos meritórios na área das 
oNG’s e instituições de solidariedade social

serra lopes, Cortes martiNs & assoCiados - soCiedade de advoGados, r.l.

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

rua General Firmino miguel, nº 3 
torre 2 - 12º, 1600-100 lisboa

t. 217 234 000

F. 217 234 029

e. slcm@slcm.pt

www.slcm.pt

8

32

4

8

Fotografia de bÁ studio
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NOME DA SOCIEDADE
sps - sociedade de advogados

ANO DA CONStItuIçãO: 1989

NOME DOS SÓCIOS
pedro malta da silveira
manuel Gibert prates
edmundo batalha reis
Filipa ruano pinto
Nédia da Fonseca Nunes
Carla azevedo Gomes
mónica Gonçalves Nunes

ÁREAS PREFERENCIAIS
Recuperação de Créditos
responsáveis:

Filipa ruano pinto
e-mail: filipa.pinto@spsadvogados.com
Nédia da Fonseca Nunes
e-mail: nedia.nunes@spsadvogados.com
edmundo batalha reis
e-mail: edmundo.reis@spsadvogados.com
mónica Gonçalves Nunes
e-mail: monica.nunes@spsadvogados.com

Nº de advogados: 25

Direito bancário
responsáveis:

Filipa ruano pinto
e-mail: filipa.pinto@spsadvogados.com
Nédia da Fonseca Nunes
e-mail: nedia.nunes@spsadvogados.com
edmundo batalha reis
e-mail: edmundo.reis@spsadvogados.com
mónica Gonçalves Nunes
e-mail: monica.nunes@spsadvogados.com

Nº de advogados: 23

Direito dos Seguros
responsáveis: 

pedro malta da silveira
e-mail: pedro.silveira@spsadvogados.com
Carla azevedo Gomes
e-mail:carla.azevedo.gomes@spsadvogados.com

Nº de advogados: 13

Direito Societário
manuel Gibert prates
e-mail: manuel.prates@spsadvogados.com

Nº de advogados: 6

Direito Imobiliário
responsável: edmundo batalha reis
e-mail: edmundo.reis@spsadvogados.com
Nº de advogados: 5

OutRAS ÁREAS
direito Fiscal, direito público, Contencioso laboral, 
Contratos de direito privado, direito Civil, direito 
Comercial, direito da distribuição, reestruturação 
de empresas, Franchising, direito da regulação, 
direito da Construção, direito do trabalho, Fusões 
e aquisições, insolvências, direito das telecomu-
nicações, direito das Novas tecnologias, Clientes 
privados, direito da Família e sucessões

IDIOMAS
espanhol
Francês
inglês

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 aia - the association for international arbitration
•	 asociación española de abogados especializados 
en responsabilidad Civil y seguro

PubLICAçõES
•	 a empresa nos Centros Comerciais e a pluralidade 
de estabelecimentos
editora: almedina, 1999

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 Novo Cire - acção de formação em instituição 
bancária; oradora: Filipa ruano pinto, 2012
•	 acção executiva, alterações ao Crédito Hipotecá-
rio persi, pari - acção de formação em instituição 
bancária; oradores: edmundo batalha reis, Filipa 
ruano pinto, 2012
•	 2º Congresso Nacional de Crédito e recuperações; 
orador: manuel Gibert prates participou como ora-
dor num painel subordinado ao tema “as soluções 
de gestão de Crédito em Contexto de Crise”, 2011
•	 seminário “reclamação Jurídica de incobráveis”
organização: iir portugal; oradores: Filipa ruano 
pinto, vera silveira ventura, mónica Gonçalves Nu-
nes, 2010
•	 seminário “regime Jurídico e Fiscal dos estran-
geiros em moçambique”; organização: iir portugal; 
oradores: Filipa ruano pinto, Joa na ribeiro pereira, 
mónica Gonçalves Nunes, 2010

•	 seminário “renting, leasing, e ald”
organização: iir portugal; oradores: vera silveira 
ventura, mónica Gonçalves Nunes, 2010
•	 Workshop “Novo Código do trabalho”; orador: 
manuel Gibert prates, 2009
•	 master Course leasing, renting e ald
organização: iir portugal; oradores: Filipa ruano 
pinto, Nédia da Fonseca Nunes, mónica Gonçalves 
Nunes, 2009
•	“Novo regime Jurídico do Contrato de seguro”
Conferência organizada por cliente dirigida a quem 
exerce actividade na área de seguros; orador: pedro 
malta da silveira, 2008

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 pedro malta da silveira
 - assistente da Faculdade de direito da Universida-
de de lisboa entre 1994 e 2005
Área: teoria Geral do direito Civil, direito processual 
Civil, direito Comercial
 - admitido à preparação de doutoramento na F.d.U. 
de lisboa em março de 2003
Área: direito dos seguros: “o risco como conceito 
jurídico unitário no Contrato de seguro”

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Apoios a Instituições de Solidariedade Social
•	 apoio Jurídico à Fundação infantil ronald 
mcdonald’s

sps - soCiedade de advoGados

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

rua General Firmino miguel, nº 5 - 11º andar
1600-100 lisboa

t. 217 803 640

F. 217 952 814

e. info@spsadvogados.com

www.spsadvogados.com
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71Uría meNéNdeZ - proeNÇa de CarvalHo

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

edifício rodrigo Uría
rua duque de palmela, nº 23 
1250-097 lisboa

t. 210 308 600

F. 210 308 601

e. lisboa@uria.com

www.uria.com

14

85

12

6

40

NOME DA SOCIEDADE
Uría menéndez - proença de Carvalho

ANO DA CONStItuIçãO: anos 40

NOME DOS SÓCIOS
daniel proença de Carvalho
duarte Garin
tito arantes Fontes
João anacoreta Correia
alexandre mota pinto
antonio villacampa
bernardo diniz de ayala
Carlos Costa andrade
Fernando aguilar de Carvalho
Filipe romão
Filipe Fraústo da silva
Francisco brito e abreu
Francisco proença de Carvalho
pedro Ferreira malaquias

ÁREAS
direito Comercial
Fusões e aquisições
mercado de Capitais
direito Financeiro
direito societário 
insolvências
direito dos seguros 
Contencioso
arbitragem e mediação
direito penal económico
direito imobiliário
direito Fiscal
direito público
project Finance
ppp’s - parcerias público-privadas
direito do trabalho
direito da Concorrência
propriedade intelectual e tecnologias de informação
energia e recursos Naturais  |  energias renováveis
direito marítimo  |  direito dos transportes

IDIOMAS
espanhol
inglês
Francês
italiano
alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
Clube espanhol de arbitragem; associação por-
tuguesa de arbitragem; international Chamber of 
Commerce; public Contracts in legal Globalization; 
Grupo europeu de direito público; eela - european 
employment lawyers association; JUtra - associa-
ção luso-brasileira de Juristas do trabalho; euro-
pean Financial market lawyers Group; lex mundi; 
Círculo de advogados de Contencioso

PubLICAçõES
•	 os advogados da Uría menéndez - proença de Car-
valho colaboram regularmente com publicações na-
cionais e estrangeiras sobre temas de actualidade e 
alterações jurídicas.
•	 a sociedade divulga aos seus Clientes newsletters 
periódicas, boletins informativos e guias Um-pC bem 
como a revista “actualidad Jurídica Uría menéndez”, 
as quais podem ser consultadas em www.uria.com 
ou através da nossa aplicação para ipad.

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
os advogados da Uría menéndez - proença de Car-
valho participam frequentemente, enquanto ora-
dores, em conferências e congressos em portugal e 
no estrangeiro. a sociedade organiza regularmente, 
para os seus Clientes, seminários, sessões de forma-
ção e conferências sobre temas jurídicos actuais.

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 daniel proença de Carvalho, docente da Faculda-
de de direito da Universidade de Coimbra - instituto 
Jurídico da Comunicação - direito do audiovisual e 
da Comunicação, desde 2005

•	 alexandre mota pinto, docente da Faculdade de 
direito da Universidade de Coimbra: direito das em-
presas e direito do trabalho, desde 1997; professor 
convidado da Faculdade de direito da Universidade 
Nova de lisboa: Contratos Civis e Comerciais, desde 
2011

•	 Filipe Fraústo da silva, orador convidado pelo 
instituto de direito do trabalho da Faculdade de 
direito de lisboa no Xiii Curso pós-graduado de es-
pecialização em direito do trabalho e no Curso de 
pós-graduação em direito empresarial, 2012

•	 bernardo diniz de ayala, docente convidado da 
UCp - Contratação pública, desde 2009

•	 tito arantes Fontes, docente convidado do Curso 
de pós-Graduação em arbitragem da Universidade 
Nova de lisboa, desde 2009

Observações / Outras Ligações 
a Uría menéndez - proença de Carvalho apoia e par-
ticipa nas actividades do observatório das parcerias 
público-privadas da UCp - lisboa, 2012

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Filipe Fraústo da silva, delegado da ordem dos 
advogados (Conselho distrital de lisboa) ao tribunal 
do trabalho de lisboa - 2006/2012

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 o escritório presta apoio jurídico em regime pro 
bono a diversas fundações e instituições com rele-
vância social

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 r. do Campo alegre, 830 - 3º, sala 12
4150-171 porto
telf: 220 308 600 
Fax: 220 308 601
porto@uria.com

•	 madrid, barcelona, valência, bilbau, bruxelas, lon-
dres, Nova iorque, são paulo, buenos aires, santiago 
do Chile, Cidade do méxico, lima e pequim
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NOME DA SOCIEDADE

vieira de almeida & associados

sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1976

ÁREAS

bancário | Financeiro

Concorrência | Comunitário

Contencioso | arbitragem

Corporate Governance

Fiscal

Fusões e aquisições | Corporate Finance

imobiliário | ambiente

Urbanismo | turismo

direito do trabalho

mercado de Capitais

project Finance (projectos) | infraestruturas

energia e recursos Naturais

propriedade intelectual

público

saúde | Farmacêutico

seguros

tecnologias de informação

telecomunicações | media

IDIOMAS

português, inglês, Francês, espanhol

PubLICAçõES

são realizadas Newsletters e Flashes informativos 

sempre que há matéria de interesse para os nossos 

clientes. podem ser consultados no site vda, em 

www.vda.pt/pt/o-que-fazemos/newsletters-e-flashes/.

os advogados da vda são responsáveis pela autoria 

de obras jurídicas de referência em diversas áreas 

do direito, no âmbito da actividade académica que 

praticam. podem ser consultadas em www.vda.pt/

pt/quem-somos/equipa/.

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS

os advogados da vda participam frequentemente, 

enquanto oradores convidados, em conferências, 

congressos e palestras, em portugal e no estrangei-

ro, sobre temas da sua área de actuação.

 

a vda organiza sessões informativas e outros even-

tos para clientes, com o objectivo de divulgar temas 

da actualidade, partilhar conhecimento e no site 

vda pode sempre ter conhecimento dos conteúdos, 

em www.vda.pt/pt/comunicacao/eventos/.

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS

VdAcademia

 a vdacademia é uma estrutura inédita que fomenta 

e apoia a formação contínua dos colaboradores.

a vdacademia é a primeira academia criada por 

uma sociedade de advogados em portugal e a única 

associação formadora certificada pela dGert em for-

mação jurídica. estamos assim, aptos a conceder cer-

tificados de formação aos membros e clientes da vda.

mais informações em www.vdacademia.pt

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono e RSE

No desenvolvimento das suas actividades de res-

ponsabilidade social, a vda presta apoio jurídico 

a diversas instituições de solidariedade social que 

desenvolvam acções relevantes nas áreas social, 

cultural ou educacional, a fundações e outras or-

ganizações que apoiam pessoas carenciadas ou 

que desenvolvem projectos socialmente relevantes, 

com um programa definido anualmente.

somos a primeira grande firma portuguesa in-

dependente a proceder à institucionalização de 

um projecto de pro bono e responsabilidade 

empresarial.

mais informações em www.vda.pt/pt/pro-bono/.

OutROS ESCRItÓRIOS

•	 madeira

Calçada de s. lourenço, 3 - 2º C

9000-061 Funchal

telf: 291 238 293

Fax: 291 231 794

madeira@vda.pt

•	 porto

av. da boavista, 3433 - 8º

4100-138 porto

telf: 226 165 400

Fax: 226 107 951

porto@vda.pt

PARCERIAS

VdAtlas

Head of international relations:

Nuno Castelão  |  nc@vda.pt

vdatlas@vda.pt

Com:

•	 angola | paulo antunes advogados

•	 brasil | pinheiro Neto advogados

•	 moçambique | silva Garcia, advogados & 

Consultores

vieira de almeida & assoCiados, soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

av. duarte pacheco, nº 26
1070-110 lisboa

t. 213 113 400

F. 213 113 406

e. lisboa@vda.pt

www.vda.pt
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NOME DA SOCIEDADE
a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice 
& associados, sociedade de advogados, rl - plmJ

ÁREAS
arbitragem e mediação, Clientes privados, Con-
tencioso, recuperação de Crédito, Contratação 
pública, público e administrativo, ppps - parcerias 
público-privadas, aeronáutico, Civil, societário, Cor-
porate Governance, reestruturação de empresas, 
Comunitário e Concorrência, Comunicação social e 
publicidade, energia e recursos Naturais, Família e 
sucessões, ambiente, desporto, Urbanismo, trans-
portes, Ciências da vida e biotecnologia, Financeiro, 
bancário, Fiscal, imobiliário, empreitadas de obras 
públicas, Comércio internacional, Contratos inter-
nacionais, trabalho, Contratação Colectiva, penal, 
Fusões e aquisições, Fundos de investimento, priva-
te equity, insolvências, investimento internacional, 
investimento em África, investimento estrangeiro, 
mercado de Capitais, privatizações, project Finance, 
infra-estruturas, propriedade intelectual e tecnolo-
gias de informação, Comércio electrónico, registos 
e Notariado

IDIOMAS
inglês, Francês, alemão, espanhol, italiano, mandarim

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
World services Group  |  World law Group
plmJ international legal Network

PubLICAçõES
•	 os advogados de plmJ contribuem regularmen-
te com artigos de análise sobre temas jurídicos da 
actualidade e sua implicação para a vida das em-
presas, em prestigiadas revistas especializadas, na 
imprensa nacional e internacional.
•	 muitos dos advogados de plmJ são autores de 
importantes obras jurídicas publicadas pelas mais 
prestigiadas editoras nacionais.
•	 plmJ divulga diariamente, aos seus clientes e 
parceiros, várias Notas informativas preparadas 
pelos nossos advogados sobre as áreas de prática, 
mercados e regiões onde actua que poderão ser 
consultadas em www.plmj.com.
•	 No âmbito da internacionalização, plmJ publica 
os Guias de investimento em portugal, moçambi-
que, angola, brasil e China, em português, inglês 

e mandarim, que estão também disponíveis para 
download em www.plmj.com.
•	 a Colecção Jurídica plmJ reúne já 7 volumes, da 
autoria de advogados plmJ. as obras publicadas 
representam estudos Jurídicos aprofundados sobre 
temas actuais com elevada relevância prática.

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
da actividade de plmJ faz parte a organização de 
Conferências e sessões de Formação para clientes 
sobre temas jurídicos inovadores e relevantes para 
a vida prática das empresas. os advogados de 
plmJ são frequentemente convidados para parti-
cipar como oradores especialistas em seminários 
nacionais e internacionais organizados por outras 
entidades.
Centro de Formação PLMJ Excelentia: Com o ob-
jectivo de reforçar a formação pessoal e profissional 
dos advogados plmJ e dotá-los de uma visão mais 
aprofundada dos desafios da profissão, do mundo 
dos negócios e respectivos desafios dos mercados 
em que actuam os nossos clientes, reforçamos 
continuamente o nosso programa de Formação. 
este objectivo motivou a criação do Centro de 
Formação plmJ excelentia. a formação prevista 
anualmente, in-house e externa, tem a preocupação 
de promover a actualização de conhecimentos em 
áreas e matérias jurídicas que estão na ordem dia e 
reforçar técnicas e aptidões soft skills que permitam 
aos advogados mais eficiência, produtividade e um 
melhor relacionamento com os clientes.

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
plmJ tem uma política activa de inovação e acom-
panhamento do meio académico de modo a permi-
tir encontrar soluções jurídicas inovadoras.
a ligação de plmJ às Universidades é concretizada 
por vários dos nossos advogados que leccionam 
em áreas da sua especialização nas mais prestigia-
das Universidades portuguesas, mas também atra-
vés das parcerias que plmJ tem com as mais repu-
tadas faculdades onde os nossos advogados, com o 
apoio de plmJ, completam anualmente programas 
de especialização nas suas áreas, como doutora-
mentos, mestrados, llm’s e pós-Graduações.

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a equipa de plmJ assume a responsabilidade cívica 
perante a comunidade, contribuindo para o acesso 

ao direito através da prestação de serviços pro bono.
a Fundação plmJ procura retribuir algum do seu su-
cesso à sociedade Civil, sendo já reconhecida como 
um dos maiores projectos de difusão da cultura por-
tuguesa, através do apoio a jovens artistas da Cplp.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua s. João de brito, 605-e, 1º - 1.2
4100-455 porto
telf: 226 074 700  |  Fax: 226 074 750

•	 Faro
rua pinheiro Chagas, nº 16 - 2º dto
8000-406 Faro
telf: 289 887 630  |  Fax: 289 887 639

PLMJ International Legal Network
•	 angola | Gla - Gabinete legal angola
•	 moçambique | Glm - Gabinete legal moçambique
em parceria com escritórios locais:
•	 brasil
•	 Cabo verde
•	 China
•	 macau
•	 África do sul
•	 países de Centro e leste europeu

Parcerias Nacionais PLMJ
•	 Coimbra - manuel rebanda, pereira monteiro & 
associados
•	 açores - borges da ponte, linhares dias & associados
•	 Guimarães - Gama lobo Xavier, luis teixeira de 
melo e associados
•	 viseu - luís loureiro, João Gomes & associados

a.m. pereira, sÁraGGa leal, oliveira martiNs, JÚdiCe & assoCiados, soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de outros Colaboradores: 

edifício eurolex, av. da liberdade, nº 224 (sede)
1250-148 lisboa

t. 213 197 300

F. 213 197 400

e. plmjlaw@plmj.pt

www.plmj.com  |  www.plmjnetwork.com
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NOME DA SOCIEDADE

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl 

ANO DA CONStItuIçãO: 2006. o escritório iniciou 

a sua actividade em 1989 em lisboa, fundado por 

paulo amaral blanco, tendo procedido à abertura 

de um escritório no bombarral, em 1990. em Janeiro 

de 2006, como resultado do acordo de colaboração 

profissional com Cristina portela duarte, foi formal-

mente constituída a amaral blanco, portela duarte 

& associados - sociedade de advogados, rl

NOME DOS SÓCIOS

paulo amaral blanco

Cristina portela duarte

Associados:

Nuno da trindade santos

patrícia tavares ribeiro

Hélder barros

susana moura reis

sofia ventura Coelho

ÁREAS

Clientes privados

Contencioso

Contencioso laboral

recuperação de Créditos

Contratos de direito privado

direito das expropriações

direito Civil

direito Comercial

direito societário

Corporate Governance

reestruturação de empresas

direito Contraordenacional

direito da Comunicação social e publicidade

direito da Família e menores

direito da Família e sucessões

direito do desporto

direito bancário

direito dos seguros

direito imobiliário

empreitadas de obras públicas

direito do arrendamento

direitos reais

Contratos internacionais

direito do trabalho

direito penal

direito penal económico

Fusões e aquisições

insolvências

investimento em África

registos e Notariado

IDIOMAS

inglês

espanhol

Francês

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 Uia - Union internacionale des advocats

•	 bpiCb - barreau pénal internacional Criminal bar

•	 aFo - associação Forense do oeste

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

a amaral blanco, portela duarte & associados pro-

cura contribuir para um melhor acesso à justiça, 

através da prestação de apoio jurídico em regime de 

pro bono, não só a organizações e outras entidades 

sem fins lucrativos, mas também aos particulares 

economicamente carenciados, mantendo sempre 

um serviço jurídico rigoroso e de qualidade.

OutROS ESCRItÓRIOS

•	 bombarral

largo 25 de abril, nº 5 - 2º andar

2540-030 bombarral

telf: 262 086 709

Fax: 262 086 663

abpd.bbr@abpd.pt

abpd - amaral blaNCo, portela dUarte & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

avenida da república, nº 84 - 5º esq.
1600-205 lisboa

t. 217 932 430

F. 217 932 432

e. abpd.lx@abpd.pt

www.abpd.pt

2
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1
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NOME DA SOCIEDADE
abreu & associados - sociedade de advogados rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1993

NOME DOS SÓCIOS
ana sofia batista, armando martins Ferreira, augus-
to 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, maria dulce soares, marta de 
oliveira pinto trindade, miguel Castro pereira, miguel 
de avillez pereira, miguel teixeira de abreu, Natália 
Garcia alves, Nuno barbosa, paulo de tarso domin-
gues, paulo Gouveia e silva, pedro pais de almeida, 
ricardo vieira, rodrigo Ferreira rocha, rui peixoto 
duarte, sofia santos machado

ÁREAS
Comercial, Contencioso, público, ambiente, Financei-
ro, Fiscal, imobiliário, direito do trabalho, Concorrên-
cia, regulação, Comunitário, propriedade intelectual 
e tecnologias de informação, direito do desporto

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol, alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 ael / aiJa / bCsd portugal / CFe / Consulegis / euro-
CollectNet / evCa / Gesica / iba / iFa / iNta / internatio-
nal insolvency institute / isda / multilaw / NYsba / Uia

PubLICAçõES
•	 participação na publicação “the international Com-
parative legal Guide to international arbitration 2012”
•	 participação na publicação “Getting the deal 
through”, 2012
•	 participação na publicação “international business 
law Journal”, sweet & maxwell, 2012
•	 participação na publicação “New York international 
Chapter News”, 2012
•	 participação na publicação “international tax 
systems and planning techniques 2011/2012”

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 Conferência “impacto e Consequência dos Fundos 
de investimento alternativos na europa e em portugal” 

- organizado em parceria com a apCri e a evCa, 2012

•	 Conferência “o protocolo Familiar e o planeamen-
to da sucessão” - organizado em parceria com a 
associação das empresas Familiares, 2012
•	 Conferência “internacionalização das empresas no 
brasil” - organizada em belo Horizonte, brasil, 2012
•	 mesa redonda internacional de direito Fiscal - 
organizada em parceria com a International Tax 
Roundtable (itr), 2012
•	 seminário “arrendamento e investimento imobili-
ário” - organizado pelo instituto do Conhecimento 
ab em parceria com a Confidencial imobiliário, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 ana sofia batista, docente no iseG - instituto su-
perior de economia e Gestão
•	 Carlos almeida lemos, professor Convidado na 
Universidade Católica portuguesa - Centro regional 
do porto
•	 Cecília anacoreta Correia, assistente Convidada 
na Universidade de lisboa
•	 José Carlos vasconcelos, professor Convidado na 
Universidade Católica portuguesa - Centro regional 
do porto
•	 José eduardo martins, docente na Universidade 
Católica portuguesa e na Universidade lusófona
•	 leonardo marques dos santos, assistente Convi-
dado na Universidade Católica portuguesa
•	 luís Cassiano Neves, professor na Universidade 
lusófona
•	 maria dulce soares, professora Convidada na eGe 

- escola de Gestão empresarial
•	 mariana Gouveia de oliveira, assistente Convida-
da na Universidade Católica portuguesa
•	 miguel teixeira de abreu, docente na Universida-
de Católica portuguesa
•	 paulo de tarso domingues, professor na Universi-
dade do porto

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 duarte de athayde, vogal do Conselho distrital de 
lisboa da ordem dos advogados, desde 2010

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a responsabilidade social faz parte da Cultura da 
abreu advogados. somos social, económica e am-
bientalmente responsáveis. Fazemos parte do Global 
Compact (programa de desenvolvimento sustentá-
vel das Nações Unidas) e do bCsd portugal. presta-
mos serviços jurídicos pro bono a várias instituições 

de solidariedade social e a indivíduos carenciados. 
Na abreu advogados, encorajamos ainda todos os 
Colaboradores a desenvolverem trabalho comunitá-
rio, com vista a participarmos activamente na resolu-
ção dos problemas que afectam parte da população.
Iniciativas Conjuntas
•	 participação no programa de literacia Jurídica 

“Faça-se Justiça”, desenvolvido pelo Fórum estudante
Apoios a Instituições de Solidariedade Social
•	 Cais; reklusa; Casa de santo antónio; academia 
dos Champs; associação Nacional de direito ao 
Crédito (microcrédito); instituto do empreendedo-
rismo social (ies); Centro paroquial de Fernão Ferro; 
Fundação alter real; projecto portugal Foods da 
associação integralar

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua s. João de brito, nº 605 e - 4º, 4100-455 porto
telf: 226 056 400  |  Fax: 226 001 816
porto@abreuadvogados.com 

•	 madeira
rua dr. brito da Câmara, nº 20, 9000-039 Funchal 
telf: 291 209 900  |  Fax: 291 209 920
madeira@abreuadvogados.com 

Parcerias
•	 angola, luanda | Fbl advogados
•	 moçambique, maputo | Ferreira rocha & as so ciados
•	 China (macau) | C&C advogados
•	 brasil | parcerias estratégicas
•	 timor-leste, díli | C&C advogados

abreU advoGados

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

av. das Forças armadas, nº 125 - 12º andar
1600-079 lisboa

t. 217 231 800

F. 217 231 899

e. lisboa@abreuadvogados.com

www.abreuadvogados.com

28

165

40

11

75



In-Lex

79

NOME DA SOCIEDADE

abreu & marques e associados, sociedade de 

advogados de responsabilidade limitada 

ANO DA CONStItuIçãO: 1980

NOME DOS SÓCIOS

Jorge de abreu

afonso barroso

sofia amram

rui tavares Correia

teresa melo ribeiro (em formalização)

ÁREAS

arbitragem e mediação

Contencioso

Contencioso administrativo

Contencioso Fiscal

Contencioso laboral

recuperação de Créditos

Contratação pública

Contratos de direito privado

direito público e direito administrativo

direito Civil

direito Comercial

direito societário

Corporate Governance

direito do Consumo

Corporate Finance

direito bancário

direito Fiscal

direito imobiliário

empreitadas de obras públicas

direito do arrendamento

direito internacional privado

direito do trabalho

Contratação Colectiva

direito da segurança social

Fundos de pensões

direito marítimo

Fusões e aquisições

Fundos de investimento

private equity

venture Capital

insolvências

investimento internacional

investimento em África

mercado de Capitais

project Finance

direito da propriedade intelectual e tecnologias de 

informação

Comércio electrónico

protecção de dados

IDIOMAS

inglês, espanhol, Francês, alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 the law Firm NetWork

•	 itpa - international tax planning association

•	 Uia - Union international des avocats

•	 iba - international bar association

PubLICAçõES

•	 abreu & marques - 30 anos - estudos de direito, 

verlag dashofer 2011

•	 a mediação imobiliária, abreu & marques, 2011

•	 violação de direitos de autor e sanção Civil, abreu 

& marques, 2010

•	 a responsabilidade do produtor, abreu & mar-

ques, 2010

•	 responsabilidade Civil extra-Contratual do estado, 

abreu & marques, 2008

•	 arbitragem voluntária e mediação de Conflitos 

- legislação comentada dos espaços de língua por-

tuguesa, almedina (em colaboração), 2008

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS

•	 luís Cabral moncada

professor titular da Universidade lusíada

Área: direito administrativo

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS

•	 Jorge de abreu

 - vogal do Conselho superior (2005-2007)

 - presidente do instituto das sociedades de advo-

gados (2002-2004)

 - membro do Conselho distrital de lisboa (1986)

OutROS ESCRItÓRIOS

•	 angola - luanda 

angola@amsa.pt

abreU & marQUes e assoCiados, soCiedade de advoGados de respoNsabilidade limitada

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

rua Filipe Folque, nº 2 - 4º andar
1069-121 lisboa

t. 213 307 100

F. 213 147 491

e. amsa@amsa.pt

www.amsa.pt

5

18

2

2

8
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NOME DA SOCIEDADE
alcides martins, bandeira, simões & associados
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1995

NOME DOS SÓCIOS

alcides martins

pedro bandeira

Cristina simões

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito do trabalho

responsável: bruno Negrão alves

e-mail: bruno.alves@amartins.pt

Direito Público e Direito Administrativo

responsável: pedro bandeira

e-mail: pedro.bandeira@amartins.pt

Direito Fiscal (tributário)

responsável: Cristiane menezes lima

e-mail: cristiane.lima@amartins.pt

Direito Comercial

responsável: susana amaral ramos

e-mail: susana.ramos@amartins.pt

Direito da Propriedade Intelectual

responsável: Cristina simões

e-mail: cristina.simoes@amartins.pt

OutRAS ÁREAS

Contencioso Fiscal

Contencioso administrativo

direito Civil

direito da Família e menores

direito das sucessões

direito do Urbanismo

direito Farmacêutico

direito do turismo

direito da segurança social

direito bancário

direito dos seguros

direitos reais

direito dos transportes

direito penal

Contencioso

direito da saúde

IDIOMAS

inglês

espanhol

Francês

PubLICAçõES

•	 Código do trabalho e legislação Complementar 

(3.ª edição)

editora: digital Juris book

ano: 2012

•	 legislação da segurança social - tomo i - sistemas 

previdencial e Complementar

editora: dislivro

ano: 2007

•	 legislação da segurança social - tomo ii - Código 

dos regimes Contributivos do sistema previdencial 

de segurança social

editora: dislivro

ano: 2011

•	 Código dos Contratos públicos (2.ª edição)

editora: dislivro

ano: 2008

•	 legislação sobre estrangeiros

editora: dislivro

ano: 2008

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS

•	 docência de Cursos de mestrado em direito das 

empresas (isCte)

ano: 2008 a 2013

•	 docência de Cursos de Formação profissional no 

Centro distrital de lisboa da ordem dos advogados, 

nas áreas do direito do trabalho e da segurança 

social

ano: 2003 a 2013

•	 docência de Cursos de pós-Graduação em direito 

do trabalho e da segurança social no isla - lisboa

ano: 2004 a 2012

•	 docência de Curso de pós-Graduação em Gestão 

de empresas e produtos turísticos, no instituto su-

perior de Novas profissões

ano: 2009
 

•	 Coordenação de Curso de Fiscalidade, esiNe

ano: 2009

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

av. duque de loulé, nº 22 - 6º andar
1050-090 lisboa

t. 213 535 372

F. 213 526 176

e. advogados@amartins.pt

www.amartins.pt

alCides martiNs, baNdeira, simões & assoCiados - soCiedade de advoGados, r.l.

3

13

2

1

4
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NOME DA SOCIEDADE

almeida ribeiro e associados

sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2005

NOME DOS SÓCIOS

angelo d’almeida ribeiro

roberto da silveira

antónio m. santos vicente

mário menezes (parceiro)

Associados Principais

Helena azeredo Farinha

bruno medina monteiro

Gustavo vilhena-ayres

Carla brito ribeiro

 

Associados

miguel matos

inês Kol de Carvalho

paula de brito

dafne bensimon

ÁREAS

arbitragem e mediação

Contencioso

Contencioso administrativo

Contratação pública

direito administrativo

direito bancário

direito Civil

direito Comercial

direito Contraordenacional

direito da Família e sucessões

propriedade intelectual e tecnologias

de informação (e entretenimento)

direito das expropriações

direito imobiliário

direito penal

direito do trabalho

direito do turismo

direito societário

direito do Urbanismo

empreitadas de obras públicas

registos e Notariado

IDIOMAS

inglês

Francês

espanhol

alemão

italiano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 asap - associação das sociedades de advogados 

de portugal

•	  Uia - Union internationele des advocats

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS

•	 angelo d’almeida ribeiro

 - presidente do Centro de estágio do Conselho 

distrital de lisboa

ano: 2006-2007

 - vice-presidente do Conselho distrital de lisboa

ano: 2005-2007

 - vogal do Conselho distrital de lisboa

ano: 2002-2004

•	 antónio m. santos vicente

 - vice-presidente do Conselho de deontologia de 

lisboa

ano: 2005-2007 e 2007-2009

 - vogal do Conselho distrital de lisboa

ano: 2002-2004

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

•	 associação primeiro passo

OutROS ESCRItÓRIOS

Parcerias / Internacional

•	 Cabo verde - praia

mla - menezes, leite & associados

sociedade de advogados, rl

rua Cidade Figueira da Foz, nº 9 - 2º dto

Caixa postal 337-a, achada de santo antónio

telf: +238 262 20 35

Fax: +238 262 20 47

geral@mla.cv

•	 brasil - são paulo

monticelli breda - advogados

rua mário amaral, 172, 12º

paraíso - são paulo

•	 macau

antónio ribeiro baguinho, arb legal

rua da amizade, 555

edifício landmark, 13º, sala 1308

•	Moçambique

em curso um processo de negociação de parceria 

que se prevê finalizar a curto prazo.

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de outros Colaboradores: 

rua Joaquim antónio de aguiar, nº 66 - 1º andar
1070-153 lisboa

t. 213 714 490

F. 213 714 499

e. geral@almeidaribeiro.pt

www.almeidaribeiro.pt

almeida ribeiro e assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

3

12

7



anuário2013 das Sociedades de advogados

82

NOME DA SOCIEDADE

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1997

NOME DOS 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:

Claudia elsner matos

João pedro magarreiro  

raquel elias da Costa

inês saraiva de aguilar

João belo Nunes

Gonçalo dias pereira

maria de bragança Campilho

Estagiários:

diana bernardino

daniela duque Noivo

IDIOMAS

inglês

Francês

alemão

espanhol

italiano

ÁREAS PREFERENCIAIS

direito Comercial

direito Financeiro

Fusões e aquisições

direito imobiliário

direito do Consumo

OutRAS ÁREAS

direito da distribuição

direito bancário 

Contratação pública

direito da Comunicação social e publicidade 

direito dos media

Contencioso

Contratos de direito privado

direito administrativo

direito Civil

direito da Concorrência

direito da propriedade intelectual e tecnologias de 

informação

direito societário

direito do ambiente

direito do desporto

direito do trabalho

direito da segurança social

direito Farmacêutico

direito Fiscal

mercado de Capitais

OutROS ESCRItÓRIOS

Parcerias

•	 madeira - Funchal 

QJF - Quintas, Jardim Fernandes & associados  

sociedade de advogados, r.l.

rua dos Ferreiros, nº 260, 9000-082 Funchal

pquintas@qjfsociedadeadvogados.pt

•	 brasil - são paulo 

Navarro, bicalho advogados

rua Joaquim Floriano, nº 100 - 20º andar

04534-000 são paulo sp

mail@navarro.adv.br

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

avenida da liberdade, nº 38 - 1º andar
1250-145 lisboa

t. 213 218 600

F. 213 218 686

e. afma@afma.pt

www.afma.pt

aNtÓNio FrUtUoso de melo e assoCiados - soCiedade de advoGados, r.l.

9

18

2

1*

6

* dr. José Carlos miranda baptista
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NOME DA SOCIEDADE
bas - sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
pedro madeira de brito, artur Filipe da silva, Cláu-
dia monge, Nuno miguel vieira, dália Cardadeiro, 
miguel salvador, sophie Frazão, Jane Kirkby, marco 
real martins

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contratação Pública
artur Filipe da silva, marco real martins, sérgio al-
ves ribeiro

Direito do trabalho (Função Pública)
pedro madeira de brito, dália Cardadeiro, sophie 
Frazão, miguel ribeiro dos santos, inês ramires

Direito da Saúde
Cláudia monge, Jane Kirkby, Nuno miguel vieira, 
marco aurélio Constantino

Contencioso
miguel salvador, diogo pereira duarte, rodrigo vi-
lhena da Cunha, ana dias alves

Direito Societário (Comercial)
Nuno miguel vieira, artur Filipe da silva, pedro pal-
ma Carlos, diogo pereira duarte

OutRAS ÁREAS
ppp’s - parcerias público-privadas, público e admi-
nistrativo, segurança social, Contencioso adminis-
trativo, Contencioso laboral, Farmacêutico, am-
biente, Contratos de direito privado, propriedade 
intelectual e tecnologias de informação

IDIOMAS
português, inglês, Francês, espanhol, alemão

PubLICAçõES
•	 sentenças substitutivas de actos administrativos 
sob o signo do princípio da tutela jurisdicional efec-
tiva - em especial, dos procedimentos de formação 
de contratos públicos, marco real martins, in o di-
reito, ano 143.º, ii, almedina, 2011
•	 documentos de habilitação e documentos de 
qualificação nos procedimentos de formação de 

contratos públicos, marco real martins em co-
-autoria com miguel assis raimundo, in “revista do 
ministério público”, n.º 121, ano 31, Jan-mar 2010, 
pp. 7-31
•	 Código das sociedades Comerciais anotado, diogo 
pereira duarte, anotando o artigo 260.º, coordenação 
de antónio menezes Cordeiro, Coimbra, 2009, p. 680
•	 o Contrato de trabalho em Funções públicas, pe-
dro madeira de brito em co-autoria com maria do 
rosário palma ramalho; almedina, 2009
•	 Código do trabalho anotado, pedro madeira de 
brito em co-autoria com pedro romano martinez, 
luís miguel monteiro, Joana vasconcelos, Guilher-
me dray, luís Gonçalves da silva; almedina, 2009
•	 Contrato de trabalho na administração pública, 
pedro madeira de brito em co-autoria com maria do 
rosário palma ramalho; almedina, 2005
•	 alteração ao regime jurídico do contrato de tra-
balho a termo introduzida pela lei nº 18/2001, de 
3 de Julho, artigo de pedro madeira de brito em 
co-autoria com luís miguel monteiro, in revista 
de direito e de estudos sociais, ano Xliii (Xvi da 2ª 
série), nº 1; verbo, 2002
•	“a justa causa de despedimento por violação dos 
deveres de assiduidade, diligência e zelo”, pedro 
madeira de brito, in estudos do instituto de direito 
do trabalho, vol. ii; almedina, 2001

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 9.ª edição do seminário de sistema laboral e se-
gurança social, maputo - angola; oradora: sophie 
Frazão, 2012
•	 seminário sobre a lei da Contratação pública, ma-
puto - angola; orador: marco real martins, 2012
•	 regime de vínculos, Carreiras e remunerações 
dos trabalhadores na administração pública, pro-
movida pela iFe, lisboa; orador: pedro madeira de 
brito, 2012
•	 Novos temas da responsabilidade Civil extra-
contratual das entidades públicas, lisboa; oradora: 
Cláudia monge, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 pedro madeira de brito
doutor em direito, professor da Faculdade de direi-
to da Universidade de lisboa
•	 Cláudia monge
mestre, assistente da Faculdade de direito da Uni-
versidade de lisboa

•	 diogo pereira duarte
mestre, assistente da Faculdade de direito da Uni-
versidade de lisboa

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 angola - lmtCa - luís trigo Carrazedo & associados
rua marechal brós tito, edifício esCom, nº 35, 6º C, 
esc. b, luanda, angola
telm: (+244) 923 582 429  |  (+351) 914 600 622
telf: (+244) 935 613 431
info@lmtca.com  |  www.lmtca.com

•	 brasil - siqueira, d’Ávila, Flores e advogados
avenida barbacena, 472 - 10º andar
Cep 30190-130 mG - belo Horizonte
telf: (+31) 2531 9250 | (+31) 9726 2001
siqueirafelipe@me.com
felipe@nucleoadv.com.br

•	 espanha - area abogados Y asesores
C/ don pedro Granda, 11
06400 don benito - badajoz
telf: (+34) 924 111 903  |  Fax: (+34) 924 813 594
consejo.direccion@areaabogados.com

•	 moçambique - mestres eduardo Chiziane e Nelson 
Jeque
avenida paulo samuel Kankhomba, 276, r/c   
Cidade de maputo
telf: (+258) 823 446 60

Nº de sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores:

bas - soCiedade de advoGados, rl

9

17

4

5

rua artilharia Um, nº 51 - páteo bagatela, 
edif. 1 - 4º andar, 1250-137 lisboa

t. 211 554 330

F. 211 554 350 

e. geral@bas.pt 

www.bas.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Carlos pinto de abreu e associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
Carlos pinto de abreu, rui elói Ferreira, sofia monge, 
vânia Costa ramos

ÁREAS
direito penal (processual penal, execução de penas, 
penal económico e penal Fiscal), direito Contraor-
denacional, público e administrativo (disciplinar 
e deontologia profissional), direito internacional 
(Cooperação Judiciária internacional, extradição e 
mandado de detenção europeu), Família e menores, 
direito das sucessões, direito da saúde (actividade, 
erro e Negligência médica), bancário, regulação, di-
reito da Concorrência, direito privado (Contratos Ci-
vis e Comerciais), registos e Notariado, Contratação 
Colectiva, direito do trabalho, direito Fiscal, direito 
da segurança social, recuperação de Créditos, di-
reito dos media, Contencioso (administrativo, Civil, 
Fiscal, laboral, societário, sancionatório)

IDIOMAS
português, inglês, espanhol, Francês, italiano e ale-
mão. interpretações ou traduções disponíveis em 
Árabe, Chinês, Grego, Japonês, persa e russo.

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
european Criminal bar association  |  aidp (asso-
ciation internationale de droit pénale)  |  deutsch-

-lusitanischen Juristenvereinigung  |  Fair trials in-
ternational - legal experts advisory panel  |  Forum 
penal - associação de advogados penalistas

PubLICAçõES
•	 estratégia processual - de uma visão bélica para 
uma perspectiva meramente processual, edição de 
autor, 2000
•	 Ne bis in idem e União europeia, Coimbra editora, 
2009
•	 protecção, delinquência e Justiça de menores - 
um manual prático para juristas... e não só, edições 
sílabo, 2010
•	 Nemo tenetur se ipsum accusare e concorrência - 
Jurisprudência do tribunal de Comércio de lisboa, 

revista de Concorrência e regulação, 1/2010, p. 
175-197, almedina, 2010
•	 the international Comparative legal Guide to: 
business Crime 2013 (portugal), Global legal Group 
/ Cdr, 2012

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 a experiência portuguesa de vigilância electrónica 

- oportunidades de mudança nas práticas judiciais; 
Carlos pinto de abreu, 2012
•	 acções encobertas no estado de direito demo-
crático - iii Curso de pós-Graduação de direito da 
investigação Criminal e da prova organizado pelo 
instituto de direito penal e de Ciências Criminais; 
Carlos pinto de abreu, 2012
•	 Questões actuais do direito penal latino-ameri-
cano, ibérico e internacional - instituto de Ciências 
Criminais da Universität Göttingen; vânia Costa 
ramos, 2012
•	 o advogado Hoje e a advocacia no Futuro; Carlos 
pinto de abreu, 2012
•	 obtenção de prova no contexto transnacional na 
União europeia: freezing order - iii Curso de pós-

-Graduação de direito da investigação Criminal e da 
prova, organizado pelo instituto de direito penal e 
de Ciências Criminais; vânia Costa ramos, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Carlos pinto de abreu - docente convidado oca-
sionalmente em Cursos de licenciatura e de pós-

-Graduação na Faculdade de direito de lisboa da 
Universidade Católica, 2000-2010; docente em pós-

-Graduação na Faculdade de psicologia da Univer-
sidade lusófona, 2007; assistente na Faculdade de 
direito da Universidade internacional, direito penal, 
1991-1997; monitor na Faculdade de direito da Uni-
versidade de lisboa, direito do trabalho, 1991-1992 
•	 vânia Costa ramos - assistente Convidada e mes-
tre em Ciências Jurídico-Criminais na Faculdade de 
direito da Universidade de lisboa, direito penal e 
direito processual penal, 2008-2011; docente em 
pós-Graduação na Faculdade de psicologia da Uni-
versidade lusófona, 2007
Outras Ligações:
•	 Carlos pinto de abreu - docência em acções do 
CeJ, da pJ, da psp e da GNr
•	 rui elói Ferreira - vogal da Comissão de protecção 
das vítimas de Crimes violentos, 2006-2009; mem-
bro da eleNa - european legal Network on asylum 
(rede legal europeia de asilo), 2007-2008

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Carlos pinto de abreu - vice-presidente do Con-
selho superior, 2011-2013; presidente do Conselho 
distrital de lisboa, 2008-2010; vogal do Conselho 
Geral, 2005-2007; vogal e presidente da Comissão 
dos direitos Humanos, 2003-2008; membro da Co-
missão de legislação, 1999-2001
•	 rui elói Ferreira - vogal da Comissão dos direitos 
Humanos da ordem dos advogados, 2003-2008
•	 vânia Costa ramos - membro da sub-Comissão de 
Colaboradores da Comissão de direitos Humanos, 
2005-2007; delegada do Cdl para o tribunal de 
execução de penas, 2009-2012
•	 Henrique martins Gomes - vogal do Conselho dis-
trital de lisboa, 2011-2013
•	 inês Carvalho sá - Coordenadora da sub-Comis-
são de Colaboradores da Comissão de direitos Hu-
manos, 2005-2007

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
“Faça-se Justiça” (Forum estudante) | “vozes na rua” 
de apoio aos sem-abrigo (UCp) | Fundação para o 
desenvolvimento social | apav

OutROS ESCRItÓRIOS
Colaborações: angola, brasil, macau e moçambique  |  
parcerias: Coimbra, Faro, Funchal, ponta delgada, ma-
drid e londres  |  Correspondentes: espanha, França, 
itália, alemanha, Grã-bretanha e estados Unidos

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

alameda Quinta de santo antónio, 13 C
1600-675 lisboa

rua dom João iv, nº 399, 2º - sala 10
4000-302 porto

t. 217 106 160  |  225 106 540

F. 213 519 526  |  220 400 996

e. carlospintodeabreu@carlospintodeabreu.com

www.carlospintodeabreu.com

Carlos piNto de abreU e assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

4

15

5

12

3
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NOME DA SOCIEDADE
CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes 
& associados, sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2005

NOME DOS SÓCIOS
 
Sócios de Capital
luísa Curado
teresa Nogueira
pedro da Costa mendes
 
Sócios de Indústria
Carla malhão
 
Associados
João Gutierres, sónia Claro, teresa viana Jorge, luísa 
marchand, stefanie Götz, bruno micaelo pinheiro
 
Estagiários
antónio mota de Carvalho, pedro souza-Cardoso, 
antónio pinto de sousa, Henrique pinto leite

ÁREAS
direito Comercial
direito societário
Contratação pública
ppps - parcerias público-privadas
direito Fiscal
direito do trabalho
Contencioso
Fusões e aquisições
direito da distribuição
direito imobiliário
Comércio internacional
investimento internacional

IDIOMAS
português
inglês
Francês
italiano
espanhol
alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 idi - international distribution institute - experts 
para portugal

PubLICAçõES
•	 moral rights and Computer programs: an ill-fated 
love?, teresa Nogueira
editora: ed. College of europe - bruges
ano: 1995

•	 Franchise in portugal 2008, pedro da Costa 
mendes 
editora: Getting the deal through 
ano: 2008

•	 report on agency law & report on distribution 
law (portugal), pedro da Costa mendes 
editora: idi - international distribution institute
ano: 2006 e 2008

•	 Wettbewerbs-recht - capítulo sobre o direito da 
concorrência em portugal, pedro da Costa mendes
editora: ed. C.F. müller verlag - Heidelberg
ano: 2000

•	“manual das sociedades anónimas”, teresa viana 
Jorge
editora: verlag dashöfer portugal ed. profissionais
ano: desde 2004 - autora; desde 2007 - autora           
e Coordenadora

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 Fórum Criação de Negócios: “o negócio em fran-
chising - a relação franchisado / franchisador”
orador: pedro da Costa mendes, 2011

•	 Conferência “o orçamento do estado para 2012”, 
UCp - Universidade Católica portuguesa
oradora: Carla malhão, 2011

•	 parceiras público-privadas e a nova Contratação 
pública
Colóquio para municípios
oradora: luísa Curado, 2008

•	 Contratti con agenti e concessionari all’estero; Ca-
mera di Commercio industria di torino, turim (itália)
orador: pedro da Costa mendes, 2008

•	 Fundos de investimento imobiliário
Colóquio a operadores económicos do sector
oradoras: luísa Curado e teresa Nogueira, 2006

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Carla malhão 
docente das cadeiras de sistema Fiscal, imposto 
de selo e processo tributário - pós-Graduação em 
Fiscalidade no isaG - instituto superior de adminis-
tração e Gestão
Área: direito Fiscal; ano: desde 2006

•	 Carla malhão
docente das cadeiras de sistema Fiscal, imposto 
de selo e processo tributário - pós-Graduação em 
Fiscalidade na escola profissional Cristóvão Colom-
bo - Funchal
Área: direito Fiscal; ano: desde 2003

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 pedro da Costa mendes
membro da Comissão das relações internacio-
nais do Conselho distrital do porto da ordem dos 
advogados; 
ano: 2002/2004

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
•	 associação dos albergues Nocturnos do porto, 
ipss utilidade pública

OutROS ESCRItÓRIOS
mantém parcerias com várias sociedades de advo-
gados estrangeiras.

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

Novo Endereço
avenida da boavista,  3265 - 4.4
edifício oCeaNUs, 4100-137 porto

t. 225 431 000

F. 225 431 009

e. cncm@cncm.pt  |  www.cncm.pt

CNCm - CUrado, NoGUeira, Costa meNdes & assoCiados, soCiedade de advoGados, rl

4*

14

4

3

* (3 sócios de capital + 1 sócia de indústria)
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NOME DA SOCIEDADE
Correia, seara, Caldas, simões e associados
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2007

NOME DOS SÓCIOS
Júlio de Castro Caldas, João Correia, Fernando seara*, 
maria José simões, duarte Nuno oliveira rocha, João 
miguel barros*, José luís pereira seixas, João Navega, 
Gonçalo ribeiro da Costa, Francisco Gambôa, ana 
Garcia Correia, Cristina Correia de oliveira, Catarina 
Correia, Célia Galante, Nuno Correia lopes, ana ro-
que dias, ana rita relógio, Catarina ramalho peixe, 
pedro Garcia Correia, Fernanda beato, elisa vaz, ricar-
do Henriques tomás, Nuno Cárcomo lobo*, miguel 
lopes lourenço, manuel vaz loureiro

* os sócios Fernando seara, João miguel barros e Nuno Cárcomo lobo 
suspenderam a sua inscrição na ordem dos advogados, por exercerem 
cargo público.

Consultor:
antónio monteiro Fernandes

ÁREAS
direito Civil
Contratos de direito privado
direito do trabalho
direito administrativo
Contratação pública
direito do desporto
direito Comercial  |  direito societário
Fusões e aquisições
project Finance
direito bancário | direito Financeiro
direito dos transportes
direito dos seguros
direito do ambiente
direito do Urbanismo
direito da energia e recursos Naturais
direito da saúde
propriedade intelectual
tecnologias de informação
Comércio electrónico  |  software
direito Comunitário
direitos reais
direito imobiliário
direito da Família e sucessões
direito penal

direito Contraordenacional
direito Fiscal
registos e Notariado
Comércio internacional
Contencioso
arbitragem e mediação

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol, alemão, italiano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 associação portuguesa de arbitragem
•	 Câmara de Comércio luso-americana
•	 Câmara de Comércio luso-moçambicana
•	 Câmara de Comércio luso-Chinesa
•	 instituto português de Corporate Governance 

PubLICAçõES
•	 lei das Finanças locais anotada; Gonçalo ribeiro 
da Costa; editora: bnomics, 2009
•	 direito do trabalho; antónio monteiro Fernandes; 
editora: almedina, 2009
•	 afirmar a advocacia - reflexões sobre a Cidadania 
e a Justiça; João Correia; editora: almedina, 2004

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	“responsabilidade dos administradores e directo-
res nas sociedades Comerciais”, Câmara de Comér-
cio americana em portugal; Júlio de Castro Caldas, 
João Correia e José luís pereira seixas, 2009

•	“o seguro de responsabilidade Civil dos adminis-
tradores de sociedades anónimas”, associação in-
ternacional do direito dos seguros; Júlio de Castro 
Caldas, 2009

•	“desporto & direito, revista Jurídica do desporto. 
5 anos”, Faculdade de direito da Universidade Nova 
de lisboa; João Correia, José luís pereira seixas e 
José manuel meirim, 2008

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 antónio monteiro Fernandes
professor Catedrático - instituto superior de Ciên-
cias do trabalho e da empresa e Faculdade de direi-
to da Universidade lusíada do porto; Área: direito 
do trabalho
•	 Gonçalo ribeiro da Costa
docente - mestrado do instituto superior de educa-
ção e Ciências; Área: Gestão autárquica

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Júlio de Castro Caldas
 - bastonário, 1993-1998

•	 João Correia
 - vogal do Conselho distrital de lisboa, 1993-1995
 - vogal do Conselho Geral, 1996-1998
 - vice-presidente do Conselho Geral, 2002-2004

•	 João miguel barros
 - vogal do Conselho Geral, 2002-2004

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 santarém
avenida afonso Henriques, nº 67 - 1º esq.
2000-179 santarém
telf: 213 552 250  |  213 303 660
Fax: 213 552 268  |  213 144 347
csa_santarem@csca.pt

•	 China - macau
avenida da amizade, nº 555
edifício landmark, 13º andar, sala 1309
telf: (+853) 287 127 70
Fax: (+853) 287 138 55
csa_macau@csca.pt

Parcerias/ Escritórios Associados
•	 Coimbra - arménia Coimbra e associados
•	 brasil - aJe - assessoria Jurídica especializada

avenida 5 de outubro, nº 17 - 7º andar
1050-047 lisboa

t. 213 552 250  |  213 303 660

F. 213 552 268  |  213 144 347

e. csa_lisboa@csca.pt

www.csca.pt

Correia, seara, Caldas, simões e assoCiados - soCiedade de advoGados, r.l.

Nº sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

25

45

20

1

5
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NOME DA SOCIEDADE
Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia 
e associados - sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2002

NOME DOS SÓCIOS
Gonçalo Capitão, tiago rodrigues bastos, Gonçalo 
areia, madalena Januário, Nuno Correia dos santos

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Público e Direito Administrativo
responsáveis:
Gonçalo Capitão, Gonçalo areia
Nº de advogados: 8

Direito Comercial
responsável: Nuno Correia dos santos
Nº de advogados: 4

Contencioso
responsável: tiago rodrigues bastos
Nº de advogados: 8

Direito do trabalho
responsáveis:
tiago rodrigues bastos, madalena Januário
Nº de advogados: 3

Direito Penal
responsável: tiago rodrigues bastos
Nº de advogados: 2

OutRAS ÁREAS
direito das expropriações, direito do ambiente, 
direito do Urbanismo, Contratação pública, par-
cerias público-privadas, direito societário, direito 
imobiliário, direito Comunitário e da Concorrência, 
recuperação de Créditos, insolvências, direito da 
segurança social, direito do desporto, arbitragem 
e mediação, direito Fiscal, direito aeronáutico

IDIOMAS
português
inglês
Francês
alemão
espanhol

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 redeJUr - associação de escritórios de advocacia 
empresarial (rede de sociedades de advogados de 
origem brasileira, com representações em todo o 
brasil e também em itália, inglaterra, espanha, ar-
gentina e Costa rica)

•	 lNa - legal Net link alliance (rede mundial de 
sociedades de advogados independentes de média 
dimensão, com actuação em todas as principais 
áreas de prática jurídica)

PubLICAçõES
•	 expropriação e ambiente, Gonçalo Capitão
editora: Universidade lusíada, 2004

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 regime Jurídico das expropriações, parceria 
Crba-iFe
oradores: Gonçalo areia, sofia mira Granja, Nuno 
Fonseca Costa, 2011

•	 regime Jurídico de emprego público, parceria 
Crba-itd 
oradores: Gonçalo areia, Joana almeida Gonçalves, 
ana isabel pereira, 2010

•	 1º Congresso internacional de direito Constitu-
cional do trabalho, amatra-13, João pessoa, brasil 
orador: tiago rodrigues bastos, 2009

•	 Conferências de direito da aviação, Ciclo de confe-
rências da ordem dos advogados
orador: Gonçalo areia, 2009

•	 Novo regime jurídico da Contratação pública
orador: Gonçalo areia, 2009

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Gonçalo Capitão
regente da Universidade lusíada de lisboa
Área: direito administrativo
ano: 1988-2005

•	 tiago rodrigues bastos
assistente da Universidade lusíada de lisboa
Área: direito Comunitário
ano: 1990-2002

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 tiago rodrigues bastos
 - membro do Conselho superior, 1999-2001
 - membro do Conselho distrital de lisboa, 2011-2013

•	 Gonçalo Capitão
 - membro do Conselho distrital de lisboa, 1999-2001

•	 madalena Januário
 - membro do Conselho distrital de lisboa, 2011-2013

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
•	 a Crba define anualmente um pacote de servi-
ços jurídicos que coloca à disposição de algumas 
pessoas singulares e entidades colectivas a quem 
presta serviços “pro bono”, colaborando ainda regu-
larmente com várias ipss na prossecução dos seus 
objectivos.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua Caldas Xavier, nº 38 - 4º esq.
4150-162 porto
telf: 220 188 759  |  Fax:  226 067 007
e-mail: crba@crba.pt

Parcerias
•	 santo tirso - rodrigues braga e associados - socie-
dade de advogados

Nº de sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

Crba - Capitão, rodriGUes bastos, areia e assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

5

23

8

5

4

avenida duque de Ávila, nº 66 - 5º andar
1069-075 lisboa

t. 213 564 301

F. 213 564 321

e. crba@crba.pt

www.crba.pt



anuário2013 das Sociedades de advogados

88

NOME DA SOCIEDADE

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, 

Ulrich & associados - sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2003

NOME DOS SÓCIOS

João Holstein Campilho

miguel ribeiro telles

pedro schiappa Cabral

pedro Ulrich

pedro montenegro martins

ana trouillet pessoa

Jorge Costa martins

Associados e Consultores:

pedro pereira dos santos

mónica moreira

sofia barros Carvalhosa

Carla barreto

aua dias

duarte ribeiro telles

maria borges da Costa

Catarina marques Guedes

Joana Guedes

ÁREAS PREFERENCIAIS

Fusões e Aquisições

responsáveis:

pedro schiappa Cabral

miguel ribeiro telles

Contratos Internacionais

responsáveis:

miguel ribeiro telles

sofia barros Carvalhos

Direito da Concorrência

responsáveis:

pedro schiappa Cabral

mónica moreira

Direito do trabalho

responsável: pedro Ulrich

Arbitragem e Mediação

responsáveis:

pedro montenegro martins

ana trouillet pessoa

OutRAS ÁREAS

direito societário

direito Financeiro

direito Fiscal

direito imobiliário

Contratos de direito privado

direito Civil

Contencioso

direito Comercial

direito económico

investimento estrangeiro

direito do Urbanismo

direito da propriedade intelectual

direito do desporto

direito da publicidade

IDIOMAS

inglês

alemão

Francês

espanhol

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 asap - associação das sociedades de advogados 

de portugal

OutROS ESCRItÓRIOS

Parcerias

•	 brasil - são paulo e brasília

duarte Garcia, Caselli Guimarães e terra advogados

•	 argentina - buenos aires

bakmas & associados

•	 eUa - miami, Florida 

José maria Carneiro da Cunha

•	 China - beijing

duarte Garcia, Caselli Guimarães e terra advogados

•	 angola - luanda 

Carlos de Freitas - escritório de advogados

•	 alemanha - munich

beyer rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Nº sócios:

Nº total de advogados:

Nº de outros Colaboradores:

beloura office park, edifício 6, piso 2 
Quinta da beloura, 2710-693 sintra

t. 219 245 010

F. 219 245 011

e. geral@ctsu.pt

www.ctsu.pt

CtsU - CampilHo, ribeiro telles, sCHiappa Cabral, UlriCH & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

7

16

3
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NOME DA SOCIEDADE
espanha e associados 
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2004

NOME DOS SÓCIOS
João espanha
rita beirôco
elsa rodrigues

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Fiscal
responsável: elsa rodrigues
e-mail: elsa.rodrigues@espanhaassociados.pt
telf: 213 538 705
Nº de advogados: 5
Nº de advogados especialistas: 1 (João espanha)

Direito Financeiro
responsável: João espanha
e-mail: joao.espanha@espanhaassociados.pt
telf: 213 538 705
Nº de advogados: 4

Direito Comercial
responsável: rita beirôco
e-mail: rita.beiroco@espanhaassociados.pt
telf: 213 538 705
Nº de advogados: 4

Direito do trabalho
responsável: luís almeida Carneiro
e-mail: luis.acarneiro@espanhaassociados.pt
telf: 213 538 705
Nº de advogados: 4

Direito Imobiliário
responsável: rui roldão (Consultor)
e-mail: rui.roldao@espanhaassociados.pt
telf: 213 538 705
Nº de advogados: 2

OutRAS ÁREAS
direito societário
Corporate Governance
direito da Concorrência
reestruturação de empresas
Contratos internacionais

direito penal económico
direito do Consumo
direito da saúde
direito bancário
direito dos seguros
direito da segurança social
Fundos de pensões
Fusões e aquisições
Fundos de investimento
mercado de Capitais
investimento internacional
Contencioso Fiscal
Contencioso laboral
direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação

IDIOMAS
inglês
Francês
Castelhano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 taGlaw® uma das maiores redes de sociedades de 
advogados independentes do mundo, constituída 
por cerca de 150 sociedades de advogados basea-
das em mais de 100 jurisdições www.taglaw.com
•	 iba - international bar association
•	 iFa - international Fiscal association
•	 aida - association internationale de droit des 
assurances
•	 ipCG - instituto português de Corporate Governance

PubLICAçõES
•	“irs”
editora: almedina, 2009

•	“imt, imi, is”
editora: almedina, 2010

•	“sobre o imposto do selo - algumas especificida-
des do Crédito ao Consumo”
revista Fiscalidade nº 44, 2011

•	“ramo vida em livre prestação de serviços - velhas 
e Novas Questões Fiscais”, estudos em Homenagem 
ao prof. alberto Xavier; editora: almedina, no prelo

•	“o irs e a Competitividade - Uma visão Global”
revista da Faculdade de direito de lisboa, no prelo

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 proposta orçamento de estado 2013; participação 
em diversas conferências, organizadas designa-
damente pela aHp e asFaC, e em conferências 
organizadas pelo escritório para Clientes; oradores: 
equipa de direito Fiscal, 2012

•	 irs e Competitividade - iii Congresso de direito 
Fiscal; orador: João espanha, outubro de 2012

•	“alterações laborais em vigor e revisão do Código 
do trabalho”; organização: associação da Hotelaria 
de portugal (aHp), évora; oradores: luís almeida 
Carneiro, ana Fernandes rocha, ricardo peão, 12 de 
Julho de 2012

•	”Fórum ttt - recursos Humanos, o que muda em 
2012? Que políticas de gestão?”; organização: aHp, 
torres vedras; oradores: luís almeida Carneiro, ana 
Fernandes rocha, ricardo peão, 15 de maio de 2012

•	“reformas Fiscais e divisão do esforço tributário - 
perspectivas internacionais”, Ciclo de Conferências 

- projecto executivo para a reforma tributária; pro-
movido pela Utpert - Unidade técnica para o pert 
e eNad - escola Nacional de administração, angola; 
oradora: elsa rodrigues, março de 2012

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 João espanha
vogal do Conselho distrital de lisboa, 2002 / 2007

espaNHa e assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

rua Castilho, nº 75 - 8º dto
1250-068 lisboa

t. 213 538 705

F. 213 143 704

e. geral@espanhaassociados.pt

www.espanhaassociados.pt

3

15

1

1

3
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NOME DA SOCIEDADE
Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos 
& associados - sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2006

NOME DOS SÓCIOS
José mário Ferreira de almeida
luciano marcos
paulo dias Neves
antónio andré martins

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito do urbanismo 
responsável: luciano marcos
e-mail: lmarcos@falm.pt

PPPs - Parcerias Público-Privadas 
responsável: antónio andré martins 
e-mail: aamartins@falm.pt

Contencioso
responsável: paulo dias Neves
e-mail: pdneves@falm.pt

Direito Administrativo 
responsável: José mário Ferreira de almeida
e-mail: jmfalmeida@falm.pt
Nº de advogados especialistas: 1 (José mário Ferrei-
ra de almeida)

OutRAS ÁREAS
arbitragem e mediação, Contencioso administrativo, 
Contencioso Fiscal, Contratação pública, direito pú-
blico, direito do ambiente, direito das expropriações, 
direito da energia e recursos Naturais (energias reno-
váveis), direito imobiliário, direitos reais, direito do tu-
rismo, direito Comunitário e da Concorrência, project 
Finance, Corporate Finance, infra-estruturas, emprei-
tadas de obras públicas, direito Civil, direito Comercial, 
direito Contraordenacional, direito da regulação

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
parceria para moçambique com mNm - marroquim, 
Nkutumula, macia e associados - sociedade de 
advogados

PubLICAçõES
•	 Constituição da república portuguesa - anotada 
(José mário Ferreira de almeida em co-autoria)
editora: rei dos livros, 1984

•	 a Justiça Constitucional em portugal - Notas para 
um estudo (José mário Ferreira de almeida)
editora: CoGNitio, 1985

•	 o sistema político-administrativo português (José 
mário Ferreira de almeida em co-autoria)
editora: iNa, 2001

•	 o dever de Não extraditar - Um caso exemplar 
(José mário Ferreira de almeida em co-autoria)
editora: legis, 1995

•	 legislação Fundamental de direito do Urbanismo, 
2 volumes (luciano marcos em co-autoria)
editora: lex, 1994

•	 da inconstitucionalidade do artigo 103º/d) da 
l.p.t.a. - revista da aaFdl, ano 13-14 - separata 
(luciano marcos)
editora: associação académica da Faculdade de 
direito da Universidade de lisboa, 1990

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	“Cumprimento do contrato e responsabilidade con-
tratual” - Curso de pós-Graduação em Contratos pú-
blicos em tempos de crise, organizado pelo iCGp-Fdl; 
orador: mestre José mário Ferreira de almeida, 2012

•	“a representação do estado nos tribunais admi-
nistrativos (continuação): acções sobre contratos 
(invalidade e execução) ” - Curso de pós-Graduação 
em patrocínio Judiciário e representação do estado 
em Juízo, organizado pelo iCGp-Fdl; orador: mestre 
José mário Ferreira de almeida, 2012

•	“planeamento de recursos hídricos e ordenamento 
do território” - “os usos turísticos em áreas sujeitas a 
condicionantes do domínio hídrico” - Curso de pós-

-Graduação de actualização sobre direito da Água, 
organizado pelo iGCp-Fdl; oradores: mestre José 
mário Ferreira de almeida e luciano marcos, 2012

•	“a divisão da propriedade para fins urbanísticos. o 
parcelamento e o loteamento do solo” - i Curso de 

pós-Graduação de aperfeiçoamento em direito do 
Urbanismo e da Construção, organizado pelo iGCp 

- Fdl; orador: luciano marcos, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 José mário Ferreira de almeida
mestre em direito - docente - Faculdade de direito 
de lisboa; Área: direito público, 1982-2007

•	 João miranda
doutor em direito - docente - Faculdade de direito 
de lisboa; Área: direito público, desde 1995

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 José mário Ferreira de almeida
 - membro do Conselho distrital de lisboa, 
2001-2003
 - presidente da Comissão Nacional de avaliação da 
ordem dos advogados, 2006

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
a Falm implementou um programa de responsabi-
lidade através do qual assume a defesa pro bono de 
instituições de solidariedade social.

OutROS ESCRItÓRIOS
moçambique - maputo
prédio Cimpor (polana shopping)
rua José mateus, nº 20 - 3ºdto
telf: +258 21 48 35 85
Fax: +258 21 48 63 13

Falm - Ferreira de almeida, lUCiaNo marCos & assoCiados - soCiedade de advoGados, r.l.

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

rua abranches Ferrão, nº 10 - 5º F
1600-001 lisboa 

t. 217 224 200

F. 217 224 201

e. geral@falm.pt

www.falm.pt

4

13

1

4
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NOME DA SOCIEDADE
Gómez-acebo & pombo

ANO DA CONStItuIçãO: 1971 (2010 em lisboa)

NOME DOS SÓCIOS
Fermín Garbayo (resident partner), leonor Chastre, 
albano sarmento 

ÁREAS
arbitragem e mediação, público e administrativo, 
ppps - parcerias público-privadas, empreitadas de 
obras públicas, imobiliário, Construção, Urbanismo, 
ambiente, energia e recursos Naturais, energias 
renováveis, infraestruturas, project Finance, Con-
tencioso, Contratação pública, Contratos de direito 
privado, propriedade intelectual e tecnologias de 
informação, Comunicação social e publicidade, 
Comercial, societário, reestruturação de empresas, 
Financeiro, bancário, insolvências, Fusões e aquisi-
ções, Fundos de investimento, private equity, merca-
do de Capitais, privatizações, saúde, Farmacêutico, 
direito do trabalho, Comunitário e da Concorrência, 
direito económico, Fiscal, Civil, Contraordenacional, 
direito do desporto, direito internacional, Comér-
cio internacional, Contratos internacionais, penal, 
investimento internacional, investimento em África, 
Família e sucessões, registos e Notariado

IDIOMAS
espanhol, inglês, Francês, italiano e Catalão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 aba / aeeC / aippi / asap / CCile / CClbl / eCba / 
iba / iNta / Uia

PubLICAçõES
•	“merger Control”. Jurisdictional comparisons. First 
edition 2011; autores para portugal: Jorge santiago 
Neves, teresa baptista; european lawyer reference

•	 private equity; autores: Jorge santiago Neves e 
teresa baptista, entre outros; Charles martin, mac-
farlanes llp, 2010

•	 adquisiciones de empresas; directores: José maría 
Álvarez arjona e Ángel Carrasco perera, com a par-
ticipação de vários advogados da Ga&p; thomson 
reuters aranzadi, tercera edición, 2010

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS 
•	“arbitragem no desporto”, organizado pela Ga&p 
com o alto patrocínio da secretaria de estado do 
desporto e da Juventude; museu Nacional do 
desporto (lisboa), 2012; oradores: Carlos soares e 
manuel martín domínguez

•	“2012, Um Novo Quadro Jurídico para o arrenda-
mento”, organizado pela Ga&p, lisboa, 2012; ora-
dores: Carlos soares, ana Grosso alves, José pedro 
briosa e Gala e ricardo pereira

•	“reabilitação Urbana - Novos rumos para o sector 
da Construção”, organizado pela Ga&p, lisboa, 2012; 
oradores: sofia rodrigues Nunes, Filipe santos bara-
ta, Guilherme Figueiredo e ricardo pereira

•	“o Novo regime Jurídico da Concorrência”, orga-
nizado pela Ga&p, lisboa, 2012; oradores: leonor 
Chastre, evelyne ameye, diogo Coutinho de Gou-
veia e inês de sousa Godinho

•	“a Nova lei da arbitragem”, organizado pela Ga&p, 
lisboa, 2012; oradores: albano sarmento, Carlos 
soares, paulo Nogueira da rocha, rita santinho 
martins e marina Carvalho

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Carlos soares
 - professor assistente na Faculdade de direito da 
Universidade de lisboa; Áreas: teoria do direito 
Civil, direito das obrigações, direito processual 
Civil i, direito processual ii, direito processual penal, 
direito internacional privado e direito Comercial 
internacional, de 1996 a 2009
 - professor na escola superior de actividades imobi-
liárias; Áreas: direito imobiliário i e direito imobiliá-
rio ii, de 2007 a 2010

•	 sónia monteiro
 - docente na escola superior de teatro e Cinema 

- instituto politécnico de lisboa; Áreas: direito i (No-
ções Fundamentais de direito) e direito ii (direito de 
autor e leis das artes e espectáculos), 2000-2011

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 leonor Chastre
tesoureira e membro do Conselho Geral, 2002-2004; 
membro da Comissão de legislação, 1999-2001

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a Ga&p tem uma participação activa na respon-
sabilidade social, através de programas de acção 
social e humanitária. para tal, foi criada a Fundación 
Fernando pombo a fim de estabelecer objectivos, 
prioridades e linhas de acção para orientar a gestão 
ética e socialmente responsável de cada escritório 
com o compromisso da direcção da sociedade. For-
mamos parte de entidades amigas da “Fundación 
lealtad” e trabalhamos de forma activa com a Fun-
dação do Centro “pueblos Unidos”. 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 espanha - madrid
Castellana, 216, 28046 madrid
telf: (+34) 915 829 100 | Fax: (+34) 915 829 114
abogados@gomezacebo-pombo.com
•	 estados Unidos da américa - Nova iorque
126 east 56th street. suite 2020, New York, NY 10022
telf: (+1) 646 736 3075
abogadosnyc@gomezacebo-pombo.com
•	 reino Unido - londres
Five Kings House | 1 Queen street place
eC4r 1Qs london
telf: (+44) 20 7329 5407 | Fax: (+44) 20 7489 7466
abogados.uk@gomezacebo-pombo.com
•	 bélgica - bruxelas
telf: (+322) 231 12 20 | Fax: (+322) 230 80 35
•	 barcelona, valência, bilbau, málaga e vigo

GÓmeZ-aCebo & pombo

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

avenida da liberdade, nº 131 - 1º e  5º andares
1250-140 lisboa 

t. 213 408 600

F. 213 408 608

e. advogados.lisboa@gomezacebo-pombo.com 

www.gomezacebo-pombo.com

3

24*

6

1

8

* Números a nível internacional: Nº de sócios: 61; Nº total de 
advogados: 280; Nº de outros colaboradores: 140
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NOME DA SOCIEDADE

João pinto Germano & associados

sociedade de advogados rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2005

NOME DOS SÓCIOS

João pinto Germano

mafalda Fonseca

luísa Filipe Freitas

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito Administrativo

responsável:

mafalda Fonseca

telf: 213 406 050

e-mail: geral@jpg-associados.com

Nº de advogados: 3

Direito Comercial

responsável:

luísa Filipe Freitas

telf: 213 406 050

e-mail: geral@jpg-associados.com

Nº de advogados: 3

Direito Civil

responsável:

mafalda Fonseca

telf: 213 406 050

e-mail: geral@jpg-associados.com

Nº de advogados: 5

PPPs - Parcerias público-privadas

responsável:

luísa Filipe Freitas

telf: 213 406 050

e-mail: geral@jpg-associados.com

Nº de advogados: 2

Direito Internacional (países de língua portuguesa)

responsável:

João pinto Germano

telf: 213 406 050

e-mail: geral@jpg-associados.com

Nº de advogados: 2

OutRAS ÁREAS

Contencioso administrativo

Contencioso (Civil) 

direito imobiliário (Condomínios)

registos e Notariado

Contratação pública

imigração

direito dos seguros

direito do trabalho 

direito do arrendamento

direito Fiscal 

IDIOMAS

português

inglês

alemão

Francês

espanhol

PubLICAçõES

•	 artigo com o tema “o estado e as parcerias público 

privadas”

JpG na pessoa da dra. luísa Filipe Freitas (sócia)

editora: publicado na revista pontos de vista n.º 19 

(Jornal público)

ano: 28 de agosto de 2012

•	 artigo subordinado ao tema “Crise económica”

JpG na pessoa da dra. mafalda Fonseca (sócia)

editora: publicado no suplemento “Qualidade & 

inovação”, edição n.º 5 (Jornal público)

ano: 30 de agosto de 2012

•	 artigo subordinado ao tema “Nova lei do arren-

damento Urbano”

JpG na pessoa da dra. mafalda Fonseca (sócia)

editora: publicado no suplemento “Qualidade & 

inovação”, edição n.º 8 (Jornal público)

ano: 5 de dezembro de 2012

•	 artigo subordinado ao tema “ari: uma oportuni-

dade soberana”

JpG na pessoa da dra. mafalda Fonseca (sócia) e dra. 

márcia estrela

editora: publicado no suplemento “Qualidade & 

inovação”, edição n.º 9 (Jornal público)

ano: 27 de dezembro de 2012

OutROS ESCRItÓRIOS

•	 angola - luanda

dr. Fausto de Carvalho

rua missão 71 - 1

108 ingombota

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

avenida da liberdade nº 144 - 8º dto.
1250-146 lisboa

t. 213 406 050

F. 213 406 059

e. geral@jpg-associados.com

www.jpg-associados.com

João piNto GermaNo & assoCiados, soCiedade de advoGados rl

3

8

2

1
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NOME DA SOCIEDADE

m&a - albergaria silva & associados

sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1990, reestruturada

e reconstituída em 22 de setembro de 2005

ÁREAS PREFERENCIAIS

Fusões e Aquisições

responsável: paula albergaria silva 

(managing partner)

Arbitragem e Mediação

responsável: luís miguel reis

Direito do trabalho

responsável: Nuno Neves Ferreira

Contratos de Direito Privado

responsável: maria João Catarino

Direito Público e Administrativo

responsável: João silva lopes

OutRAS ÁREAS

Contencioso

Contratação pública

Corporate Governance

direito do ambiente

direito bancário

direito da Comunicação social e publicidade

direito Comunitário e da Concorrência

direito da distribuição

direito Fiscal

direito penal económico

direito societário

direito das telecomunicações

direito do turismo

Fundos de investimento

Fundos de pensões

investimento estrangeiro

mercado de Capitais

private equity

reestruturação de empresas

segurança social

venture Capital

IDIOMAS

inglês

Francês

espanhol

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS

ao longo dos seus anos de existência a m&a tem 

visto reconhecida a sua posição no mercado Jurí-

dico português, principalmente devido aos conhe-

cimentos e vasta experiência adquirida no âmbito 

de transacções internacionais. assim, continuamos 

a apostar em formação de modo a mantermos a ex-

celência. os nossos colaboradores participam regu-

larmente em seminários, conferências e formações 

tanto em portugal como no estrangeiro, sobre te-

mas jurídicos relevantes para as respectivas áreas de 

actuação. participam ainda enquanto oradores em 

conferências e congressos internacionais diversos.

OutROS ESCRItÓRIOS

m&a presta serviços jurídicos num contexto nacio-

nal e internacional a Clientes das mais diversas áreas 

de actividade. actuamos de forma independente, 

privilegiando sempre o profissionalismo, a grande 

qualidade e utilidade dos serviços que prestamos. 

Colaboramos assim com firmas de advogados es-

trangeiras sempre que o trabalho que estamos a re-

alizar para os nossos Clientes assim o exige, propor-

cionando assistência jurídica com amplitude global.

av. da liberdade, nº 245 - 7º C
1250-143 lisboa

t. 213 566 710

F. 213 566 719

e. lawfirm@malaw.pt

www.malaw.pt

m&a - alberGaria silva & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

Nº total de advogados: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

30

3

3
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NOME DA SOCIEDADE
Nobre Guedes, mota soares & associados
laCe advoGados

ANO DA CONStItuIçãO: 2003

NOME DOS SÓCIOS
luís Nobre Guedes
pedro pestana bastos
José mota soares

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
responsável: pedro pestana bastos
e-mail: ppb@cscg.pt
Nº advogados: 20

Direito do trabalho
responsável: José mota soares
e-mail: jms@cscg.pt
Nº advogados: 8

Direito Comercial (Societário)
responsável: luís Nobre Guedes
e-mail: lng@cscg.pt
Nº advogados: 8

Contratação Pública 
responsável: Gonçalo mota Nogueira
e-mail: lng@cscg.pt
Nº advogados: 6

Project Finance
responsável: Hugo ramos alves
e-mail: lng@cscg.pt 
Nº advogados: 8

OutRAS ÁREAS
arbitragem e mediação
direito público e direito administrativo
direito bancário
direito da energia e recursos Naturais
direito do ambiente
direito dos transportes
direito económico
direito da regulação
direito da Concorrência
direito Fiscal
direito Financeiro

direito imobiliário
empreitadas de obras públicas
direito marítimo
direito penal
Fusões e aquisições
insolvências
investimento internacional
mercado de Capitais
propriedade intelectual e tecnologias de informação

IDIOMAS
português, espanhol, Francês, inglês, alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 laCe - advogados
•	 João rainho Craveiro & associados

PubLICAçõES
•	“Nótula sobre a venda à distância e a limitação con-
tratual da responsabilidade dos prestadores de ser-
viços em rede”, Liber Amicorum Mário Frota - Hugo 
ramos alves; almedina, 2012

•	“em tema de direitos dos passageiros no contrato 
de transporte aéreo”, estudos de direito aéreo - 
Hugo ramos alves; Coimbra editora, 2012

•	“a Convenção de Hong Kong sobre desmantela-
mento de navios”, ii Jornadas de lisboa de direito 
marítimo - Hugo ramos alves; almedina, 2012

•	“o penhor” - Hugo ramos alves; almedina, 2010

•	“a função de garantia da compensação” - Hugo ra-
mos alves; revista “o direito”, ano 142 (almedina), 
2010

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	“as alterações ao Código do trabalho decorrentes 
do acordo de Concertação e do memorando da troi-
ka”, associação portuguesa de Facility Services; José 
mota soares, 2012

•	 i Curso de pós-Graduação em direito dos seguros, 
“seguro de transportadores”, Faculdade de direito de 
lisboa; Hugo ramos alves, 2012

•	“mercados emergentes: o mundo mudou”, Feira 
internacional de negócios para pme’s; luís Nobre 
Guedes, 2011

•	“alterações ao Código do trabalho”, associação 
Nacional dos profissionais do ensino de Condução 
automóvel; José mota soares, 2012

•	“drafting international Commercial Contracts 
and midnight Clauses”, seminário internacional da 
Comissão de direito e prática Comercial da Câmara 
de Comércio internacional (iCC); Gonçalo mota No-
gueira, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Hugo ramos alves, assistente Convidado na Fa-
culdade de direito da Universidade de lisboa; Áreas: 
direito Civil, direito Comercial, desde 2008

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a Nobre Guedes, mota soares & associados tem 
uma consciência social vincada, colocando os seus 
serviços e capacidade dos seus advogados ao servi-
ço de oNGs, ipsss e clientes com recursos financei-
ros escassos de forma regular e em regime de pro 
bono (p.e. Casa do Gaiato).

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 angola - luanda (parceria)
avenida Comandante Che Guevara, n.º 197, 2º a

•	 a Nobre Guedes, mota soares & associados dispõe 
de diversas parcerias com escritórios internacionais 
na prestação de serviços jurídicos, nomeadamente, 
em África do sul, angola, brasil, espanha, França, 
moçambique e suíça.

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

av. da liberdade, nº 38 - 4º andar, edifício libersil
1250-145 lisboa

t. 210 900 300

F. 210 900 399

e. cscg@cscg.pt

www.cscg.pt

Nobre GUedes, mota soares & assoCiados - laCe advoGados

3

35

6

3

10
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NOME DA SOCIEDADE
Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & 
associados - sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1993

NOME DOS SÓCIOS
Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito do trabalho
responsável: Nuno Cerejeira Namora
nunocerejeiranamora@sociedadeadvogados.eu
Nº de advogados: 10
Nº de advogados especialistas: 1 (Nuno Cerejeira 
Namora)

Direito Fiscal
responsável: pedro marinho Falcão
e-mail: pmfalcao@sociedadeadvogados.eu
Nº de advogados: 5
Nº de advogados especialistas: 1 (pedro marinho 
Falcão)

Contencioso
responsável: vítor peixoto
e-mail: vitorpeixoto@sociedadeadvogados.eu
Nº de advogados: 5

OutRAS ÁREAS
Contencioso Fiscal, Contratação Colectiva, direito 
administrativo, direito Comercial, direito societário, 
arbitragem e mediação, direito penal, direito da Fa-
mília e sucessões, direito da propriedade intelectual 
(direitos de autor), direito imobiliário, direito do 
arrendamento

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 protocolo de parceria com a Universidade portu-
calense infante d.Henrique e com a associação de 
estudantes da Faculdade de direito da Universidade 
do porto
•	 Fundadores da asap - associação das sociedades 
de advogados de portugal
•	 membros do Fórum penal - associação dos advo-
gados penalistas, da associação Fiscal portuguesa e 

da JUtra - associação luso-brasileira de Juristas do 
trabalho 
•	 parceiros da Câmara de Comércio e indústria 
luso-espanhola e da associação de Comerciantes 
do porto

PubLICAçõES
•	“a legitimidade do detentor de um Crédito litigio-
so como requerente na insolvência”; Nuno Cerejeira 
Namora, pedro marinho Falcão & associados,  2012

•	“Código do trabalho e renovação da Contratação 
Colectiva: orientações para propostas de emprega-
dores e de associações de empregadores em futura 
contratação Colectiva de trabalho”, co-autoria; Con-
federação do Comércio e serviços de portugal, 2004 
e 2010

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 pedro marinho Falcão
 - orador convidado em múltiplas e diversas con-
ferências organizadas pela ordem dos advogados, 
Universidade portucalense, ipCa, Faculdade de 
direito da Universidade do porto, associação Fiscal 
portuguesa, associação sindical dos Funcionários 
da investigação Criminal da polícia Judiciária, 2012

•	 Nuno Cerejeira Namora
 - orador convidado em múltiplas conferências 
organizadas pela Universidade portucalense, Uni-
versidade Fernando pessoa, Faculdade de direito 
da Universidade do porto e de diversas associações 
empresariais, 2012
 - ministrou diversas conferências sobre as “altera-
ções à legislação laboral”, organizadas pela asso-
ciação dos Comerciantes do porto, pelos “discursos 
e debates” e pelo Nervir, 2012
 - Conferencista sobre o tema “mobbing ou assédio 
moral no local de trabalho”, conjuntamente com o 
senhor Juiz pedro pinto e a professora maria regina 
redinha, na Faculdade de direito da Universidade 
do porto e sobre “mobbing: aspectos juslaborais 
e psicossociais do assédio moral no trabalho” no i 
Congresso internacional “Construir a paz”, na Univer-
sidade Fernando pessoa, no porto, 2011
 - Conferencista sobre o tema “direito do trabalho 
e Contratação pública”, no Ciclo de Conferências 
da Universidade portucalense infante d. Henrique 

“direito, economia e Cultura”, 2011

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	Pedro	Marinho	Falcão,	Professor	auxiliar	do	Depar-
tamento de direito da Universidade portucalense; 
direito Fiscal e Contencioso tributário, 1988 a 2012; 
professor do instituto politécnico do Cávado e do 
ave; mestrado em Fiscalidade, 2009 a 2012
•	Nuno	Cerejeira	Namora,	Assistente	Convidado	da	
Universidade Fernando pessoa; direito do trabalho 
e direito das sociedades, 1992 a 1998; professor do 
Curso superior de medicina legal - instituto Nacio-
nal de medicina legal e Faculdade de medicina da 
Universidade do porto; direito do trabalho, 2005

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Nuno Cerejeira Namora, vogal do Conselho de 
deontologia do porto, no triénio 2011/13; membro 
de júris de exame das provas de agregação à oa, 
2001/08
•	 pedro marinho Falcão, presidente da Comissão Na-
cional de estágios e Formação da oa, 2005/07; mem-
bro do Conselho distrital do porto da oa, 2002/04

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a sociedade colabora de forma regular com várias 
instituições de caridade e solidariedade social, quer 
através do apoio jurídico gratuito e em casos e causas 
de interesse social ou manifesta injustiça.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
avenida antónio augusto aguiar, nº 150 - 3º esq.
1050-022 lisboa
telf: 213 155 056  |  Fax: 213 144 289

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores:

rua dr. Joaquim pires de lima, nº 388
4200-348 porto

t. 225 573 520

F. 225 507 220

e. geral@sociedadeadvogados.eu 

www.sociedadeadvogados.eu 

NUNo CereJeira Namora, pedro mariNHo FalCão & assoCiados - soCiedade de advoGados, r.l.

2

25

10

10
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NOME DA SOCIEDADE

pares advogados

ANO DA CONStItuIçãO: 2011

NOME DOS SÓCIOS

João de Freitas e Costa

João malhadas teixeira

João maricoto monteiro

luís de Gouveia Fernandes

rita maltez

sofia plácido de abreu

ÁREAS

arbitragem e mediação

Contencioso

Contencioso administrativo

Contencioso Fiscal

Contencioso laboral

recuperação de Créditos

Contratação pública

direito público e administrativo

direito das expropriações

ppps - parcerias público-privadas

direito Civil

direito Comercial

direito societário

Corporate Governance

reestruturação de empresas

direito Contraordenacional

direito da energia e recursos Naturais

direito da Família e menores

direito das sucessões

direito do ambiente

direito do desporto

direito do turismo

direito do Urbanismo

direito Financeiro

Corporate Finance

direito Fiscal

direito imobiliário

empreitadas de obras públicas

direito do arrendamento

direitos reais

direito do trabalho

Contratação Colectiva

direito penal

direito penal económico

Fusões e aquisições

Fundos de investimento

private equity

venture Capital

insolvências

investimento em África

investimento estrangeiro

privatizações

project Finance

IDIOMAS

inglês

Francês

espanhol

alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 asap - associação das sociedades de advogados 

de portugal

•	 itpa - international tax planning association

•	 iFa - international Fiscal association

•	 Club español del arbitraje

•	 iCC - international Chamber of Commerce

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS

•	 o Novo Código da insolvência e da recuperação 

de empresas e o processo especial de revitalização; 

em parceria com o iFe; oradoras: sandra severino e 

madalena moreira dos santos, 2012

•	 alterações ao Código do trabalho: o que mudará 

na vida das empresas portuguesas; em parceria 

com a stanton Chase; oradoras: madalena moreira 

dos santos e sandra severino, 2012

•	 Formação sobre Contratação pública; acção de 

Formação dirigida às associadas da FeNaCerCi 

- Federação Nacional das Cooperativas de solidarie-

dade social ; oradores: sónia afonso vasques e rui 

rompante,  2012

•	 Formação sobre “licenciamento Zero” e Contrata-

ção pública; acção de Formação ministrada na Câ-

mara municipal de Fafe; oradores: sofia plácido de 

abreu, sónia afonso vasques e rui rompante, 2012

•	 Workshop sobre incentivos Fiscais à reabilitação 

Urbana; Workshop promovido pela aCl - associa-

ção Comercial de lisboa em parceria com o turismo 

de portugal; orador: João maricoto monteiro, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS

•	 rita maltez, docente da cadeira de Corporate 

Governance na pós-Graduação de management 

business Consulting do ideFe/iseG, desde 2009

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

rua alexandre Herculano, nº 23 - 2º andar
1250-008 lisboa

t. 210 936 404

F. 210 937 407

e. geral@paresadvogados.com 

www.paresadvogados.com 

pares advoGados

6

20

1

4
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NOME DA SOCIEDADE

paulo silva & associados 

sociedade de advogados, r. i.

ANO DA CONStItuIçãO: 2003

a paulo silva & associados, sociedade de advoga-

dos, r. i., constituída no ano de 2003, resulta de um 

projecto iniciado pelo seu sócio fundador dr. paulo 

silva

NOME DOS SÓCIOS

paulo silva

Carlos rodrigues Gião

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito Imobiliário

responsável: paulo silva

e-mail: p.silva@psa.pt

telf: 212 729 380

Nº de advogados: 4

Direito Comercial

responsável: paulo silva

e-mail: p.silva@psa.pt

telf: 212 729 380

Nº de advogados: 4
 

Direito Penal

responsável: Carlos rodrigues Gião

e-mail: crgiao@psa.pt

telf: 212 729 380

Nº de advogados: 3

Registos e Notariado

responsável: Cláudio Casares

e-mail: claudiocasares@psa.pt

telf: 212 729 380

Nº de advogados: 2

Contencioso

responsável: ricardo Niz

e-mail: ricardoniz@psa.pt

telf: 212 729 380

Nº de advogados: 2

OutRAS ÁREAS

direito do arrendamento

Contencioso administrativo

recuperação de Créditos

direito do Urbanismo

direito societário

Contratos de direito privado

direito Civil

direito da Família e menores

direito da Família e sucessões

direito das expropriações

insolvências

IDIOMAS

inglês

Francês

espanhol

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

a sociedade é sensível ao meio social envolvente, 

procurando colocar à disposição dos mais desfa-

vorecidos os meios e capacidades tendentes a uma 

protecção efectiva e a um verdadeiro acesso ao 

direito.

Apoios a Instituições de Solidariedade Social

a sociedade apoia e presta assistência jurídica             

a diversas instituições e associações de relevante 

interesse social, promovendo o associativismo de 

cariz social nos concelhos de almada e seixal.

Nº sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores:

rua ramiro Ferrão, nº 13 - C
2805-356 almada

t. 212 729 380

F. 212 729 389

e. psa@psa.pt

www.psa.pt

paUlo silva & assoCiados, soCiedade de advoGados, r. i.

2

12

9

1
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NOME DA SOCIEDADE
raposo subtil e associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1997

NOME DOS SÓCIOS
antónio raposo subtil, manuel ilhéu, João ricardo 
Nóbrega, maria José esteves, ana Carla Carvalho, 
paula Cristina lopes, João Corte-real, José m. rai-
mundo, rui miguel resende, Cristina bogado mene-
zes, Carla dos santos Freire, Cristina Catarino, diogo 
sousa batista

ÁREAS 
direito imobiliário (regularização patrimonial), Fun-
dos de investimento, direito do Urbanismo, direito 
do turismo, direito do arrendamento, registos e 
Notariado, arbitragem, Contencioso, insolvências, 
direito bancário, direito dos seguros, direito do 
trabalho, direito da segurança social, direito público 
e administrativo, Contratação pública, empreitadas 
de obras públicas, Contencioso Fiscal, societário, 
reestruturação de empresas, recuperação de 
Créditos, Concorrência, propriedade intelectual (e 
espectáculos) 

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol

PubLICAçõES
Em 2012:
•	 Guia prático da recuperação e revitalização de 
empresas; editora: vida económica, 2012
•	 Novo regime do arrendamento Urbano anotado 
e Comentado; editora: vida económica, 2012
•	 legislação do sistema Financeiro de angola; edi-
tora: vida económica, 2012
•	 Código da insolvência e da recuperação de em-
presas anotado; editora: vida económica, 2012
•	 o Contrato e a intervenção do Juiz; editora: vida 
económica, 2012

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
Em 2012:
•	 o Novo regime do arrendamento Urbano
Conferencistas: antónio raposo subtil, maria olinda 
Garcia e manteigas martins, 2012

•	 o novo Código da insolvência: oportunidades e 
responsabilidades
Conferencistas: antónio raposo subtil, maria José 
esteves, sandra alves amorim e paulo valério, 2012
•	 estudo sobre o mercado do arrendamento Urba-
no, apresentado pela rsa no âmbito de iniciativa da 
Cip, 2012
•	 seminário sobre Fundos de investimento para o 
banco do Nordeste - brasil
Conferencistas: antónio pedro Ferreira, pedro Gai-
vão e João ricardo Nóbrega, 2012
•	 exoneração do passivo restante e procedimento 
extrajudicial de conciliação
Conferencistas: antónio raposo subtil e paulo valé-
rio, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 antónio raposo subtil
 - docente convidado na Universidade lusófona de 
Humanidades e tecnologias
 - docente convidado do ispa (instituto superior de 
psicologia aplicada)
 - Coordenador do Curso de pós-Graduação de 
Gestão para Juristas da eGe / UCp (Universidade 
Católica portuguesa)
ano: 2004 a 2006

•	 docentes de pós-Graduação na Universidade au-
tónoma de lisboa (Ual)
antónio raposo subtil, pedro Gaivão, ana Carla Car-
valho, João ricardo Nóbrega, manuel ilhéu, Cristina 
bogado menezes, maria José esteves; Áreas: Con-
tratos / Urbanismo / licenciamentos / propriedade 
Horizontal / locação / veículos de investimento / 
Formas de Financiamento e Garantias / procedi-
mentos Judiciais especiais, 2009 a 2010

•	 Conferencistas no curso de especialização em 
Gestão imobiliária promovido pelo iseG / Ci
antónio raposo subtil, manuel ilhéu, João ricardo 
Nóbrega; Área: Gestão imobiliária, 2005 a 2008

Outras Ligações
em parceria com a Universidade de belas, luanda, 
a rsa proporciona a 8 estudantes a oportunidade 
de realizarem um estágio integrado na dinâmica da 
rsa, contactando com profissionais dos diversos 
departamentos, visando o conhecimento da reali-
dade jurídica portuguesa.

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 antónio raposo subtil
 - presidente do Conselho distrital de lisboa
ano: 2005-2007 (triénio)
 - vice-presidente do Conselho distrital de lisboa
ano: 2002-2004 (triénio)

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua do progresso nº 436 - 1º
4455-531 perafita - matosinhos
telf: 220 115 690  |  Fax: 220 115 699 
rsa@rsa-advogados.pt

•	 açores - s. miguel

Parcerias
•	 madeira - Funchal

•	 angola - luanda
município da samba, talatona,
Condomínio akiese, Casa 2 via al 12
província de luanda - angola
telf: +244 932 337 040  |  Fax: +244 222 015 925
geral@rsa-consultores.com

•	 brasil - são paulo
edifício san paolo, av. brigadeiro Faria lima
2055 - 10° andar, 01452-001 - são paulo - sp - brasil
telf: +55 11 3039 6399  |  Fax: +55 11 3039 6398
baa@boccuzzi.com.br

Nº sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

rua bernardo lima, nº 3
1150-074 lisboa

t. 213 566 400

F. 213 566 488

e. rsa@rsa-advogados.pt

www.rsa-advogados.pt

www.facebook.com/rsa.advogados

raposo sUbtil e assoCiados, soCiedade de advoGados, rl

13

55

11

7

7
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NOME DA SOCIEDADE
sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1999

NOME DOS SÓCIOS
José manuel sérvulo Correia, rui medeiros, teresa 
serra, pedro Furtado martins, antónio teles, João 
amaral e almeida, José lobo moutinho, lino torgal, 
paulo Câmara, ricardo Guimarães, Gonçalo leite de 
Campos, manuel magalhães, sofia Carreiro, mark 
Kirkby, miguel Gorjão-Henriques, tiago soares Cardoso 
e João saúde 

ÁREAS
Contratação pública
direito público e direito administrativo
direito da regulação
ppps - parcerias público-privadas
project Finance
direito Comercial
societário
Corporate Governance
Fusões e aquisições 
Contencioso
arbitragem
Corporate Finance 
direito bancário
direito dos seguros
mercado de Capitais
direito do trabalho
direito Fiscal
direito penal
direito Contraordenacional
direito Comunitário e da Concorrência 
direito da energia e recursos Naturais 
direito do ambiente
direito do Urbanismo
direito das telecomunicações
direito Farmacêutico
direito do turismo
direito imobiliário
direito dos transportes
propriedade intelectual e tecnologias de informação

IDIOMAS
português, espanhol, inglês, alemão, Francês, italia-
no, dinamarquês, búlgaro, romeno

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
legalink | roxin alliance | iba | iCC | Câmara portugue-
sa de Comércio no brasil | Grupo europeu de direito 
público | aCl | asap | asier - associação iberoame-
ricana de estudos de regulação | iFa - international 
Fiscal association | aFp - associação Fiscal portuguesa

PubLICAçõES
a reconhecida ligação da sérvulo & associados à 
academia tem permitido a publicação de vasta bi-
bliografia, de onde se destacam, no último ano, as 
seguintes obras:

•	 Comentário aos artigos 70.º a 81.º do Código Civil, 
ana Filipa morais antunes, Universidade Católica 
editora, Novembro 2012
•	 o Novo direito bancário, departamento Financei-
ro e Governance, almedina, setembro 2012
•	 Cessação do Contrato de trabalho, pedro Furtado 
martins, principia, agosto 2012
•	 o dever de protecção policial de direitos, liberda-
des e garantias, Jorge silva sampaio, Coimbra edito-
ra, março 2012
•	 indemnização do interesse contratual positivo e 
perda de chance (em especial na contratação pública), 
rui Cardona Ferreira, Coimbra editora, Janeiro 2012

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 Colóquio “a Nova lei da Concorrência e suas impli-
cações”, organizado conjuntamente pela Comissão 
de Concorrência da iCC - portugal, pelo Cedipre - 
Centro de estudos de direito público e regulação da 
Faculdade de direito da Universidade de Coimbra e 
pelo Círculo dos advogados portugueses de direito 
da Concorrência (CapdC), associação Comercial 
lisboa, coordenado por miguel Gorjão-Henriques, 
Novembro 2012
•	 encontro roxin alliance - apresentação: “Crimes de 
colarinho branco e responsabilidade penal de pes-
soas coletivas”, munique, teresa serra, setembro 2012
•	 viii Congresso brasileiro de licitações, Contratos e 
Compras Governamentais, salvador da bahia, João 
amaral e almeida, agosto 2012
•	 iii seminário sérvulo - a revisão do Código do 
trabalho, pedro Furtado martins, Junho 2012
•	 Conferência “a arbitragem internacional na nova 
lei portuguesa de arbitragem voluntária”, Faculdade 
de direito de macau, prof. sérvulo Correia, abril 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 José manuel sérvulo Correia, professor Catedráti-
co Jubilado da Faculdade de direito da Universida-
de de lisboa
•	 rui medeiros e José lobo moutinho, professores 
associados da Faculdade de direito da Universidade 
Católica portuguesa de lisboa
•	 teresa serra, professora Convidada da Faculdade 
de direito da Universidade Nova de lisboa
•	 miguel Gorjão-Henriques, assistente da Faculdade 
de direito da Universidade de Coimbra
•	 paulo Câmara, docente Convidado da Faculdade 
de direito da Universidade Católica, da Faculdade 
de direito da Universidade agostinho Neto (luan-
da), do ideFF, do instituto dos valores mobiliários e 
da Universidade Nova de lisboa

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
a sérvulo & associados actua em casos de defesa 
de direitos fundamentais de indivíduos nacionais 
e estrangeiros sempre que a sua necessidade ou 
complexidade assim o exija.

Apoios a Instituições de Solidariedade Social
a sérvulo & associados apoiou, em 2012, a Funda-
ção Gil (www.fundacaodogil.pt) e o projeto manto 
da associação Juvenil ponte (ipss) o qual auxilia a 
reintegração no mercado de trabalho de pessoas em 
dificuldade residentes nas freguesias de algueirão - 
mem martins e rio de mouro no concelho de sintra

sérvUlo & assoCiados | soCiedade de advoGados, rl

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

rua Garrett, nº 64
1200-204 lisboa

t. 210 933 000

F. 210 933 001/02

e. geral@servulo.com

www.servulo.com

17

63

4

2

30
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NOME DA SOCIEDADE
sociedade rebelo de sousa & advogados associa-
dos, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2009 (ex simmons & 
simmons rebelo de sousa, fundada em 1992)

NOME DOS SÓCIOS
pedro rebelo de sousa, José Carlos soares macha-
do, octávio Castelo paulo, William smithson, César 
sá esteves, José luís moreira da silva, maria José 
santana, alexandra maia de loureiro, Nuno miguel 
prata, Gonçalo anastácio, alexandre roque, Gusta-
vo ordonhas oliveira, mariana Caldeira de sarávia, 
paula rosado pereira, maria José de tavares, luís 
Neto Galvão e regina santos pereira

ÁREAS
ambiente, arbitragem, arrendamento, bancário, Ciên-
cias da vida e biotecnologia, Comercial, Comunitário, 
Contencioso, Corporate Finance, Corporate Gover-
nance, energia e recursos Naturais, Farmacêutico, 
Financeiro, Fiscal, Fusões e aquisições, imigração, 
imobiliário, infra-estruturas, insolvências, marítimo, 
media, mercado de Capitais, private equity, project 
Finance, propriedade intelectual, protecção de da-
dos (privacidade), público, regulação, segurança 
social, societário, tecnologias da informação, tele-
comunicações, trabalho, Urbanismo

IDIOMAS
inglês, Castelhano, Francês, alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
iba  |  Union internationale des advocats  |  euro-
pean employment lawyers  |  international Fiscal as-
sociation  |  european immigration lawyers Network

PubLICAçõES
•	“Código do Governo das sociedades anotado”; 
almedina, 2012
•	“tratado de lisboa, anotado e Comentado”; alme-
dina, 2012
•	“análise da Jurisprudência sobre arbitragem”; al-
medina, 2012
•	“Curso de resolução alternativa de litígios”; alme-
dina, 2011
•	“o Governo das organizações - a vocação universal 
do corporate governance”; almedina, 2011

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	“reforma da legislação laboral”; oradores: César 
sá esteves, mariana Caldeira de sarávia, margarida 
Costa Gomes, 2012
•	 Conferência internacional sobre a Nova lei de 
arbitragem; oradores: José Carlos soares machado, 
mariana França Gouveia; apoio: associação portu-
guesa de arbitragem e Uia, 2012
•	 Wake Up with portugal - Cinco anos de Crise Fi-
nanceira; moderador: pedro rebelo de sousa, 2012
•	 terceiro sector em portugal - importância e papel 
crescente na economia portuguesa; oradores: maria 
José santana, pedro rebelo de sousa, 2012
•	 proposta de lei do orçamento do estado para 2013; 
oradores: paula rosado pereira, maria da Graça mar-
tins, magda Feliciano, roberto bilro mendes, 2012

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Gonçalo anastácio - docente na pós-Graduação 
em Concorrência da Faculdade de direito da Uni-
versidade de lisboa, 2009
•	 José luís moreira da silva - membro (fundador) 
do Cedipre - Centro de estudos do direito da re-
gulação da Faculdade de direito da Universidade de 
Coimbra, membro do instituto de Ciências Jurídico-

-políticas da Faculdade de direito da Universidade 
de lisboa e do instituto de direito europeu da Fa-
culdade de direito da Universidade de lisboa, 2009
•	 paula rosado pereira - docente das cadeiras de 
direito Fiscal, Finanças públicas e economia na 
Faculdade de direito da Universidade de lisboa e 
docente da pós-Graduação em direito Fiscal da Fa-
culdade de direito da Universidade de lisboa e do 
instituto de direito económico Financeiro e Fiscal
•	 mariana França Gouveia - professora auxiliar da Fa-
culdade de direito da Universidade Nova de lisboa 
nas áreas de direito processual Civil, direitos reais, 
direito do Consumo, profissões Jurídicas e deonto-
logia, resolução alternativa de litígios, desde 2003

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 José Carlos soares machado
 - vogal do Conselho Geral, 1993-1995
 - presidente do Conselho distrital de lisboa, 1996-1998
 - vogal do Conselho superior, 2002-2004

•	 regina santos pereira
 - Formadora de prática processual Civil do Conselho 
distrital de lisboa, desde 2007

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a sociedade desenvolve trabalho em pro bono, cola-
borando com um conjunto de entidades, tais como 
a CadiN, a amnistia internacional - secção portu-
guesa, a bolsa de valores sociais (um lançamento 
da euronext lisbon, com o apoio da Fundação 
Gulbenkian e da Fundação edp), Fundação tiadro, 
stone soup, UCCla, o externato “lar da Criança”, a 

“associação portuguesa de Genealogia”, a associação 
“museu da Criança”, a turma do bem e a associação 
lavoisier. esta colaboração realça-se através da pres-
tação de serviços jurídicos, bem como da assessoria 
na estruturação de diversos projectos, sem qualquer 
cobrança de honorários. é o caso, por exemplo, da 
assessoria à “Fundação do sol” através da constru-
ção de um mundo melhor com recurso à energia 
solar ou à “associação monte de amigos”, que é uma 
associação privada sem fins lucrativos, pensada e 
constituída na sequência do temporal de 20 de Fe-
vereiro de 2010 que assolou a ilha da madeira, com o 
intuito de dar uma resposta solidária de intervenção 
e emergência na área social às populações mais 
carenciadas.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 madeira - av. Zarco, nº 2 - 2º, 9000-069 Funchal
telf: 291 202 260  |  Fax: 291 202 261
•	 porto - associação com alC & associados
rua tenente valadim, nº 215, 4100-479 porto
telf: 225 432 610  |  Fax: 225 432 611
•	 associações em vários países, tais como: angola, 
brasil e moçambique

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

rua dom Francisco manuel de melo, nº 21
1070-085 lisboa

t. 213 132 000

F. 213 132 001

e. geral.portugal@srslegal.pt

www.srslegal.pt

soCiedade rebelo de soUsa & advoGados assoCiados, rl
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NOME DA SOCIEDADE
tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e 
Carvalhinho, sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1995

NOME DOS SÓCIOS
antónio duarte de almeida
Jorge a. tavares e sousa
maria João Campos
João Carlos Carvalhinho

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Administrativo
responsável: antónio duarte de almeida
e-mail: aalmeida@leggiteam.com

Direito Comercial
responsável: João Carlos Carvalhinho
e-mail: jcarvalhinho@leggiteam.com

Direito Fiscal
responsável: João Carlos Carvalhinho
e-mail: jcarvalhinho@leggiteam.com

Direito do trabalho
responsável: Jorge a. tavares e sousa
e-mail: jtsousa@leggiteam.com

Propriedade Intelectual e 
tecnologias de Informação
responsável: maria João Campos
e-mail: mjcampos@leggiteam.com

OutRAS ÁREAS
arbitragem e mediação
Contencioso
Contratação pública
direito Contraordenacional
direito da energia e recursos Naturais
direito do ambiente
direito do Urbanismo
direito imobiliário
direito penal
project Finance

IDIOMAS
inglês
Francês
espanhol 
italiano 
alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 asap - associação das sociedades de advogados 
de portugal. o sócio João Carlos Carvalhinho é vo-
gal do Conselho director.

•	 Uia - Union internationale des avocats

•	 leGGiteam

•	 associação luso-brasileira de Juristas do trabalho

PubLICAçõES
•	 o Novo regime Jurídico da Urbanização e da edifi-
cação (aavv); editora: lex-edições Jurídicas
ano: 2002

•	 trabalhadores da administração pública (aavv)
editora: Âncora editora
ano:1999

•	 a Função das medidas preventivas e a liberdade 
de Conformação de planos Urbanísticos
Faculdade de direito de lisboa
ano: 1995

•	 legislação Fundamental de direito do Urbanismo, 
anotada e Comentada, 2 volumes (aavv)
editora: lex-edições Jurídicas
ano: 1994

•	 legislação da Função pública (aavv)
editora: aequitas / editorial Notícias
ano: 1991

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 antónio duarte de almeida
Faculdade de direito de lisboa
Área: direito administrativo

CONFERêNCIAS / COLÓquIOS
•	 desafios empresariais num Novo Contexto de    
desenvolvimento regional
organização: tsdaCC, em évora
ano: 2005

•	 la Utilización de Holdings en las estrategias de 
Crecimiento y expansión empresarial
organização: Claris blC, em barcelona
ano: 2002

•	 table ronde sur les investissements étrangers en 
espagne et au portugal
organização: Groupe international patrimoine et 
entreprise, em madrid
ano: 2002

•	 sociedade da informação e Comércio electrónico
organização: tsdaCC, em lisboa
ano: 2000

•	 iº encuentro de abogados de Negocios de portugal 
y españa
organização: iuristiberia, em madrid
ano: 1998

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

av. antónio augusto de aguiar, nº 90 - 5º andar
1069-086 lisboa

t. 213 555 058

F. 213 536 185

e. jurisfactor@leggiteam.com

www.leggiteam.com

tavares e soUsa, dUarte de almeida, Campos e CarvalHiNHo, soCiedade de advoGados, r.l.
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8

2
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NOME DA SOCIEDADE
abreu semedo, marques & associados 
sociedade de advogados rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
antónio abreu semedo
ana marques

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
Contratação pública
Contencioso administrativo
recuperação de Créditos
Contratos de direito privado
direito público e direito administrativo

direito Civil
direito Comercial
direito Contraordenacional
direito do trabalho

IDIOMAS
português
Francês
inglês
espanhol

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 7
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 1

av. Conselheiro Fernando de sousa, 
edifício Conselheiro, nº 11 - 15º andar
1070-072 lisboa

t. 213 828 420

F. 213 828 429

e. geral@advasm.com

www.advasm.com 

NOME DA SOCIEDADE
alexandra bessone Cardoso & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2004

NOME DOS SÓCIOS
alexandra bessone Cardoso
arturo delgado de almeida

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
insolvências
direito do ambiente
direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
arbitragem e mediação
Contencioso administrativo
Contencioso Fiscal
direito do trabalho

direito bancário
direito dos seguros

IDIOMAS
inglês
italiano
Francês
espanhol
português

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 16
Nº de advogados estagiários: 6
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 8

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 iNterNatioNal law Firms

rua Castilho, nº 32 - 3º andar
1250-070 lisboa

t. 213 584 480

F. 213 584 489

e. abclegal@abclegal.com.pt

www.abclegal.com.pt
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NOME DA SOCIEDADE
antónio leitão e Carlos serafim
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2000
(em associação desde 1980)

NOME DOS SÓCIOS
antónio luís Correia leitão
Carlos manuel da silva serafim

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Contencioso
direito Civil
direito penal
direito Fiscal

Fusões e aquisições
direito económico
direito do ambiente
direito da Família e sucessões
insolvências

IDIOMAS
português
inglês
Francês
espanhol

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 10
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 8

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 iNterleGes - the international association of in-
dependent law Firms 
•	 asap - associação das sociedades de advogados 
de portugal

av. antónio augusto de aguiar, nº 163 - 3º dto.
1050-014 lisboa

t. 213 874 053

F. 213 877 017

e. leiser@netcabo.pt 

NOME DA SOCIEDADE
amorim & associados
sociedade de advogados, r. l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2009

NOME DOS SÓCIOS
tiago amorim
Joana martins mendes

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito público e administrativo
direito Comercial
direito societário
direito do trabalho

direito da Construção
Contratação pública
project Finance
ppps - parcerias público-privadas

IDIOMAS
inglês
espanhol
Francês
italiano

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

rua pedro Homem de mello,
nº 55 - 5º andar, sala 5.05
4150-599 porto 

t. 226 177 850

F. 226 177 658

e. geral@amorimadvogados.pt

www.amorimadvogados.pt
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NOME DA SOCIEDADE
baptista, monteverde & associados 
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
Filipe teixeira baptista
paulo monteverde
margarida vaz

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Farmacêutico
direito da propriedade intelectual e tecnologias 
de informação
direito público e direito administrativo
direito da Concorrência
Contencioso administrativo

direito Comercial
direito societário
direito das Novas tecnologias
software
direito da Comunicação social e publicidade

IDIOMAS
português
inglês
Francês
espanhol 

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº total de advogados: 10
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 3
Nº de outros Colaboradores: 4

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 iNta - international trademark association
•	 FiCpi - Fédération internationale des Conseils en 
propriété industrielle
•	 marQUes - association of trade mark owners

av. Álvares Cabral, nº 47 - 1º andar
1250-015 lisboa

t. 213 806 530

F. 213 806 531

e. bma@bma.com.pt

www.bma.com.pt

NOME DA SOCIEDADE
azeredo perdigão & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1919

NOME DOS SÓCIOS
dantas de azeredo perdigão
miguel de azeredo perdigão
sónia mendonça machado
Cristina reis Ferreira

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
Contencioso Fiscal
direito de trabalho

direito Comercial
direito Farmacêutico
direito marítimo
direito imobiliário
Clientes privados
reestruturação de empresas
direito da Comunicação social e publicidade

IDIOMAS
português
espanhol
Francês
inglês

EquIPA
Nº de sócios: 4

rua de são Nicolau, nº 23 - 2º andar
1100-547 lisboa

t. 218 879 142

F. 218 860 633

e. geral@azeredoperdigao.pt

www.azeredoperdigao.pt
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NOME DA SOCIEDADE
barrocas advogados

ANO DA CONStItuIçãO: 1989

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito Comercial
direito societário
direito Comunitário e da Concorrência
direito da energia e recursos Naturais
direito do trabalho
direito marítimo
Fusões e aquisições
mercado de Capitais

IDIOMAS
inglês
Francês
italiano
alemão

EquIPA
Nº de sócios: 8
Nº total de advogados: 20
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de Consultores: 5
Nº de outros Colaboradores: 7

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 international bar association

OutROS ESCRItÓRIOS
Associados/Correspondentes
•	 moçambique - maputo
telf: 213 843 300  |  Fax: 213 870 265
info@barrocas.pt

•	 angola - luanda
telf: 213 843 300  |  Fax: 213 870 265
info@barrocas.pt

* dr. manuel p. barrocas

av. eng. duarte pacheco, empreendimento 
das amoreiras, torre 2 - 15º, 1070-274 lisboa

t. 213 843 300

F. 213 870 265

e. info@barrocas.pt

mpb@barrocas.pt*

www.barrocas.pt

NOME DA SOCIEDADE
Carneiro pacheco e associados 
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2006

NOME DOS SÓCIOS
antónio Carneiro pacheco
Fátima Godinho
Fernando mendonça de lima

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
direito Comercial
direito bancário
direito Fiscal
Contencioso

recuperação de Créditos
Contratação pública
direito imobiliário
empreitadas de obras públicas
direito Contraordenacional

IDIOMAS
inglês
espanhol
Francês

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº total de advogados: 5
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

rua tierno Galvan, amoreiras, torre 3, 503
1070-274 lisboa

t. 213 864 466/72 

F. 213 864 501

e. geral@cpassociados.pt

www.cpassociados.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Correia afonso, archer & associados
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1990

NOME DOS SÓCIOS
José archer
rita Correia afonso
arminda Novaes
Filipe Correia afonso

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Fusões e aquisições
reestruturação de empresas
direito do trabalho
direito Fiscal

Contencioso Fiscal
direito Contraordenacional
direito do ambiente
direito Farmacêutico
investimento em espanha

IDIOMAS
português 
Castelhano 
Francês
inglês

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº total de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 4
Nº de outros Colaboradores: 4

OutROS ESCRItÓRIOS 
Parcerias
•	 espanha - madrid
Calle serrano, 24, 3º - 28001 madrid
telf: +34 915 769 422
Fax: +34 915 767 291
info@serrano-int.com

•	 itália - milão
via U. visconti di modrone, 3 - 20122 milán
telf: +39 027 996 16
Fax: +39 027 639 4415
mboselli.milano@serrano-int.com

•	 polónia - varsóvia
Ul. Flory 9, lok 6, 00-586 varsovia
telf: +48 223 312 320
Fax: +48 223 312 321
polonia@serrano-int.com

•	 roma; berlim; essen; praga; palma de maiorca

rua do Noronha, nº 1 - 1º andar
1269-132 lisboa

t. 213 960 909

F. 213 977 816

e. caa.geral@caa.pt

www.caa.pt

NOME DA SOCIEDADE
dantas rodrigues & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2005

NOME DOS SÓCIOS
Joaquim dantas rodrigues
manuel Conchinha da Conceição

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
direito societário
direito Contraordenacional
direito da Família e sucessões
direito Fiscal
direito do arrendamento

direito internacional
direito do trabalho
direito penal
insolvências

IDIOMAS
inglês
Francês
italiano
espanhol 

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 10
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 5
Nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua de Camões, nº 111 s/loja
4000 -144 porto
telf: 222 017 286
Fax: 222 017 268
advogados@dantasrodrigues.com

av. elias Garcia, nº 162 - 7º a
1050-102 lisboa

t. 217 995 050

F. 217 995 059

e. advogados@dantasrodrigues.com

www.dantasrodrigues.com 
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NOME DA SOCIEDADE
dinis lucas & almeida santos
sociedade de advogados r.l. 
boutique law Firm

ANO DA CONStItuIçãO: 1998

NOME DOS SÓCIOS
José dinis lucas, margarida almeida santos

ÁREAS PREFERENCIAIS
investimento internacional, direito Fiscal, Conten-
cioso, Corporate Governance, Fusões e aquisições, 
direito Comercial, reestruturação de empresas, in-
solvências, direito do trabalho, direito da Família e 
sucessões

IDIOMAS
português, inglês, espanhol, Francês, italiano

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 7

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 Câmara de Comércio luso-brasileira
•	 assoCi’ari - associação de apoio aos investidores 
estrangeiros residentes em portugal

OutROS ESCRItÓRIOS 
Parcerias
•	 brasil - são paulo, rio de Janeiro
serra Fernandes & volk
avenida brigadeiro Faria lima, 2081 - 1º andar
Jardim paulistano, 01452-000 são paulo - brasil
telf: +55 1143049809  |  Fax: +55 1143049809
www.sfvadv.com

avenida da república, nº 50 - 7º a
1050-196 lisboa

t. 217 816 010

F. 217 816 011

e. geral@dlas.pt

www.dlas.com.pt

NOME DA SOCIEDADE
Fernando Neves Gomes & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2002

NOME DOS SÓCIOS
Fernando Neves Gomes
luís albuquerque
ricardo leote
rogério pacheco

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito Comercial
direito do Urbanismo
direito Fiscal

direito do trabalho
insolvências
direito penal
direito imobiliário
direito aeronáutico

IDIOMAS
inglês
espanhol
Francês
alemão

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº total de advogados: 10
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 3

av. antónio augusto de aguiar, nº163 - 2º dto.
1050-014 lisboa

t. 213 700 160

F. 213 700 169

e. fnga@fnga.pt

•	 angola - luanda
vCa - vítor Carvalho & associados
edifício presidente - largo 17 de setembro, nº 3, 2º 
(253), luanda - angola 
telf: +244 926 61 25 25  |  vca@vca-angola.com

•	 espanha - barcelona, bilbao, Cantabria, la Coruña, 
madrid, valencia
prática legal abogados
paseo de la Castellana, 179, 3º y 5º, planta C 
28045 madrid (españa)
telf: +34 915 705 457  |  Fax: +34 915 790 375
madrid@mad.practica-legal.com

•	 França – paris
langer, Netter-adler
lNa - 53 avenue de breteuil 
75007 paris - France 
telf: +33 1 45 67 01 23  |  Fax: +33 1 45 67 33 86
administratif@lna-paris.com
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NOME DA SOCIEDADE
Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo 
e associados, sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1989

NOME DOS SÓCIOS
luis teixeira e melo, Gonçalo Gama lobo, luis Filipe 
teixeira e melo, Francisco Gama lobo Xavier, rui tei-
xeira e melo, Hugo Costa e silva, maria emília meira, 
margarida machado

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contratação pública, direito público e direito ad-
ministrativo, direito societário, direito do desporto, 
direito Fiscal, direito do trabalho, direito penal eco-
nómico, Fusões e aquisições, insolvências, registos 
e Notariado

IDIOMAS
inglês, Francês, Castelhano, italiano

EquIPA
Nº de sócios: 8  |  Nº total de advogados: 22
Nº de advogados estagiários: 11
Nº de Consultores: 2  |  Nº de outros Colaboradores: 4

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 elsa - the european law student’s association
www.elsa.org

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias Portugal
•	 lisboa: plmJ - a.m. pereira, sáragga leal, oliveira 
martins, Júdice & associados, sociedade de advo-
gados, rl
telf: 213 197 300  |  Fax: 213 197 400 

•	 açores - ponta delgada - s. miguel: borges da pon-
te, linhares dias & associados - sociedade de advo-
gados, rl
telf: 296 287 430  |  Fax: 296 285 445 

•	 Coimbra: manuel rebanda, pereira monteiro 
& associados - sociedade de advogados
telf: 239 851 950  |  Fax: 239 825 366 

•	 viseu: luís loureiro, João Gomes & associados 
sociedade de advogados, r.i. 
telf: 232 423 390  |  Fax: 232 431 341

Parcerias Espanha
•	Madrid:	Monjardín-Sardi	Abogados
telf: + 34 914 311 108  |  Fax: + 34 914 311 108

	•	Ourense:	Pereira	Sardi	Abogados
telf: +34 988 375 844  |  Fax: +34 988 216 746

av. General Humberto delgado, nº 181
4800-158 Guimarães

t. 253 421 600

F. 253 413 086

e. geral@gamalobomelo.com

www.gamalobomelo.com

NOME DA SOCIEDADE
Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados
sociedade de advogados rl   

ANO DA CONStItuIçãO: 1970

NOME DOS SÓCIOS
manuel de magalhães e silva 
pedro leite alves
duarte vera Jardim
João sampaio
sérgio vital moreira
Nuno marques agostinho
ana de oliveira monteiro  

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito do trabalho

direito penal económico
direito Contraordenacional
direito Comercial 
project Finance
insolvências
direito público e direito administrativo
direito bancário
direito dos seguros

IDIOMAS
inglês, Francês, alemão, Castelhano  

EquIPA
Nº de sócios: 7
Nº total de advogados: 20
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 6

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 Jorge salvador Gonçalves - imobiliário e Urbanismo 
•	 redejur - associação de escritórios de advocacia 
empresarial no brasil, américa latina e europa
telf: + 55 61 3031-9457
e-mail: adm@redejur.com.br
www.redejur.com.br

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 porto
paulo magalhães e silva, velloso Ferreira, brochado 
e associados - sociedade de advogados, rl   
rua de diu, nº 159
4150-274 porto
telf: 225 320 140
Fax: 225 320 141
mvb@mvb.pt

av. duque de Ávila, 141, 4º - edifício omni
1050-081 lisboa

t. 213 564 300

F. 213 564 350

e. jsms@jsms.pt

www.jsms.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Jorge Carneiro & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1985

NOME DOS SÓCIOS
Jorge Carneiro
miguel Cameira
odete sousa pereira
mário Fontemanha

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito da Família e sucessões
direito Comercial
insolvências
Contratos de direito privado

direito Fiscal
direito Financeiro
direito do trabalho
direito penal
direito público e direito administrativo

IDIOMAS
português
inglês
Francês
espanhol

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº total de advogados: 27
Nº de advogados estagiários: 10
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 7

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 asap
•	 lex-Grupo abogados

rua eugénio de Castro, nº 352 - 2º andar
4100-225 porto

t. 226 051 330

F. 226 092 146/7

e. lawfirm@jcassociados.pt

www.jcassociados.pt

NOME DA SOCIEDADE
legal link | Cavaleiro & associados
sociedade de advogados, r l

ANO DA CONStItuIçãO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
João Quintela Cavaleiro
pedro seixas silva

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do ambiente
direito da energia e recursos Naturais
direito público e administrativo
Contencioso
direito Comercial
direito societário
direito do trabalho

arbitragem e mediação
project Finance
Contencioso Fiscal

IDIOMAS
português, Francês, inglês, alemão

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 3
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 3
Nº de outros Colaboradores: 2

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 CCiFp - Câmara de Comércio internacional
Franco-portuguesa
•	 rsda Cabinet d’avocats - França

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 França - paris 
em associação com rsda Cabinet d’avocats
11, rue rené Goscinny 
75013 paris 
telf: (+33) 0629 84 13 30
geral@legal-link.pt

•	 vila real 
rua da Fontinha, nº 9
5000-629 vila real 
telf: 220 945 361
Fax: 220 933 794
geral@legal-link.pt

rua pedro Homem de mello, 
edifício aviz 4, nº 55 - 5º andar
4150-599 porto 

t. 220 945 361

F. 220 933 794

e. geral@legal-link.pt

www.legal-link.pt



anuário2013 das Sociedades de advogados

112112

NOME DA SOCIEDADE
mC&a - sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2012

NOME DOS SÓCIOS
vítor marques da Cruz
Fernanda lopes

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito societário
direito Fiscal
mercado de Capitais
investimento em África
Fusões e aquisições
direito da energia e recursos Naturais
Contencioso
arbitragem e mediação
direito do trabalho

IDIOMAS
português, inglês, espanhol, Francês

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 15
Nº de advogados estagiários: 6
Nº de Consultores: 3
Nº de outros Colaboradores: 5

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
dentons - a dentons resulta da  fusão de três das 
mais reconhecidas sociedades de advogados in-
ternacionais (a efectivar-se em princípios de 2013) 
a salans, a Fraser milner Casgrain (FmC) e a sNr 
denton, constituindo assim a sétima maior firma 
de advocacia do mundo. assente numa mega rede 
internacional composta por mais de 2.500 advoga-
dos, a dentons está presente em 52 países sendo 
representada em portugal pela mC&a, que anterior-
mente integrava a rede internacional sNr denton.

avenida da liberdade, 262 - 4º esq.
1250-149 lisboa

t. 213 569 930

F. 213 569 939

e. vmc@legalmca.com

www.legalmca.com

NOME DA SOCIEDADE
mendes londral & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
isabel mendes londral
roberto mendes londral
vera valério

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
insolvências
direito Civil
direito Fiscal
direito societário

reestruturação de empresas
direito da Família e sucessões
direito dos seguros
direito do trabalho
registos e Notariado

IDIOMAS
português
inglês
Francês

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº total de advogados: 4
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
a sociedade tem várias parcerias com escritórios 
portugueses e estrangeiros, sobretudo no âmbito 
da representação e patrocínio judicial na região au-
tónoma da madeira

rua do seminário, nº 7 - 4º andar 
9050-022 Funchal (madeira)

t. 291 221 945

F. 291 226 282

e. geral@mendeslondral.pt

www.mendeslondral.pt

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 moçambique - maputo 
Fernanda lopes & associados (em associação)
rua da Frente de libertação de moçambique
telf: +258 21 49 69 74  |  Fax: +258 21 49 69 75
mocambique@legalmca.com

•	 angola - luanda
mota veiga advogados (em associação)
rua rainha Ginga, nº 187 - piso intermédio
edifício rainha Ginga
telf: + 244 222 397 596  |  Fax: + 244 222 338 358
angola@legalmca.com

•	 Parcerias: além da presença em angola e moçam-
bique, a mC&a estabelece várias parcerias com ou-
tros escritórios de advogados em Cabo verde, são 
tomé e príncipe, Guiné bissau e brasil. desta forma, 
a sociedade assume especial vocação para o acom-
panhamento de negócios internacionais centrados 
no eixo brasil-europa-África, com especial enfoque 
nos palop.
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NOME DA SOCIEDADE
moser & lobo d’ avila
sociedade de advogados r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
Henrique van Zeller de moser
Filipe lobo d’avila

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
Contencioso laboral
direito Comercial
Corporate Governance
direito do turismo
direito imobiliário
direito do trabalho

Fusões e aquisições
Fundos de investimento

IDIOMAS
inglês
espanhol
Francês
alemão

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 associação portuguesa de arbitragem

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 porto
Filipa Cardoso teixeira
edifício península
praça do bom sucesso, 127
escritório 408. sala 2
4150-146 porto
geral@prolegal.pt

•	 angola - luanda
esmeralda mangueira & associados - sociedade de 
advogados
rua dr. Frederich Welwitch, nº 70 - r/C direito
maculusso - luanda 
geral@prolegal.pt

rua marquês de Fronteira, nº 117 - 2º dto. 
1070-292 lisboa

t. 213 623 118

F. 213 624 276

e. geral@prolegal.pt

www.prolegal.pt

NOME DA SOCIEDADE
mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas 
e associados, sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2003

NOME DOS SÓCIOS
Gonçalo menéres pimentel
Natacha ataíde
rodrigo de matos bailão
sónia sevivas

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Contencioso
Contratação pública
Contratos de direito privado

direito público e direito administrativo
direito da Família e sucessões
direito Civil
direito do Urbanismo
insolvências
direito imobiliário

IDIOMAS
português
espanhol
inglês

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº total de advogados: 9
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

avenida Guerra Junqueiro, nº 5 - 2º dto 
1000-166 lisboa 

t. 218 437 460

F. 218 437 469

e. mpabs@mpabs.pt

www.mpabs.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Nóvoa Cortez & associados
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
José Nóvoa Cortez
João Nóvoa Cortez

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito societário
direito do trabalho
direito dos seguros
insolvências

direito da Família e sucessões
recuperação de Créditos
Contencioso laboral
direito Contraordenacional
direito Civil

IDIOMAS
português
inglês
Castelhano

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 6
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

rua do salitre, nº 5 - 1º
1250-198 lisboa

t. 213 504 433

F. 213 504 439

e. mail@nca.com.pt 

www.nca.com.pt

NOME DA SOCIEDADE
NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
Nuno pinto Coelho de Faria
ana Catarina Gomes
tiago Nunes de lacerda
alexandra Gonçalves
alexandra sécio

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito público e direito administrativo
direito aeronáutico
direito Comercial

direito societário
direito das energias renováveis
direito Financeiro
Contratos internacionais
investimento internacional

IDIOMAS
inglês
Francês
espanhol
italiano

EquIPA
Nº de sócios: 5
Nº total de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 3
Nº de outros Colaboradores: 2

avenida Fontes pereira de melo, nº 6 - 3º dto.
1050-121 lisboa

t. 213 570 023

F. 213 570 044

e. geral@npcf.pt

www.npcf.pt
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NOME DA SOCIEDADE
pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha 
e associados - sociedade de advogados r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1999

NOME DOS SÓCIOS
sócios de Capital:
Henrique trocado
João perry da Câmara
manuel durães rocha

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Comercial
Contencioso
propriedade intelectual
direito imobiliário

direito da energia e recursos Naturais
direito do ambiente
direito do turismo
direito do trabalho
direito Farmacêutico

IDIOMAS
português
inglês
espanhol
Francês

EquIPA
Nº de sócios: 5
Nº total de advogados: 40
Nº de advogados estagiários: 16
Nº de outros Colaboradores: 12

av. Conselheiro Fernando de sousa, nº 19 - 18º
1070-072 lisboa

t. 213 846 300

F. 213 870 167

e. pmbgr@pmbgr.pt

www.pmbgr.pt

NOME DA SOCIEDADE
ricardo da palma borges & associados
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
ricardo da palma borges
Advogados:
Catarina pereira ventura, Gustavo lopes Courinha 
(em licença), bruno botelho antunes, pedro ribeiro 
de sousa, ana rita pereira
Advogados Estagiários:
elda Catarina Fernandes, aida Gião

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
Contencioso Fiscal

direito societário
reestruturação de empresas
Fusões e aquisições
Fundos de investimento
private equity
venture Capital
Contratos de direito privado 
direito imobiliário

IDIOMAS
português
inglês

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 associação Fiscal portuguesa
•	 associação Fiscal internacional

rua abranches Ferrão, nº 10, 9º piso, Fracção d 
1600-001 lisboa

t. 212 402 743 

F. 210 103 898

e. geral@ricardodapalmaborges.com

www.rpba.pt
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NOME DA SOCIEDADE
rodrigues alves & associados
sociedade de advogados r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1991

NOME DOS SÓCIOS
José manuel rodrigues alves
madalena Costa Ferreira

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso (bancário e Financeiro)
direito Comercial
direito Civil
direito penal
direito da Família e sucessões
direito do trabalho
insolvências

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 7
Nº de advogados estagiários: 1 
Nº de outros Colaboradores: 10

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 porto
miguel sousa moreira e João Carlos moreira - advo-
gados rl
praceta d. Nuno Álvares pereira, nº 20, 3º - sala dF
4450-218 matosinhos
telf: 220 143 021
Fax: 220 995 921

•	 madeira
duarte Nuno Franco e afonso Franco - advogados
rua 31 de Janeiro, 37 - 3º e
9050-011 Funchal
telf: 291 227 788  |  Fax: 291 238 835

•	 açores
paulo Jorge botelho - advogado
rua do Galo, 13
9700-091 angra do Heroísmo
telf: 295 217 512  |  Fax: 295 217 703

av. antónio augusto de aguiar, nº 11 - r/C esq.
1050-010 lisboa

t. 213 515 210

F. 213 515 239

e. geral@rodriguesalvesadvogados.pt

NOME DA SOCIEDADE
rsN - remelgado, silva Nogueira & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2001

NOME DOS SÓCIOS
José antónio da silva Nogueira
maria de Fátima Ferreira remelgado

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito societário
Fusões e aquisições
insolvências
direito do trabalho
direito Fiscal
Contencioso Fiscal

direito penal
direito da propriedade intelectual
Contencioso

IDIOMAS
inglês
Francês
espanhol

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 7
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de outros Colaboradores: 4

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 Câmara luso espanhola
•	 lass salt Garvin - solicitors, london, W1 J olp

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 moçambique - maputo
sCaN - advogados e Consultores, lda
 
•	 espanha - madrid
saNCHéZ de leÓN - Consultores en derecho

av. dr. antunes Guimarães, nº 423
4100-080 porto

t. 222 086 480  |  222 089 491/92

F. 223 389 364

e. rsn@rsnadvogados.com

www.rsnadvogados.com
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rua do salitre, nº 195 - 1º esq.
1250-199 lisboa

t. 213 827 840

F. 213 827 845

e. geral@smca.pt

www.smca.pt

Fusões e aquisições
direito do trabalho
direito Farmacêutico
direito Civil
direito do arrendamento
insolvências

IDIOMAS
inglês
Francês 
espanhol

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº total de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 3
Nº de outros Colaboradores: 4

NOME DA SOCIEDADE
sampaio, morais Cardoso & associados 
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 2001

NOME DOS SÓCIOS
ana de sampaio
Gonçalo de sampaio
luís morais Cardoso
Nuno sousa moniz

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
direito Comercial
direito societário

NOME DA SOCIEDADE
silva, rosa & associados
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 2004

NOME DOS SÓCIOS
Gonçalo Correia da silva
José manuel sousa rosa
luís Cerquinho da Fonseca
diogo de brito e Faro
rui lobo machado

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
Contratos de direito privado
direito público e direito administrativo
direito Civil

direito da Família e sucessões
direito Comercial
direito do Urbanismo
direito da saúde (medicina)
insolvências

IDIOMAS
inglês, Francês, alemão, Castelhano

EquIPA
Nº de sócios: 5
Nº total de advogados: 11 
Nº de advogados estagiários: 3 
Nº de outros Colaboradores: 3

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
peopil - pan - european organisation of personal in-
jury lawyers

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 lisboa 
bFv - Costa basto, Jorge Fernandes, veríssimo & as-
sociados, rl
Calçada ribeiro santos, nº 19 - 1º andar
1200-789 lisboa 
telf: 213 913 250  |   Fax: 213 913 259 
bfv@bfv.pt  

•	 brasil  - são paulo 
Ferreira Cabral, raguza & monteiro, sociedade de 
advogados
av. Nove de Julho, 5435 - 1º andar - Jd. europa 
Cep: 01407-200
telf: +55 (11) 235 956 20  |  Fax: +55 (11) 235 956 19
fercab@fercab.com.br

rua de Guerra Junqueiro, nº 296
4150-386 porto 

t. 226 051 300

F. 226 051 309

e. sar@sar.pt

www.sar.pt
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NOME DA SOCIEDADE
teixeira de Freitas, rodrigues e associados
sociedade de advogados rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1993

NOME DOS SÓCIOS
luiz augusto teixeira de Freitas
rosana rodrigues
Carlos manuel da silva Gomes
vasco Carvalho marques
mafalda barreto
ana sofia Catarino

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
direito imobiliário
direito Financeiro
direito do trabalho
direito marítimo

Fusões e aquisições
investimento em África
Contencioso
direito societário
direito público e administrativo

IDIOMAS
português, inglês, Francês, italiano, Castelhano

EquIPA
Nº de sócios: 6
Nº total de advogados: 27
Nº de advogados estagiários: 7
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 10

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 legal Group africa - network de sociedades de 
advogados estabelecidas em países africanos de 
língua oficial portuguesa

avenida da república, 32 - 4º 
1050-193 lisboa 

t. 217 815 660

F. 217 815 679

e. lawfirm@tfra.pt

www.teixeiradefreitas.pt

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 madeira - Funchal
edifício marina Fórum - avenida arriaga, 77 - 6º 
9000-060 Funchal 
telf: 291 232 374  |  Fax: 291 230 324
lawfirm@tfra.pt

Parcerias: 
•	 angola - luanda
r. arsénio pompílio pompeu do Carpo, 46 - vila alice
telf: + 244 938 582 068  |  lga@legalgroupafrica.com

•	 moçambique - maputo
avenida 24 de Julho, 7 - 6º andar C - edifício Cimpor
telf: + 258 827 508 159
lga@legalgroupafrica.com
marta.martins-moz@legalgroupafrica.com

•	 rio de Janeiro e são paulo em associação com viei-
ra, rezende, barbosa e Guerreiro advogados

NOME DA SOCIEDADE
sousa Guedes, oliveira Couto & associados
sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçãO: 1999

NOME DOS SÓCIOS
Francisco de sousa Guedes
antónio José de oliveira Couto
alfredo m. de azevedo soares

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
direito do trabalho
Contratos de direito privado
direito da Família e sucessões
Contencioso

arbitragem e mediação
direito público e direito administrativo
direito do Urbanismo
direito das expropriações
direito do desporto

IDIOMAS
português
espanhol
inglês
Francês

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº total de advogados: 20
Nº de advogados estagiários: 9
Nº de outros Colaboradores: 9

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
rua marquês de Fronteira, 129 - r/C
1070-293 lisboa
telf: 213 868 380 | Fax: 213 868 389
sgoc@sgoc.pt

Parcerias
•	 espanha - barcelona
absis legal advocats
C. muntaner, 292
pral. 08021
tel: +349 353 191 00
Fax: +349 353 191 02
www.absislegal.com

rua ricardo severo, nº 132
4050-515 porto

t. 225 430 230

F. 225 430 239

e. sgoc@sgoc.pt

www.sgoc.pt
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NOME DA SOCIEDADE
vieira Conde & associados 
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçãO: 1996

NOME DOS SÓCIOS
andrea van brabant moreira
pedro Coelho simões

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito público e administrativo
direito Comercial
direito Financeiro
direito Fiscal
direito imobiliário

direito do trabalho
direito penal
insolvências
registos e Notariado

IDIOMAS
português
inglês
italiano
Francês

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº total de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

ed. arnado - business Center, piso 1, sala 7 
rua João de ruão, nº 12, 3000-229 Coimbra

t. 239 854 610

F. 239 854 619

e. vconde.associados@mail.telepac.pt

www.vc-advogados.pt
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CONtACtOS
av. Fontes pereira de melo, nº 21 - 7º andar
1050-116 lisboa
telf: 213 121 140
Fax: 213 121 149
advogados@sbm-advogados.com.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Comercial
direito da Família e menores
Fusões e aquisições
insolvências

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 5
Nº de Consultores: 3
Nº de outros Colaboradores: 4

a. espírito saNto, F. araÚJo barriGas & assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.

aleXaNdre laFaYette & assoCiados
soCiedade de advoGados - rl

CONtACtOS
av. ressano Garcia, nº 4 - 2º andar
1070-237 lisboa 
telf: 213 802 010
Fax: 213 827 645
lafayetteassociados@net.vodafone.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito público e direito administrativo
direito Civil
direito penal
Contencioso
direito Comercial

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias 
brasil - João pessoa/pb
av. almirante barroso, 438 - Centro - edif. Newton almeida, 
sala 610 - 5º andar, Cep 58013-120 João pessoa/pb
telf: (5583) 322 140 42
Fax: (5583) 324 190 90

aNtÓNio m. G. pereira, miGUel loUreNÇo 
soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
rua Júlio dinis, nº 891 - 4º esq., 4050-327 porto
telf: 226 008 002  |  Fax: 226 094 383
apml.porto@apml.pt  |  www.apml.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Fusões e aquisições
direito Fiscal
direito do trabalho
Contencioso

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 6
Nº de outros Colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
avenida da república, nº 90, 4º andar, 1600-206 lisboa
telf: 211 203 460  |  Fax: 211 203 469
apml.lisboa@apml.pt

CONtACtOS
rua de Grijó, nº 26, salas 1 a 3
4150-384 porto
telf: 225 322 966/7
Fax: 226 174 003
geral@ccea-advog.com
www.ccea-advog.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Comercial
direito imobiliário
direito do trabalho
direito da Família e sucessões

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº de advogados: 16
Nº de advogados estagiários: 7
Nº de Consultores: 4
Nº de outros Colaboradores: 3

abel Cardoso, CatariNa CarvalHo, esteves de aGUiar & 
assoCiados - soCiedade de advoGados, rl
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CONtACtOS
av. João Crisóstomo, nº 31 - 5º d, 1050-125 lisboa
telf: 213 550 187  |  Fax: 213 550 188
lisboa@avinalabogados.com  |  www.avinalabogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial, Contencioso, direito das Novas tecnologias, 
investimento estrangeiro, direito dos transportes

EquIPA
Nº de sócios: 1  |  Nº de advogados: 5  |  Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 1  |  Nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 espanha - madrid
Calle moreto, 15, 28014 madrid
telf: +34 914 202 427  |  Fax: +34 914 201 233
madrid@avinalabogados.com
•	 espanha - vigo
Calle dr. Cadaval, 2, 36202 vigo
telf: +34 986 912 355  |  Fax: +34 986 912 356
vigo@avinalabogados.com

aNtoNio viñal & Co. aboGados sC, sUCUrsal em portUGal 

CONtACtOS
av. miguel bombarda, nº 50 - 2º andar
1050-166 lisboa
telf: 217 819 990
Fax: 217 930 615
ah.acp@netcabo.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito marítimo
direito dos transportes
direito dos seguros
direito Comercial
direito do trabalho

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

armaNdo HeNriQUes, aNa CristiNa pimeNtel & assoCiados 
soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
av. da república, nº 6 - 8º esq.
1050-191 lisboa
telf: 213 149 517
Fax: 213 144 577
geral@bmdv.pt 
www.bmdv.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Fiscal 
direito imobiliário
direito societário
direito do trabalho

baltaZar meNdes dUQUe vieira & assoCiados
soCiedade de advoGados rl

CONtACtOS
rua duque da terceira, nº 425 - 1º dto. 
4000-537 porto
telf: 225 102 254 / 5
Fax: 225 102 256
azevedomendes.adv@sapo.pt 

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito societário
direito do trabalho
direito marítimo
Contencioso

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº de advogados: 5
Nº de advogados estagiários: 2

aZevedo meNdes e assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.
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CONtACtOS
rua Castilho, nº 44 - 7º andar 
1250-071 lisboa 
telf: 213 700 000
Fax: 213 700 009
advogados@bpo.pt
www.bpo.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
recuperação de Créditos
direito do trabalho
direito Fiscal
investimento em África - angola

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 3

boiNo, pereira de oliveira & assoCiados
soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
rua Áurea, nº 40/48 - 2º andar, 1100-063 lisboa
telf: 213 240 530  |  Fax: 213 478 452
lisboa@belzuz.com  |  www.belzuz.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial, Contencioso, direito dos seguros, direito do traba-
lho, direito Fiscal

EquIPA
Nº de sócios: 5  |  Nº de advogados: 18  |  Nº de advogados estagiários: 5
Nº de Consultores: 1  |  Nº de outros Colaboradores: 4

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua de Camões, nº 788 - 1º dto., 4000-142 porto
telf: 229 389 452/53  |  Fax: 229 389 454
porto@belzuz.com

•	 espanha - madrid
Nuñez de balboa, 115 bis - 1º C, 28006 madrid
telf: +34 915 625 076  |  Fax: +34 915 624 540
madrid@belzuz.com

belZUZ aboGados - s.l.p. - sUCUrsal em portUGal

CONtACtOS
rua Castilho, nº 39 - 12º b
1250-068 lisboa
telf: 213 875 702  |  Fax: 213 875 743
law@bsgg.pt  |  www.bsgg.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial, direito societário, direito Fiscal, direito marítimo, 
direito imobiliário

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Funchal
edifício marina Club, avenida arriaga, nº 73 - 1º, sala 105 d
9004-533 Funchal
telf: 213 875 702  |  Fax: 213 875 743
nuno.telleria@bsgg.pt

barros, sobral, G. Gomes & assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.

CampilHo, silveira, sarmeNto - soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
alameda basílio teles, nº 12-b, 4150-127 porto
telf: 226 079 390  |  Fax: 226 079 399
cssa@cssa.pt  |  www.cssa.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Financeiro, Comercial, imobiliário, Fiscal, trabalho

EquIPA
Nº de advogados: 11  |  Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 4

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
rua Joaquim antónio de aguiar, nº 43 - 5º dto.
1070-150 lisboa
telf: 213 863 402  |  Fax: 213 863 404

•	 brasil - são paulo
alameda Jaú, nº 1742 - 7º, sp Cep: 01420-002
telf: +55 (11) 308 775 77  |  Fax: +55 (11) 308 277 95

Parcerias: angola; espanha; luxemburgo; reino Unido
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CONtACtOS
rua Castilho, nº 57 - 3º dto.
1250-068 lisboa
telf: 213 846 200
Fax: 213 861 735
csba@csba-advogados.pt
www.csba-advogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Contencioso
direito aeronáutico
direito marítimo
direito Farmacêutico

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 12
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 6
Nº de outros Colaboradores: 6

Carlos de soUsa e brito, isabel mariNHo, maFalda rodriGUes 
FoNseCa & assoCiados - soCiedade de advoGados rl

CONtACtOS
av. de berna, nº 30 - 2º C
1050-042 lisboa
telf: 217 817 230
Fax: 217 817 239
j.c.rocha@mail.telepac.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Comercial
direito penal
direito imobiliário
arbitragem e mediação

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 5
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

Carlos roCHa, paUlo varZielas & assoCiados 
soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
alameda dos oceanos, nº 142 - 2º e, 1990-502 lisboa
telf: 218 981 080  |  Fax: 218 981 089
ccaa@ccaa.pt  |  www.ccaa.pt  

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito societário
direito da Família e sucessões
insolvências
direito Fiscal

EquIPA
Nº de sócios: 1
Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de outros Colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 leiria
rua d. José alves Correia da silva, nº 39 - 2º esq., 2410-119 leiria
telf: 244 821 800  |  Fax: 244 821 801
ccaa@ccaa.pt

CC aa | Costa CarvalHo advoGados assoCiados, rl

CONtACtOS
rua Capitão sousa pizarro, nº 25 - 2ºandar
3810-076 aveiro
telf: 234 377 860/2
Fax: 234 377 861
geral@ccadvogados.pt
www.ccadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito penal
direito Comercial
direito público e direito administrativo
direito Civil

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 1

Celso CrUZeiro & assoCiados - soCiedade de advoGados
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Correia moNiZ & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
rua sá da bandeira, nº 567 - 1º dto.
4000-437 porto
telf: 222 087 065  |  222 004 510 / 865
Fax: 222 081 873
geral@dariofreitas-associados.com
www.dariofreitas-associados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito bancário
direito Comercial
insolvências
direito do trabalho

EquIPA
Nº de advogados: 10
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

dÁrio Freitas & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
avenida de londres, edifício luzaga, nº 540 - 3º andar
4810-550 Guimarães
telf: 253 424 600/1/2
Fax: 253 424 609
geral@clt.pt
www.clt.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
insolvências
reestruturação de empresas
Contratos internacionais
direito do trabalho

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 7
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

Clt - soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
av. Fontes pereira de melo, nº 15 - 7º
1050-115 lisboa
telf: 213 552 240
Fax: 213 150 826
cma@cma.pt 

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Comercial
direito do trabalho
direito Fiscal
Contencioso

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº de advogados: 9
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

Costa estÁCio, Galvão & assoCiados
soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
rua da estação, nº 22 - 1º C
2725-302 mem martins
telf: 219 201 674
Fax: 219 201 674
ceg@cegadvogados.pt
www.cegadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
direito Comercial
direito societário
direito Civil
Contencioso

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 8
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CONtACtOS
avenida marquês de tomar, nº 44 - 3º andar, 1050-156 lisboa
telf: 213 849 070  |  Fax: 213 849 089
geral@fladvoga.com  |  www.fladvoga.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito administrativo
direito Comercial
direito Fiscal
direito do trabalho

EquIPA
Nº de advogados: 15

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
barshchevsky & partners
rússia (moscovo, s.petersguro, Kazan) e Ucrânia (Kiev)
9, bld. 45, Krymskiv val str., 119049 moscovo
telf: + 7 (495) 2371588 / 2323643  |  Fax: + 7 (495) 2323840
info@bbp.ru

Ferreira, lima & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
rua barbosa resende, nº 16 - 3º andar - apartado 130
2670-901 loures
telf: 219 823 716  |  219 834 791  |  Fax: 219 823 717
rufino.gabinete.advogados@gmail.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil, direito Comercial, direito das expropriações,
Contencioso laboral, registos e Notariado

EquIPA
Nº de sócios: 2  |  Nº de advogados: 5  |  Nº de Consultores: 4

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
rua morais soares, nº 43 C - 1º dto., 1900-341 lisboa
telf: 219 823 716  |  219 834 791  |  Fax: 219 823 717

•	 Funchal
rua tenente Coronel sarmento, bloco b, r/C - loja a
9000-020 Funchal
telf : 219 823 716  |  219 834 791  |  Fax : 219 823 717

GabiNete de advoGados J. C. rUFiNo ribeiro 
e assoCiados, s.p.a., rl

CONtACtOS
rua Castilho, nº 13 d - 1º b, 1250-066 lisboa
telf: 213 528 133  |  Fax: 213 528 103
ejalisboa@ejaso.com  |  www.ejaso.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial, Fusões e aquisições, direito do trabalho, 
direito Comunitário e da Concorrência, direito imobiliário

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 7
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 espanha - madrid
Calle Goya nº 15 - 1º y 2º piso (esquina serrano), 28015 madrid
telf: +34 915 341 480  |  Fax:  +34 915 347 791  |  eja@ejaso.com
•	 barcelona | sevilha | valência | santander | Canárias | málaga | a Coruña
•	 brasil - são paulo / rio de Janeiro - escritórios correspondentes

estUdio JUrídiCo eJaso - “HerNaNdeZ pardo, HerNaNdo de 
larrameNdi Y asoCiados - sUCUrsal em portUGal r.l”

GoUveia pereira, Costa Freitas & assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
palácio sottomayor, rua sousa martins, nº 1 - 6º dto
1050-217 lisboa
telf: 213 121 550
Fax: 213 121 551
gpa@gpasa.pt
www.gpasa.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
direito público
direito Financeiro
direito imobiliário
direito do trabalho

OutROS ESCRItÓRIOS
Escritórios correspondentes em:
•	 todas as capitais de distrito nacionais
•	 angola
•	 Cabo verde
•	 moçambique
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CONtACtOS
largo das palmeiras, nº 10, 1050-168 lisboa
telf: 213 305 600 
Fax: 213 529 483
infogeral@interlegalace.eu 
www.interlegalace.eu

ÁREAS PREFERENCIAIS
recuperação de Créditos, insolvências, reestruturação de empresas, 
arbitragem e mediação, direito Financeiro

EquIPA
Nº de sócios: 8
Nº de advogados: 16
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de Consultores: 4
Nº de outros Colaboradores: 8

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua rainha d. estefânia, 246 - 6º andar, 4150-303 porto
telf: 226 099 420 / 226 008 258  |  Fax: 226 001 828

iNterleGalaCe - soCiedades de advoGados aCe

CONtACtOS
av. 1º de maio, nº 12 - 2º andar
6000-086 Castelo branco
telf: 272 328 566
Fax: 272 329 797
jma@jma-advogados.com
www.jma-advogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito administrativo
direito Fiscal
direito Comercial
direito do trabalho

EquIPA 
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 7
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

João marCelo & assoCiados - soCiedade de advoGados, r.l.

isabel seUaNes e assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
av. duque de Ávila, nº 185 - 7º a
1050-082 lisboa
telf: 213 110 520
Fax: 213 110 529
geral@isassociados.pt
www.isassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
Contratação pública
Contratos de direito privado
direito Comercial
direito da Concorrência

EquIPA
Nº de sócios: 1
Nº de advogados: 5
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 6

José m. s. moNiZ, marÇal aNtUNes, riCardo braZete 
& assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº 17 - 1º
3500-109 viseu
telf: 232 480 390  |  Fax: 232 480 398
geral@jmmarb.com  |  www.jmmarb.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil, direito societário, direito administrativo, 
direito do trabalho, Contencioso

EquIPA
Nº de sócios: 5  |  Nº de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 2  |  Nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias:
•	 brasil
lopes, vaz, pereira & advogados associados
avenida rio branco nº 128, 17º andar
rio de Janeiro / rJ Cep-20040-002
•	 lisboa
Gpa - Gouveia pereira, Costa Freitas & associados, sociedade de advo-
gados, rl
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CONtACtOS
rua d. pedro de Castro, 13 - apartado 251
5001-911 vila real
telf: 259 371 949  |  259 321 653/5
Fax: 259 321 757
pmacieirinha@jmpm-advogados.pt
www.jmpm-advogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Comercial
direito do trabalho
direito Fiscal
direito do desporto

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 4

José maCieiriNHa, pedro maCieiriNHa e assoCiados
soCiedade de advoGados, rl

JÚlio CorrÊa meNdes & assoCiados
soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
av. antónio José de almeida, nº 30 - 2º andar
1000-044 lisboa
telf: 217 963 252
Fax: 217 963 351
advogados@jcorreamendes.pt
www.jcorreamendes.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito Fiscal
direito administrativo
direito Civil
investimento em África - angola

EquIPA
Nº de advogados: 8
Nº de outros Colaboradores: 5

Jpab - José pedro aGUiar-braNCo & assoCiados
soCiedade de advoGados r.l.

CONtACtOS
rua de José Falcão, 110, 4050-315 porto 
telf: 220 122 100  |  Fax: 220 122 101
info@jpab.pt  |  www.jpab.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito societário
direito do ambiente
direito Fiscal
direito bancário

EquIPA
Nº de sócios: 11
Nº de advogados: 40
Nº de advogados estagiários: 7

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
avenida do Conde de valbom, nº 6 - 9º andar, 1050-068 lisboa
telf: 213 300 510  |  Fax: 213 300 529
info@jpab.pt

CONtACtOS
avenida Cidade de luanda, lote 1b - 1ºb
1800-094 lisboa
telf: 218 216 040
Fax: 218 242 370
geral@laranjeirosantos-associados.pt 
www.laranjeirosantos-associados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso Fiscal
Contencioso laboral
investimento estrangeiro
insolvências
reestruturação de empresas

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 5
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 3

laraNJeiro dos saNtos & assoCiados
soCiedade de advoGados, rl
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CONtACtOS
rua Caldas Xavier, nº 38 - 5º dto.
4150-162 porto
telf: 226 004 851
Fax: 226 004 958
geral@lfrt.pt 
www.lfrt.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito bancário
direito Fiscal
direito do trabalho
Contencioso

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de outros Colaboradores: 3

leal, Faro, ramos & teNtÚGal - soCiedade de advoGados, ri leite de Campos, soUteliNHo & assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
avenida Casal ribeiro, nº 14 - 9º andar, 1000-092 lisboa 
telf: 213 309 060  |  Fax: 213 309 069
geral@lcsgsr.com  |  www.leitecampossoutelinho.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação, Contencioso, direito Comercial, 
direito Financeiro, direito Fiscal

EquIPA
Nº de sócios: 3  |  Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 1  |  Nº de outros Colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
•	Brasil	-	Belo	Horizonte
av. afonso pena, nº 3.111, 7º, 8º e 14º andares
Cep: 30130-008 - minas Gerais
telf: +55(31) 210 428 00  |  bh@rolimvlc.com

•	Brasil	-	São	Paulo
alamêda santos, nº 1940 - 5º andar, Cep: 01418-200 - são paulo
telf: +55(11) 372 373 00  |  sp@rolimvlc.com

leoNel a. t. silva e assoCiados - soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
rua de dom pedro v, nº 410 - Fracção d
4150-601 porto
telf: 220 309 980/1/2/3
Fax: 220 309 984
geral@leonelatsilva.pt
www.leonelatsilva.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Civil
direito Comercial
direito Financeiro
insolvências

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 17
Nº de advogados estagiários: 9
Nº de Consultores: 7
Nº de outros Colaboradores: 11

maGalHães pereira e assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
avenida antónio augusto de aguiar, nº 19 - 1º dto. 
1100-179 lisboa
telf: 213 875 141
Fax: 213 886 266
geral@mpassociados.pt
www.mpassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito do trabalho
direito administrativo
insolvências
recuperação de Créditos

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 4
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 2
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maNUel José GUerreiro & assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
rua Comendador antónio Hipólito, nº 6 b
2560-314 torres vedras
telf: 261 327 320
Fax: 261 327 329
geral@mjguerreiro.pt
www.mjguerreiro.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
direito Civil
direito penal
direito bancário
insolvências

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 9 
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 3

CONtACtOS
rua Júlio dinis, 247 - 5º e4
4050-324 porto
telf: 226 069 913
Fax: 226 069 915
paulamanoadv@gmail.com
www.mradvogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito aeronáutico 
direito Civil
direito da Família e sucessões 
direito do trabalho

maNo & rodriGUes, soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
rua João machado, 100 - edifício Coimbra - 5º andar
salas 505, 506 e 507, 3000-226 Coimbra
telf: 239 851 950  |  Fax: 239 825 366
geral@mrpmadv.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial, direito societário, reestruturação de empresas, 
direito da Família e menores, direito do trabalho

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 13 
Nº de advogados estagiários: 6
Nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 lisboa - plmJ - a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice &
associados, sociedade de advogados, rl
•	 açores - borges da ponte, linhares dias & associados
•	 Guimarães - Gama lobo Xavier, luis teixeira de melo e associados
•	 viseu - luís loureiro, João Gomes & associados

maNUel rebaNda, pereira moNteiro & assoCiados
soCiedade de advoGados

CONtACtOS
alameda da Quinta de santo antónio, nº 13 - F
parque dos príncipes
1600-675 lisboa
telf: 213 551 811 (12)  |  218 239 870  |  218 021 830
Fax: 213 551 813
mfff.adv.geral@gmail.com
www.mfff-adv.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
Corporate Governance
Contencioso Fiscal
Contencioso laboral
recuperação de Créditos

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 3
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 4
Nº de outros Colaboradores: 5

maria Ferreira, FerNaNdes Ferreira
soCiedade de advoGados, rl
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CONtACtOS
rua de vilar, nº 235 - 6 º esq.
4050-626 porto
telf: 226 076 070
Fax: 226 076 079
mcsc.socadv@netcabo.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
direito Fiscal
direito Comercial
direito Civil
Contencioso

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

CONtACtOS
largo de Jesus, nº 1 - b
2900-499 setúbal
telf: 265 530 260
Fax: 265 530 269
mcj@mcjadvogados.com.pt
www.mcjadvogados.com.pt   

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
direito societário
direito Fiscal
insolvências
direito público e administrativo

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 4

messias CarvalHo, sÓNia de CarvalHo & assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.

meNdoNÇa Costa, CeCília ClaUdiNo, JoaNa Ferreira
soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
rua marquês de Fronteira, nº 76 - 5º andar, 1070-299 lisboa
telf: 213 852 138  |  Fax: 213 863 663
lisboa@lawrei.com  |  www.lawrei.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso, arbitragem e mediação, insolvências, direito Comercial, 
imigração

EquIPA
Nº de advogados: 15
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 6

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 brasil - s. paulo
telf: (5511) 320 780 83 | saopaulo@lawrei.com
•	 brasil - Fortaleza
telf: (5585) 322 449 56 | fortaleza@lawrei.com
•	 brasil - rio de Janeiro
telf: (5521) 221 536 13 | rio@lawrei.com
•	 índia - Goa
telf: (0091) 832 651 4329 | goa@lawrei.com

miGUel reis & assoCiados - soCiedade de advoGados

CONtACtOS
av. 25 de abril, nº 18 - 5º andar
4520-161 santa maria da Feira
telf: 256 337 000
Fax: 256 337 009
geral@mcradvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil, direito Comercial, direito Fiscal, 
direito do trabalho, insolvências

EquIPA
Nº de sócios: 5
Nº de advogados: 9
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de outros Colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 albergaria a velha
av. dr. José Homem albuquerque, edif. adav 2, Fr. G
3850-074 albergaria a velha
telf: 234 101 838  |  Fax: 234 107 476

mCr - Castro e melo, FiGUeiredo da roCHa & assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.
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CONtACtOS
av. General pedro Cardoso, nº 1
2500-922 Caldas da rainha
telf: 262 840 917
Fax: 262 840 920
geral@madv.pt
www.madv.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
Contencioso administrativo
direito Fiscal
direito do trabalho
insolvências

EquIPA
Nº de sócios: 5
Nº de advogados: 5
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

moNterroso & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
avenida sidónio pais, nº 16 - 2º esq.
1050-215 lisboa
telf: 213 512 760
Fax: 213 512 769
info@nmsadvogados.pt
www.nmsadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
direito do trabalho
Contratação Colectiva
direito Fiscal
direito imobiliário

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº de advogados: 4
Nº de Consultores: 4
Nº de outros Colaboradores: 2

N. maldoNado soUsa & assoCiados 
soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
av. Fontes pereira de melo, nº 35, bloco a1, 18º dto.
1050-118 lisboa
telf: 217 811 100
Fax: 217 932 983
ncas@ncas-adv.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Civil
direito Comercial
Contratos de direito privado
direito do Urbanismo

EquIPA
Nº de advogados: 3
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

NiColiNa Cabrita, aNa sabrosa & assoCiados
soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
avenida defensores de Chaves, nº 69 - r/C esq.
1000-114 lisboa
telf: 217 815 370/8  |  Fax: 217 815 379
fcostaoliveira@netcabo.pt  |  www.pfco.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito do trabalho
direito penal
direito do arrendamento
direito da Família e sucessões

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 4
Nº de outros Colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
Parceria (em associação)
•	 escritório associado no centro financeiro de madrid

paNCada FoNseCa, Costa oliveira & assoCiados 
soCiedade de advoGados rl
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CONtACtOS
rua da madalena, nº 166 - 1º andar
1100-324 lisboa
telf: 218 824 470
Fax: 218 881 057
geral@prm-associados.pt
www.prm-associados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
Contencioso administrativo
direito Civil
direito societário
direito da distribuição

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 5
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

pedro rodriGUes da mata & assoCiados
soCiedade de advoGados, ri

CONtACtOS
rua da Guarita, nº 9b - 1º dto.
9700-096 angra do Heroísmo
telf: 295 215 626
Fax: 295 240 909
geral@rnbn.pt
www.rnbn.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Contratação pública
direito Civil
direito do trabalho
direito bancário

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 3
Nº de outros Colaboradores: 1

roberto NUNes, betteNCoUrt NUNes & assoCiados
soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
rua Castilho, nº 14 C - 5º andar 
1250-069 lisboa
telf: 213 170 460
Fax: 213 151 799
geral@rpdadvogados.pt
www.pdmadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito do trabalho
direito administrativo
direito bancário
arbitragem e mediação

EquIPA
Nº de sócios: 5
Nº de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de outros Colaboradores: 3

rUi piNto dUarte & assoCiados - soCiedade de advoGados, rl rvr - reGal, varela, ramos & assoCiados
soCiedade de advoGados rl

CONtACtOS
rua Castilho, nº 59 - 7º esq.
1250-068 lisboa
telf: 213 512 510
Fax: 213 154 272
geral@rvr.pt
www.rvr.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
recuperação de Créditos
direito Comercial
direito Civil
direito público e direito administrativo

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 7
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 4
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CONtACtOS
rua tierno Galvan (amoreiras), torre 3, 17º piso
1070-274 lisboa
telf: 213 825 820 | 213 822 500
Fax: 213 822 509
tca@tc-advogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
Clientes privados
direito da Família e sucessões
direito Comercial
direito do trabalho

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 7
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 3

tavares de CarvalHo & assoCiados
soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
rua vítor Cordon, nº 7 - 3º andar 
1200-482 lisboa
telf: 213 242 740
Fax: 213 479 430
coa@olavolex.pt
www.olavolex.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Contencioso
direito imobiliário
direito Financeiro
direito do trabalho

EquIPA
Nº de advogados: 9
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 1

soCiedade de advoGados Carlos olavo e assoCiados, rl

CONtACtOS
avenida antónio augusto de aguiar, nº 15 - 1º dto.
1050-012 lisboa
telf: 213 110 790  |  Fax: 213 532 963
lisboa@slima-assoc.pt  |  www.saraivalima.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso, direito Comercial, direito dos transportes, direito Fiscal,
direito do trabalho

EquIPA
Nº de sócios: 3
Nº de advogados: 10
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua Júlio dinis, nº 947 - 5º esq., 4050-327 porto
telf: 226 166 010  |  Fax: 226 166 019
porto@slima-assoc.pt

saraiva lima e assoCiados - soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
rua Joaquim antónio de aguiar, nº 27 - 5º esq.
1070-149 lisboa
telf: 213 860 468  |  213 862 845
Fax: 213 864 061
ssga.asso@netcabo.pt 

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso 
direito do trabalho
direito dos transportes
direito societário
direito da Comunicação social e publicidade

EquIPA
Nº de sócios: 5
Nº de advogados: 9
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 5

saraiva e soUsa, Gomes de almeida & assoCiados
soCiedade de advoGados, r.l.
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CONtACtOS
avenida da república, nº 6 - 4º andar
1050-191 lisboa
telf: 213 588 710
Fax: 213 588 719
geral@vpsm.eu
www.vpsm.eu

ÁREAS PREFERENCIAIS
Clientes privados
Contencioso
direito do trabalho
direito Comercial
direito público e direito administrativo

EquIPA
Nº de sócios: 4
Nº de advogados: 10
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 5

valeNtim ramalHo rodriGUes, padrel de oliveira, barbeira 
dos saNtos, brito moNteiro & assoCiados - soCiedade de 
advoGados, rl

tlCb advoGados - amorim teiXeira, CoUto, borGas 
& assoCiados, soCiedade de advoGados, r.l.

CONtACtOS
rua Joshua benoliel, nº 6 - 7º a 
1250-133 lisboa 
telf: 218 299 340
Fax: 218 224 292
geral@vaassociados.com
www.vaassociados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito do trabalho
direito da propriedade intelectual
direito Fiscal
direito imobiliário

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de advogados: 4
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 1

vasCoNCelos arrUda & assoCiados
soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
av. miguel bombarda, 36 - 5º b
edifício presidente
1050-165 lisboa
telf: 217 810 910  
Fax: 217 810 919
geral@vieiracostagomes.pt
www.vieiracostagomes.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contratação pública
direito do Urbanismo
direito do ambiente
infra-estruturas
arbitragem e mediação

EquIPA
Nº de sócios: 2
Nº de Consultores: 4
Nº de outros Colaboradores: 4

vieira, Costa Gomes - soCiedade de advoGados, rl

CONtACtOS
praça General Humberto delgado, nº 287 - 5º esq., 4000-288 porto
telf: 222 085 316  |  Fax: 222 050 908
geral@tlcb.pt  |  www.tlcb.pt 

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso, Comercial, trabalho, Fiscal, propriedade intelectual

EquIPA
Nº de sócios: 3  |  Nº de advogados: 12  |  Nº de advogados estagiários: 4
Nº de Consultores: 1  |  Nº de outros Colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias:
•	 brasil - amaral & barbosa advogados
rua barão de são João Nepomuceno, 318, Centro - Juíz de Fora/mG, 
Cep: 36010-081
Juíz de Fora, são paulo, rio de Janeiro, brasília, belo Horizonte, ipatinga
telf: + 55 32 21012101  |  Fax: + 55 32 21012100
•	 espanha - verez asociados, abogados y Consulting empresarial
plaza de Francisco Fernandez del riego, 3 bajo interior
36203 vigo (pontevedra)  |  telf: +34 886 137 434  |  Fax: +34 886 137 432
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Áreas de direito

arbitragem e mediação                  

Clientes privados (inclui imigração)                

Contencioso (inclui Contencioso administrativo, Contencioso Fiscal, Contencioso laboral e recuperação de Créditos)      

Contratação pública                  

Contratos de direito privado                 

direito aeronáutico                  

direito Civil                   

direito Comercial (inclui Corporate Governance, direito da distribuição, direito societário, reestruturação de empresas e Franchising)    

direito Comunitário                  

direito Constitucional                  

direito Contraordenacional                 

direito da Comunicação social e publicidade (inclui direito dos media)            

direito da energia (inclui direito das energias renováveis e recursos Naturais)           

direito da Família, menores e sucessões                

direito do ambiente                  

direito do desporto                  

direito do trabalho (inclui Contratação Colectiva, direito da segurança social, Função pública e Fundos de pensões)      

direito do turismo                  

direito do Urbanismo                  

direito dos transportes                  

direito económico, da regulação e da Concorrência (inclui direito do Consumo e direito da agricultura)        

direito Farmacêutico e da saúde (inclui Ciências da vida e biotecnologia)            

direito Financeiro (inclui direito bancário, direito dos seguros e Corporate Finance)          

direito Fiscal                   

direito imobiliário, empreitadas e obras públicas (inclui direito da Construção, direito do arrendamento e direitos reais)      

direito internacional (inclui direito internacional privado, direito internacional público, Comércio internacional e Contratos internacionais)    

direito marítimo                  

direito penal (inclui direito penal económico)               

direito público e direito administrativo (inclui direito das expropriações e ppps - parcerias público-privadas)       

Fusões e aquisições (inclui Fundos de investimentos, private equity e venture Capital)          

insolvências                   

investimento internacional (inclui investimento estrangeiro, investimento em África e investimento em espanha)       

mercado de Capitais (inclui privatizações)               

projectos (inclui infra-estruturas e project Finance)              

propriedade intelectual, tecnologias de informação e telecomunicações (inclui Comércio electrónico, direito das Novas tecnologias, 

protecção de dados e software)                 

registos e Notariado                  
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a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alexandra bessone Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

amorim & associados - sociedade de advogados, r.l.           

avm advogados                             

barrocas advogados                           

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Carlos rocha, paulo varzielas & associados,                 

sociedade de advogados, rl                       

CCa advogados                             

Correia, seara, Caldas, simões e associados                

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados           

sociedade de advogados, rl                       

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Fernando Neves Gomes & associados 

sociedade de advogados, rl                       

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

interlegalace - sociedades de advogados aCe              

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l     

leite de Campos, soutelinho & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

mC&a - sociedade de advogados, rl                   

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl       

CCa advogados                             

F. Castelo branco & associados                      

76

26 - 27

79

28 - 29

30 - 31

104

81

105

32 - 33

107

34 - 35

125

36 - 37

86

87

88

38 - 39

40 - 41

42 - 43

90

109

44 - 45

91

128

46 - 47

111

130

93

112

76

77

28 - 29

106

36 - 37

42 - 43

arbitraGem e mediaÇão

ClieNtes privados (inclui imigração)

miguel reis & associados - sociedade de advogados           

miranda Correia amendoeira & associados                

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

moser & lobo d’avila - sociedade de advogados r.l.            

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.            

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

pares advogados                            

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pereira da Cruz e associados - sociedade de advogados, rl        

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rui pinto duarte & associados - sociedade de advogados, rl       

serra lopes, Cortes martins & associados 

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sousa Guedes, oliveira Couto & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

vieira, Costa Gomes - sociedade de advogados, rl            

132

48 - 49

50 - 51

113

94

114

95

96

52 - 53

56 - 57

58 - 59

98

60 - 61

62 - 63

134

66 - 67

99

117

100

118

101

70 - 71

72 - 73

136
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J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

miguel reis & associados - sociedade de advogados           

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sps - sociedade de advogados                      

tavares de Carvalho & associados - sociedade de advogados, rl      

valentim ramalho rodrigues, padrel de oliveira, barbeira dos 

santos, brito monteiro & associados - sociedade de advogados, rl     

46 - 47

92

132

54 - 55

60 - 61

62 - 63

100

68 - 69

135

136

íNdiCe por Áreas de direito

CoNteNCioso 

(inclui Contencioso administrativo, Contencioso Fiscal, Contencioso 

laboral e recuperação de Créditos)

a. espírito santo, F. araújo barrigas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar & associados

sociedade de advogados, rl                       

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de

responsabilidade limitada                        

abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rl    

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

alexandra bessone Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

alexandre lafayette & associados - sociedade de advogados - rl     

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

amorim & associados - sociedade de advogados, r.l.           

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

122

76

26 - 27

122

77

78

79

104

28 - 29

30 - 31

80

104

122

81

105

82

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

antónio m. G. pereira, miguel lourenço

sociedade de advogados, r.l.                      

antonio viñal & Co. abogados sC, sucursal em portugal          

avm advogados                             

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl       

azevedo mendes e associados - sociedade de advogados, r.l.       

baltazar mendes duque vieira & associados, 

sociedade de advogados rl                       

baptista, monteverde & associados - sociedade de advogados, rl     

barrocas advogados                           

bas - sociedade de advogados, rl                    

belzuz abogados - s.l.p. - sucursal em portugal              

boino, pereira de oliveira & associados

sociedade de advogados, rl                       

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Carlos de sousa e brito, isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - sociedade de advogados rl                

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

Carneiro pacheco e associados - sociedade de advogados, r.l.       

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl             

CCa advogados                             

Celso Cruzeiro & associados - sociedade de advogados          

Clt - sociedade de advogados, rl                    

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.    

Correia moniz & associados - sociedade de advogados, rl         

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Costa estácio, Galvão & associados - sociedade de advogados, rl     

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

dário Freitas & associados - sociedade de advogados, rl         

dinis lucas & almeida santos - sociedade de advogados r.l.

boutique law Firm                           

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

105

122

123

32 - 33

106

123

123

106

107

83

124

124

34 - 35

125

84

107

125

36 - 37

125

126

85

108

126

86

126

87

88

38 - 39

126

109

89

40 - 41

42 - 43



anuário2013 das Sociedades de advogados

142 íNdiCe por Áreas de direito

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Fernando Neves Gomes & associados

sociedade de advogados, rl                       

Ferreira, lima & associados - sociedade de advogados, rl         

Gabinete de advogados J. C. rufino ribeiro e associados, s.p.a., rl     

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

interlegalace - sociedades de advogados aCe              

isabel seuanes e associados - sociedade de advogados, rl        

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados

sociedade de advogados rl                       

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

José m. s. moniz, marçal antunes, ricardo brazete & associados

sociedade de advogados, rl                       

Jpab - José pedro aguiar-branco & associados, 

sociedade de advogados r.l.                      

laranjeiro dos santos & associados - sociedade de advogados, rl     

leal, Faro, ramos & tentúgal - sociedade de advogados, ri         

legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l     

leite de Campos, soutelinho & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

leonel a. t. silva e associados - sociedade de advogados, r.l.       

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

magalhães pereira e associados - sociedade de advogados, r.l.      

mano & rodrigues, sociedade de advogados, rl             

maria Ferreira, Fernandes Ferreira - sociedade de advogados, rl      

mC&a - sociedade de advogados, rl                   

mendes londral & associados - sociedade de advogados, rl        

messias Carvalho, sónia de Carvalho & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

miguel reis & associados - sociedade de advogados           

miranda Correia amendoeira & associados                

monterroso & associados - sociedade de advogados, rl          

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

moser & lobo d’avila - sociedade de advogados r.l.            

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Nicolina Cabrita, ana sabrosa & associados

sociedade de advogados, rl                       

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

90

109

127

127

44 - 45

91

128

128

46 - 47

110

92

128

129

129

130

111

130

130

93

130

131

131

112

112

132

132

48 - 49

133

50 - 51

113

113

133

94

Nóvoa Cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.        

NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.            

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

pares advogados                            

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

pedro rodrigues da mata & associados

sociedade de advogados, ri                       

pereira da Cruz e associados - sociedade de advogados, rl        

pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados 

sociedade de advogados r.l.                      

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

ricardo da palma borges & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.        

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rsN - remelgado, silva Nogueira & associados

sociedade de advogados, rl                       

rvr - regal, varela, ramos & associados

sociedade de advogados rl                       

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

sampaio, morais Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

saraiva e sousa, Gomes de almeida & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

saraiva lima e associados - sociedade de advogados, rl         

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sociedade de advogados Carlos olavo e associados, rl          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sousa Guedes, oliveira Couto & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sps - sociedade de advogados                      

tavares de Carvalho & associados - sociedade de advogados, rl      

114

114

95

96

97

52 - 53

54 - 55

134

56 - 57

115

58 - 59

98

60 - 61

115

116

62 - 63

116

134

64 - 65

117

135

135

66 - 67

99

117

135

100

118

68 - 69

135
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tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

tlCb advogados - amorim teixeira, Couto, borgas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

valentim ramalho rodrigues, padrel de oliveira, barbeira dos 

santos, brito monteiro & associados - sociedade de advogad os, rl     

vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

101

118

136

70 - 71

136

119

72 - 73

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

miranda Correia amendoeira & associados                

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

pares advogados                            

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

roberto Nunes, bettencourt Nunes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

vieira, Costa Gomes - sociedade de advogados, rl            

92

93

48 - 49

50 - 51

113

94

96

54 - 55

58 - 59

98

60 - 61

134

66 - 67

99

101

136

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rl    

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

amorim & associados - sociedade de advogados, r.l.           

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

bas - sociedade de advogados, rl                    

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Carneiro pacheco e associados - sociedade de advogados, r.l.       

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

isabel seuanes e associados - sociedade de advogados, rl        

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

76

79

104

30 - 31

81

105

82

83

34 - 35

107

85

86

87

40 - 41

42 - 43

90

110

44 - 45

91

128

46 - 47

CoNtrataÇão pÚbliCa

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

abreu semedo, marques & associados

sociedade de advogados rl                       

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

bas - sociedade de advogados, rl                    

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

Garrigues                                

77

79

104

28 - 29

30 - 31

82

32 - 33

83

86

88

40 - 41

44 - 45

CoNtratos de direito privado
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Gómez-acebo & pombo                         

isabel seuanes e associados - sociedade de advogados, rl        

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Nicolina Cabrita, ana sabrosa & associados

sociedade de advogados, rl                       

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo bernardo & associados                      

ricardo da palma borges & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sousa Guedes, oliveira Couto & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sps - sociedade de advogados                      

91

128

46 - 47

111

93

113

133

97

54 - 55

58 - 59

115

64 - 65

66 - 67

117

118

68 - 69

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

Carlos de sousa e brito, isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - sociedade de advogados rl                

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

Fernando Neves Gomes & associados

sociedade de advogados, rl                       

mano & rodrigues, sociedade de advogados, rl             

NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.            

raposo bernardo & associados                      

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

76

125

87

109

131

114

58 - 59

76

77

direito aeroNÁUtiCo

direito Civil

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de

 responsabilidade limitada                       

abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rl    

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

alexandre lafayette & associados - sociedade de advogados - rl     

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Carlos rocha, paulo varzielas & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

CCa advogados                             

Celso Cruzeiro & associados - sociedade de advogados          

Correia moniz & associados - sociedade de advogados, rl         

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Costa estácio, Galvão & associados - sociedade de advogados, rl     

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Gabinete de advogados J. C. rufino ribeiro e associados, s.p.a., rl     

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

João marcelo & associados - sociedade de advogados, r.l.        

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

José m. s. moniz, marçal antunes, ricardo brazete & associados

sociedade de advogados, rl                       

José macieirinha, pedro macieirinha e associados

sociedade de advogados, rl                       

Júlio Corrêa mendes & associados - sociedade de advogados, rl      

leonel a. t. silva e associados - sociedade de advogados, r.l.       

mano & rodrigues, sociedade de advogados, rl             

manuel José Guerreiro & associados, sociedade de advogados, r.l.    

mCr - Castro e melo, Figueiredo da rocha & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

79

104

30 - 31

80

122

81

82

105

34 - 35

125

36 - 37

125

126

86

126

88

42 - 43

90

127

44 - 45

91

46 - 47

128

92

111

128

129

129

130

131

131

132
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mendes londral & associados - sociedade de advogados, rl        

messias Carvalho, sónia de Carvalho & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Nicolina Cabrita, ana sabrosa & associados

sociedade de advogados, rl                       

Nóvoa Cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.        

pares advogados                            

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pedro rodrigues da mata & associados

sociedade de advogados, ri                       

pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados

sociedade de advogados r.l.                      

roberto Nunes, bettencourt Nunes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.        

rvr - regal, varela, ramos & associados

sociedade de advogados rl                       

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

sampaio, morais Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sps - sociedade de advogados                      

112

132

50 - 51

113

133

114

96

97

134

115

134

116

134

64 - 65

117

66 - 67

117

68 - 69

direito ComerCial 

(inclui Corporate Governance, direito da distribuição, direito societário, 

reestruturação de empresas e Franchising)

a. espírito santo, F. araújo barrigas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar & associados

sociedade de advogados, rl                       

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

 

122

76

26 - 27

122

77

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rl    

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

alexandre lafayette & associados - sociedade de advogados - rl     

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

amorim & associados - sociedade de advogados, r.l.           

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

antónio m. G. pereira, miguel lourenço

sociedade de advogados, r.l.                      

antonio viñal & Co. abogados sC, sucursal em portugal          

armando Henriques, ana Cristina pimentel & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl       

azevedo mendes e associados - sociedade de advogados, r.l.       

baltazar mendes duque vieira & associados, 

sociedade de advogados rl                       

baptista, monteverde & associados - sociedade de advogados, rl     

barrocas advogados                           

barros, sobral, G. Gomes & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

bas - sociedade de advogados, rl                    

belzuz abogados - s.l.p. - sucursal em portugal              

boino, pereira de oliveira & associados

sociedade de advogados, rl                       

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Campilho, silveira, sarmento - sociedade de advogados, r.l.        

Carlos de sousa e brito, isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - sociedade de advogados rl                

Carlos rocha, paulo varzielas & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Carneiro pacheco e associados - sociedade de advogados, r.l.       

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl             

CCa advogados                             

Celso Cruzeiro & associados - sociedade de advogados          

78

79

104

28 - 29

30 - 31

80

122

81

105

82

105

122

123

123

32 - 33

106

123

123

106

107

124

83

124

124

34 - 35

124

125

125

107

125

36 - 37

125
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Clt - sociedade de advogados, rl                    

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.    

Correia moniz & associados - sociedade de advogados, rl         

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Costa estácio, Galvão & associados - sociedade de advogados, rl     

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl       

dário Freitas & associados - sociedade de advogados, rl         

dinis lucas & almeida santos - sociedade de advogados r.l.

boutique law Firm                           

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

estudio Jurídico ejaso - “Hernandez pardo, Hernando de larramendi 

y asociados - sucursal em portugal r.l”                  

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Fernando Neves Gomes & associados

sociedade de advogados, rl                       

Ferreira, lima & associados - sociedade de advogados, rl         

Gabinete de advogados J. C. rufino ribeiro e associados, s.p.a., rl     

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

Gouveia pereira, Costa Freitas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

interlegalace - sociedades de advogados aCe              

isabel seuanes e associados - sociedade de advogados, rl        

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados

sociedade de advogados rl                       

João marcelo & associados - sociedade de advogados, r.l.        

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

126

85

108

126

86

126

87

88

38 - 39

108

126

109

89

40 - 41

127

42 - 43

90

109

127

127

110

44 - 45

91

127

128

128

46 - 47

110

128

92

111

José m. s. moniz, marçal antunes, ricardo brazete & associados

sociedade de advogados, rl                       

José macieirinha, pedro macieirinha e associados

sociedade de advogados, rl                       

Jpab - José pedro aguiar-branco & associados, 

sociedade de advogados r.l.                      

Júlio Corrêa mendes & associados - sociedade de advogados, rl      

laranjeiro dos santos & associados - sociedade de advogados, rl     

leal, Faro, ramos & tentúgal - sociedade de advogados, ri         

legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l     

leite de Campos, soutelinho & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

leonel a. t. silva e associados - sociedade de advogados, r.l.       

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

magalhães pereira e associados - sociedade de advogados, r.l.      

manuel rebanda, pereira monteiro & associados

sociedade de advogados                        

maria Ferreira, Fernandes Ferreira - sociedade de advogados, rl      

mC&a - sociedade de advogados, rl                   

mCr - Castro e melo, Figueiredo da rocha & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

mendes londral & associados - sociedade de advogados, rl        

mendonça Costa, Cecília Claudino, Joana Ferreira

sociedade de advogados, r.l.                      

messias Carvalho, sónia de Carvalho & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

miguel reis & associados - sociedade de advogados           

miranda Correia amendoeira & associados                

monterroso & associados - sociedade de advogados, rl          

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

moser & lobo d’avila - sociedade de advogados r.l.            

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

N. maldonado sousa & associados - sociedade de advogados, rl     

Nicolina Cabrita, ana sabrosa & associados

sociedade de advogados, rl                       

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

Nóvoa Cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.        

NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.            

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

128

129

129

129

129

130

111

130

130

93

130

131

131

112

132

112

132

132

132

48 - 49

133

50 - 51

113

113

133

133

94

114

114

95
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pancada Fonseca, Costa oliveira & associados

sociedade de advogados rl                       

pares advogados                            

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

pedro rodrigues da mata & associados

sociedade de advogados, ri                       

pereira da Cruz e associados - sociedade de advogados, rl        

pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados

sociedade de advogados r.l.                      

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

ricardo da palma borges & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

roberto Nunes, bettencourt Nunes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.        

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rsN - remelgado, silva Nogueira & associados

sociedade de advogados, rl                       

rui pinto duarte & associados - sociedade de advogados, rl       

rvr - regal, varela, ramos & associados

sociedade de advogados rl                       

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

sampaio, morais Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

saraiva e sousa, Gomes de almeida & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

saraiva lima e associados - sociedade de advogados, rl         

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sociedade de advogados Carlos olavo e associados, rl          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sousa Guedes, oliveira Couto & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sps - sociedade de advogados                      

tavares de Carvalho & associados - sociedade de advogados, rl      

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

tlCb advogados - amorim teixeira, Couto, borgas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

valentim ramalho rodrigues, padrel de oliveira, barbeira dos santos, 

brito monteiro & associados - sociedade de advogados, rl        

vasconcelos arruda & associados - sociedade de advogados, rl      

vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

133

96

97

52 - 53

54 - 55

134

56 - 57

115

58 - 59

98

115

134

116

62 - 63

116

134

134

64 - 65

117

135

135

66 - 67

99

117

135

100

118

68 - 69

135

101

118

136

70 - 71

136

136

119

72 - 73

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

barrocas advogados                           

CCa advogados                             

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

estudio Jurídico ejaso - “Hernandez pardo, Hernando de larramendi 

y asociados - sucursal em portugal r.l”                  

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

raposo bernardo & associados                      

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

76

78

30 - 31

107

36 - 37

86

87

38 - 39

40 - 41

127

42 - 43

90

44 - 45

91

93

50 - 51

58 - 59

62 - 63

66 - 67

direito ComUNitÁrio
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esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

íNdiCe por Áreas de direito

40 - 41

46 - 47

50 - 51

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rl    

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

Carneiro pacheco e associados - sociedade de advogados, r.l.       

Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.    

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl       

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados

sociedade de advogados rl                       

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Nóvoa Cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.        

pares advogados                            

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

77

104

81

84

107

108

86

38 - 39

108

40 - 41

90

91

46 - 47

110

50 - 51

114

96

54 - 55

60 - 61

62 - 63

99

101

direito CoNstitUCioNal

direito CoNtraordeNaCioNal

direito da ComUNiCaÇão soCial e pUbliCidade 

(inclui direito dos media)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl       

baptista, monteverde & associados - sociedade de advogados, rl     

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

CCa advogados                             

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Gómez-acebo & pombo                         

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pereira da Cruz e associados - sociedade de advogados, rl        

raposo bernardo & associados                      

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

saraiva e sousa, Gomes de almeida & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

76

26 - 27

77

82

106

106

34 - 35

84

36 - 37

88

38 - 39

40 - 41

42 - 43

91

93

52 - 53

56 - 57

58 - 59

64 - 65

135

66 - 67

100

72 - 73

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

99

100

72 - 73

direito da eNerGia 

(inclui direito das energias renováveis e recursos Naturais)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

76

26 - 27
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albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

avm advogados                             

barrocas advogados                           

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l     

mC&a - sociedade de advogados, rl                   

miranda Correia amendoeira & associados                

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.            

pares advogados                            

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados

sociedade de advogados r.l.                      

raposo bernardo & associados                      

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

30 - 31

32 - 33

107

86

38 - 39

40 - 41

42 - 43

90

44 - 45

91

46 - 47

111

112

48 - 49

50 - 51

94

114

96

52 - 53

115

58 - 59

66 - 67

99

100

101

70 - 71

72 - 73

a. espírito santo, F. araújo barrigas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

122

76

direito da Família, meNores e sUCessões

abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar & associados

sociedade de advogados, rl                       

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl             

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl       

dinis lucas & almeida santos - sociedade de advogados r.l.

boutique law Firm                           

Gómez-acebo & pombo                         

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

mano & rodrigues, sociedade de advogados, rl             

manuel rebanda, pereira monteiro & associados

sociedade de advogados                        

mendes londral & associados - sociedade de advogados, rl        

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Nóvoa Cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.        

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

pancada Fonseca, Costa oliveira & associados

sociedade de advogados rl                       

pares advogados                            

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.        

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sousa Guedes, oliveira Couto & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sps - sociedade de advogados                      

tavares de Carvalho & associados - sociedade de advogados, rl      

122

77

28 - 29

80

81

105

34 - 35

84

125

86

108

109

91

111

131

131

112

113

114

95

133

96

97

54 - 55

116

64 - 65

117

118

68 - 69

135



anuário2013 das Sociedades de advogados

150 íNdiCe por Áreas de direito

66 - 67

99

100

101

72 - 73

136

direito do ambieNte
serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

vieira, Costa Gomes - sociedade de advogados, rl            

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alexandra bessone Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

bas - sociedade de advogados, rl                    

CCa advogados                             

Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.    

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jpab - José pedro aguiar-branco & associados, 

sociedade de advogados r.l.                      

legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l     

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

pares advogados                            

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados

sociedade de advogados r.l.                      

raposo bernardo & associados                      

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

76

26 - 27

78

28 - 29

30 - 31

104

82

105

83

36 - 37

108

86

87

38 - 39

40 - 41

42 - 43

90

44 - 45

91

46 - 47

129

111

93

50 - 51

94

96

54 - 55

115

58 - 59

60 - 61

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

CCa advogados                             

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

José macieirinha, pedro macieirinha e associados

sociedade de advogados, rl                       

miranda Correia amendoeira & associados                

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

pares advogados                            

raposo bernardo & associados                      

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sousa Guedes, oliveira Couto & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

76

77

78

28 - 29

82

36 - 37

86

87

88

38 - 39

110

44 - 45

91

129

48 - 49

50 - 51

96

58 - 59

66 - 67

118

direito do desporto
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direito do trabalHo 

(inclui Contratação Colectiva, direito da segurança social, 

Função pública e Fundos de pensões)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar & associados

sociedade de advogados, rl                       

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rl    

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

alexandra bessone Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

amorim & associados - sociedade de advogados, r.l.           

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

antónio m. G. pereira, miguel lourenço

sociedade de advogados, r.l.                      

armando Henriques, ana Cristina pimentel & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl       

azevedo mendes e associados - sociedade de advogados, r.l.       

baltazar mendes duque vieira & associados, 

sociedade de advogados rl                       

barrocas advogados                           

bas - sociedade de advogados, rl                    

belzuz abogados - s.l.p. - sucursal em portugal              

boino, pereira de oliveira & associados

sociedade de advogados, rl                       

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Campilho, silveira, sarmento - sociedade de advogados, r.l.        

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

76

26 - 27

122

77

78

79

104

28 - 29

30 - 31

80

104

81

105

82

122

123

32 - 33

106

123

123

107

83

124

124

34 - 35

124

84

CCa advogados                             

Clt - sociedade de advogados, rl                    

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.    

Correia moniz & associados - sociedade de advogados, rl         

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Costa estácio, Galvão & associados - sociedade de advogados, rl     

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl       

dário Freitas & associados - sociedade de advogados, rl         

dinis lucas & almeida santos - sociedade de advogados r.l.

boutique law Firm                           

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

estudio Jurídico ejaso - “Hernandez pardo, Hernando de larramendi 

y asociados - sucursal em portugal r.l”                  

F. Castelo branco & associados                      

Fernando Neves Gomes & associados

sociedade de advogados, rl                       

Ferreira, lima & associados - sociedade de advogados, rl         

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

Gouveia pereira, Costa Freitas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados

sociedade de advogados rl                       

João marcelo & associados - sociedade de advogados, r.l.        

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

José m. s. moniz, marçal antunes, ricardo brazete & associados

sociedade de advogados, rl                       

José macieirinha, pedro macieirinha e associados

sociedade de advogados, rl                       

36 - 37

126

85

108

126

86

126

87

88

38 - 39

108

126

109

89

40 - 41

127

42 - 43

109

127

110

44 - 45

91

127

46 - 47

110

128

92

111

128

129
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rsN - remelgado, silva Nogueira & associados

sociedade de advogados, rl                       

rui pinto duarte & associados - sociedade de advogados, rl       

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

sampaio, morais Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

saraiva e sousa, Gomes de almeida & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

saraiva lima e associados - sociedade de advogados, rl         

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade de advogados Carlos olavo e associados, r l          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sousa Guedes, oliveira Couto & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sps - sociedade de advogados                      

tavares de Carvalho & associados - sociedade de advogados, rl      

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

tlCb advogados - amorim teixeira, Couto, borgas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

valentim ramalho rodrigues, padrel de oliveira, barbeira dos santos, 

brito monteiro & associados - sociedade de advogados, rl        

vasconcelos arruda & associados - sociedade de advogados, rl      

vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

116

134

64 - 65

117

135

135

66 - 67

99

135

100

118

68 - 69

135

101

118

136

70 - 71

136

136

119

72 - 73

leal, Faro, ramos & tentúgal - sociedade de advogados, ri         

legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l     

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

magalhães pereira e associados - sociedade de advogados, r.l.      

mano & rodrigues, sociedade de advogados, rl             

manuel rebanda, pereira monteiro & associados

sociedade de advogados                        

mC&a - sociedade de advogados, rl                   

mCr - Castro e melo, Figueiredo da rocha & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

mendes londral & associados - sociedade de advogados, rl        

mendonça Costa, Cecília Claudino, Joana Ferreira

sociedade de advogados, r.l.                      

messias Carvalho, sónia de Carvalho & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

miranda Correia amendoeira & associados                

monterroso & associados - sociedade de advogados, rl          

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

moser & lobo d’avila - sociedade de advogados r.l.            

N. maldonado sousa & associados - sociedade de advogados, rl     

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

Nóvoa Cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.        

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

pancada Fonseca, Costa oliveira & associados

sociedade de advogados rl                       

pares advogados                            

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados 

sociedade de advogados r.l.                      

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

roberto Nunes, bettencourt Nunes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.        

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

130

111

93

130

131

131

112

132

112

132

132

48 - 49

133

50 - 51

113

133

94

114

95

133

96

52 - 53

54 - 55

115

58 - 59

98

60 - 61

134

116

62 - 63

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

28 - 29

80

81

34 - 35

40 - 41

90

44 - 45

93

direito do tUrismo
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morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

moser & lobo d’avila - sociedade de advogados r.l.            

pares advogados                            

pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados

sociedade de advogados r.l.                      

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

50 - 51

113

96

115

58 - 59

98

99

72 - 73

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

avm advogados                             

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Fernando Neves Gomes & associados

sociedade de advogados, rl                       

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

direito do UrbaNismo

76

26 - 27

28 - 29

30 - 31

80

81

32 - 33

34 - 35

86

87

88

38 - 39

40 - 41

42 - 43

90

109

44 - 45

91

46 - 47

50 - 51

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Nicolina Cabrita, ana sabrosa & associados

sociedade de advogados, rl                       

pares advogados                            

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sousa Guedes, oliveira Couto & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

vieira, Costa Gomes - sociedade de advogados, rl            

113

133

96

97

52 - 53

54 - 55

58 - 59

98

60 - 61

64 - 65

66 - 67

99

117

100

118

101

72 - 73

136

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

antonio viñal & Co. abogados sC, sucursal em portugal          

armando Henriques, ana Cristina pimentel & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

Garrigues                                

miranda Correia amendoeira & associados                

76

26 - 27

80

123

123

32 - 33

86

40 - 41

44 - 45

48 - 49

direito dos traNsportes
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direito eCoNÓmiCo, da reGUlaÇão e da CoNCorrÊNCia

(inclui direito do Consumo e direito da agricultura)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

baptista, monteverde & associados - sociedade de advogados, rl     

barrocas advogados                           

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

CCa advogados                             

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

estudio Jurídico ejaso - “Hernandez pardo, Hernando de larramendi 

y asociados - sucursal em portugal r.l”                  

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

76

26 - 27

78

79

30 - 31

82

105

106

107

84

36 - 37

87

88

38 - 39

89

40 - 41

127

42 - 43

90

44 - 45

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo bernardo & associados                      

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogado s, r.l.                      

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

saraiva e sousa, Gomes de almeida & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

saraiva lima e associados - sociedade de advogados, rl         

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

94

54 - 55

58 - 59

60 - 61

64 - 65

135

135

99

70 - 71

Gómez-acebo & pombo                         

isabel seuanes e associados - sociedade de advogados, rl        

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

miranda Correia amendoeira & associados                

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sps - sociedade de advogados                      

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

91

128

46 - 47

93

48 - 49

50 - 51

94

52 - 53

54 - 55

58 - 59

98

60 - 61

64 - 65

66 - 67

99

100

68 - 69

70 - 71

72 - 73

direito FarmaCÊUtiCo e da saÚde 

(inclui Ciências da vida e biotecnologia)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl       

baptista, monteverde & associados - sociedade de advogados, rl     

bas - sociedade de advogados, rl                    

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Carlos de sousa e brito, isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - sociedade de advogados rl                

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.    

76

30 - 31

80

82

32 - 33

106

106

83

34 - 35

125

84

108
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Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim

 & associados - sociedade de advogados, rl               

pereira da Cruz e associados - sociedade de advogados, rl        

pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados

sociedade de advogados r.l.                      

raposo bernardo & associados                      

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sampaio, morais Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

86

38 - 39

89

40 - 41

42 - 43

44 - 45

91

50 - 51

52 - 53

56 - 57

115

58 - 59

60 - 61

117

66 - 67

99

117

100

72 - 73

direito FiNaNCeiro 

(inclui direito bancário, direito dos seguros e Corporate Finance)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

76

26 - 27

77

78

79

28 - 29

30 - 31

80

alexandra bessone Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

armando Henriques, ana Cristina pimentel & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

belzuz abogados - s.l.p. - sucursal em portugal              

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Campilho, silveira, sarmento - sociedade de advogados, r.l.        

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

Carneiro pacheco e associados - sociedade de advogados, r.l.       

CCa advogados                             

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

dário Freitas & associados - sociedade de advogados, rl         

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

Gouveia pereira, Costa Freitas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

interlegalace - sociedades de advogados aCe              

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados

sociedade de advogados rl                       

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

Jpab - José pedro aguiar-branco & associados, 

sociedade de advogados r.l.                      

leal, Faro, ramos & tentúgal - sociedade de advogados, ri         

leite de Campos, soutelinho & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

leonel a. t. silva e associados - sociedade de advogados, r.l.       

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

manuel José Guerreiro & associados, sociedade de advogados, r.l.    

mendes londral & associados - sociedade de advogados, rl        

104

81

82

123

32 - 33

124

34 - 35

124

84

107

36 - 37

86

88

38 - 39

126

89

42 - 43

90

44 - 45

91

127

128

46 - 47

110

92

111

129

130

130

130

93

131

112
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miranda Correia amendoeira & associados                

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

Nóvoa Cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.        

NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.            

pares advogados                            

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

roberto Nunes, bettencourt Nunes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rui pinto duarte & associados - sociedade de advogados, rl       

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade de advogados Carlos olavo e associados, rl          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sps - sociedade de advogados                      

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

48 - 49

50 - 51

94

114

114

96

52 - 53

54 - 55

58 - 59

98

60 - 61

134

134

64 - 65

66 - 67

99

135

100

68 - 69

118

70 - 71

119

72 - 73

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

76

26 - 27

78

79

28 - 29

30 - 31

80

direito FisCal

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

antónio m. G. pereira, miguel lourenço

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl       

baltazar mendes duque vieira & associados, 

sociedade de advogados rl                       

barros, sobral, G. Gomes & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

belzuz abogados - s.l.p. - sucursal em portugal              

boino, pereira de oliveira & associados

sociedade de advogados, rl                       

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Campilho, silveira, sarmento - sociedade de advogados, r.l.        

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

Carneiro pacheco e associados - sociedade de advogados, r.l.       

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl             

CCa advogados                             

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.    

Correia moniz & associados - sociedade de advogados, rl         

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl       

dinis lucas & almeida santos - sociedade de advogados r.l.

boutique law Firm                           

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Fernando Neves Gomes & associados

sociedade de advogados, rl                       

Ferreira, lima & associados - sociedade de advogados, rl         

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

82

105

122

32 - 33

106

123

124

124

124

34 - 35

124

84

107

125

36 - 37

85

108

126

86

87

88

38 - 39

108

109

89

42 - 43

109

127

110

44 - 45
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Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

João marcelo & associados - sociedade de advogados, r.l.        

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

José macieirinha, pedro macieirinha e associados

sociedade de advogados, rl                       

Jpab - José pedro aguiar-branco & associados, 

sociedade de advogados r.l.                      

Júlio Corrêa mendes & associados - sociedade de advogados, rl      

leal, Faro, ramos & tentúgal - sociedade de advogados, ri         

leite de Campos, soutelinho & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

manuel José Guerreiro & associados, sociedade de advogados, r.l.    

mC&a - sociedade de advogados, rl                   

mCr - Castro e melo, Figueiredo da rocha & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

mendes londral & associados - sociedade de advogados, rl        

mendonça Costa, Cecília Claudino, Joana Ferreira

sociedade de advogados, r.l.                      

messias Carvalho, sónia de Carvalho & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

miranda Correia amendoeira & associados                

monterroso & associados - sociedade de advogados, rl          

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

N. maldonado sousa & associados - sociedade de advogados, rl     

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

pares advogados                            

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo bernardo & associados                      

ricardo da palma borges & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rsN - remelgado, silva Nogueira & associados

sociedade de advogados, rl                       

sá miranda & associados - sociedade de advogado s, rl          

saraiva lima e associados - sociedade de advogados, rl         

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sps - sociedade de advogados                      

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

tlCb advogados - amorim teixeira, Couto, borgas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vasconcelos arruda & associados - sociedade de advogados, rl      

vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

91

46 - 47

128

92

111

129

129

129

130

130

93

131

112

132

112

132

132

48 - 49

133

50 - 51

133

94

95

96

52 - 53

54 - 55

58 - 59

115

62 - 63

116

64 - 65

135

66 - 67

99

100

68 - 69

101

118

136

70 - 71

136

119

72 - 73

direito imobiliÁrio, empreitadas e obras pÚbliCas

(inclui direito da Construção, direito do arrendamento e 

direitos reais)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar & associados

sociedade de advogados, rl                       

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

amorim & associados - sociedade de advogados, r.l.           

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl       

76

26 - 27

122

77

78

79

28 - 29

30 - 31

80

81

105

82

32 - 33

106
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baltazar mendes duque vieira & associados, 

sociedade de advogados rl                       

barros, sobral, G. Gomes & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Campilho, silveira, sarmento - sociedade de advogados, r.l.        

Carlos rocha, paulo varzielas & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Carneiro pacheco e associados - sociedade de advogados, r.l.       

CCa advogados                             

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl       

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

estudio Jurídico ejaso - “Hernandez pardo, Hernando de larramendi 

y asociados - sucursal em portugal r.l”                  

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Fernando Neves Gomes & associados

sociedade de advogados, rl                       

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

Gouveia pereira, Costa Freitas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

miranda Correia amendoeira & associados                

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

moser & lobo d’avila - sociedade de advogados r.l.            

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

N. maldonado sousa & associados - sociedade de advogados, rl     

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

123

124

34 - 35

124

125

107

36 - 37

85

86

87

88

38 - 39

108

89

40 - 41

127

42 - 43

90

109

44 - 45

91

127

46 - 47

92

48 - 49

50 - 51

113

113

133

94

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

pancada Fonseca, Costa oliveira & associados

sociedade de advogados rl                       

pares advogados                            

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados

sociedade de advogados r.l.                      

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

ricardo da palma borges & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sampaio, morais Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade de advogados Carlos olavo e associados, rl          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sps - sociedade de advogados                      

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vasconcelos arruda & associados - sociedade de advogados, rl      

vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

95

133

96

97

52 - 53

54 - 55

115

58 - 59

98

60 - 61

115

117

66 - 67

99

135

100

68 - 69

101

118

70 - 71

136

119

72 - 73

direito iNterNaCioNal 

(inclui direito internacional privado, direito internacional público, 

Comércio internacional e Contratos internacionais)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de

 responsabilidade limitada                       

76

77

79
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albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

CCa advogados                             

Clt - sociedade de advogados, rl                    

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl       

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

Gómez-acebo & pombo                         

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.            

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

30 - 31

84

36 - 37

126

85

86

88

108

89

91

92

50 - 51

114

66 - 67

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

armando Henriques, ana Cristina pimentel & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl       

azevedo mendes e associados - sociedade de advogados, r.l.       

barrocas advogados                           

barros, sobral, G. Gomes & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Carlos de sousa e brito, isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - sociedade de advogados rl                

miranda Correia amendoeira & associados                

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

raposo bernardo & associados                      

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

79

30 - 31

123

106

123

107

124

125

48 - 49

94

58 - 59

66 - 67

100

118

70 - 71

direito marítimo

direito peNal

(inclui direito penal económico)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

alexandre lafayette & associados - sociedade de advogados - rl     

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

Carlos rocha, paulo varzielas & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

CCa advogados                             

Celso Cruzeiro & associados - sociedade de advogados          

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl       

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

Fernando Neves Gomes & associados

sociedade de advogados, rl                       

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados

sociedade de advogados rl                       

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

manuel José Guerreiro & associados, sociedade de advogados, r.l.    

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

76

26 - 27

77

30 - 31

80

122

81

105

84

125

36 - 37

125

86

87

108

89

109

110

91

46 - 47

110

111

93

131

50 - 51

94

95
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pancada Fonseca, Costa oliveira & associados

sociedade de advogados rl                       

pares advogados                            

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pereira da Cruz e associados - sociedade de advogados, rl        

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.        

rsN - remelgado, silva Nogueira & associados

sociedade de advogados, rl                       

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl         

133

96

97

56 - 57

60 - 61

116

116

64 - 65

99

101

70 - 71

119

direito pÚbliCo e direito admiNistrativo 

(inclui direito das expropriações e ppps - parcerias público-privadas)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & associados - sociedade de advogados rl             

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rl    

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alcides martins, bandeira, simões & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

alexandre lafayette & associados - sociedade de advogados - rl     

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl        

amorim & associados - sociedade de advogados, r.l.           

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

baptista, monteverde & associados - sociedade de advogados, rl     

bas - sociedade de advogados, rl                    

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

76

26 - 27

77

78

79

104

28 - 29

30 - 31

80

122

81

105

82

32 - 33

106

83

34 - 35

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl     

CCa advogados                             

Celso Cruzeiro & associados - sociedade de advogados          

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Ferreira, lima & associados - sociedade de advogados, rl         

Gabinete de advogados J. C. rufino ribeiro e associados, s.p.a., rl     

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

Gouveia pereira, Costa Freitas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados

sociedade de advogados rl                       

João marcelo & associados - sociedade de advogados, r.l.        

João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl      

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

José m. s. moniz, marçal antunes, ricardo brazete & associados

sociedade de advogados, rl                       

Júlio Corrêa mendes & associados - sociedade de advogados, rl      

legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l     

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

magalhães pereira e associados - sociedade de advogados, r.l.      

mendonça Costa, Cecília Claudino, Joana Ferreira    

sociedade de advogados, r.l.                      

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.            

84

36 - 37

125

85

86

87

38 - 39

40 - 41

42 - 43

90

127

127

110

44 - 45

91

127

46 - 47

110

128

92

111

128

129

111

93

130

132

50 - 51

113

94

114



In-Lex

161íNdiCe por Áreas de direito

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

pares advogados                            

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rascão, santos pereira & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

rui pinto duarte & associados - sociedade de advogados, rl       

rvr - regal, varela, ramos & associados

sociedade de advogados rl                       

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sousa Guedes, oliveira Couto & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sps - sociedade de advogados                      

tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.l.                      

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

valentim ramalho rodrigues, padrel de oliveira, barbeira dos santos, 

brito monteiro & associados - sociedade de advogados, rl        

vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl         

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

95

96

97

52 - 53

54 - 55

58 - 59

98

60 - 61

134

134

64 - 65

66 - 67

99

117

100

118

68 - 69

101

118

70 - 71

136

119

72 - 73

FUsões e aQUisiÇões 

 (inclui Fundos de investimentos, private equity e venture Capital)

a. espírito santo, F. araújo barrigas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

122

76

26 - 27

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

antónio m. G. pereira, miguel lourenço

sociedade de advogados, r.l.                      

barrocas advogados                           

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

CCa advogados                             

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.    

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

dinis lucas & almeida santos - sociedade de advogados r.l.

boutique law Firm                           

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

estudio Jurídico ejaso - “Hernandez pardo, Hernando de larramendi 

y asociados - sucursal em portugal r.l”                  

F. Castelo branco & associados                      

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

mC&a - sociedade de advogados, rl                   

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

moser & lobo d’avila - sociedade de advogados r.l.            

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

pares advogados                            

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

77

79

28 - 29

30 - 31

82

105

122

107

34 - 35

36 - 37

85

108

86

88

38 - 39

109

89

127

42 - 43

110

44 - 45

91

46 - 47

93

112

50 - 51

113

94

96

52 - 53

54 - 55
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a. espírito santo, F. araújo barrigas & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

alexandra bessone Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.      

avm advogados                             

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl             

CCa advogados                             

Clt - sociedade de advogados, rl                    

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados

sociedade de advogados, rl                       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl       

122

76

77

79

28 - 29

30 - 31

104

105

32 - 33

125

36 - 37

126

87

38 - 39

108

iNsolvÊNCias

dário Freitas & associados - sociedade de advogados, rl         

dinis lucas & almeida santos - sociedade de advogados r.l. 

boutique law Firm                           

Fernando Neves Gomes & associados

sociedade de advogados, rl                       

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

interlegalace - sociedades de advogados aCe              

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados

sociedade de advogados rl                       

Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl        

laranjeiro dos santos & associados - sociedade de advogados, rl     

leonel a. t. silva e associados - sociedade de advogados, r.l.       

magalhães pereira e associados - sociedade de advogados, r.l.      

manuel José Guerreiro & associados, sociedade de advogados, r.l.    

mCr - Castro e melo, Figueiredo da rocha & associados 

sociedade de advogados, r.l.                      

mendes londral & associados - sociedade de advogados, rl        

mendonça Costa, Cecília Claudino, Joana Ferreira

sociedade de advogados, r.l.                      

miguel reis & associados - sociedade de advogados           

monterroso & associados - sociedade de advogados, rl          

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

Nóvoa Cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.        

pares advogados                            

paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.          

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.        

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rsN - remelgado, silva Nogueira & associados

sociedade de advogados, rl                       

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl          

sampaio, morais Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

126

109

109

110

44 - 45

91

128

46 - 47

110

111

129

130

130

131

132

112

132

132

133

50 - 51

113

94

114

96

97

54 - 55

98

116

62 - 63

116

64 - 65

117

raposo bernardo & associados                      

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl         

ricardo da palma borges & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

rsN - remelgado, silva Nogueira & associados

sociedade de advogados, rl                       

sampaio, morais Cardoso & associados

sociedade de advogados, rl                       

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sps - sociedade de advogados                      

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

58 - 59

98

115

62 - 63

116

117

66 - 67

99

100

68 - 69

118

70 - 71

72 - 73
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serra lopes, Cortes martins & associados 

sociedade de advogados, r.l.                      

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

sps - sociedade de advogados                      

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl         

66 - 67

117

100

68 - 69

70 - 71

119

iNvestimeNto iNterNaCioNal 

 (inclui investimento estrangeiro, investimento em África e investimento 

em espanha)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abpd - amaral blanco, portela duarte & associados

sociedade de advogados, rl                       

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

antonio viñal & Co. abogados sC, sucursal em portugal          

avm advogados                             

boino, pereira de oliveira & associados

sociedade de advogados, rl                       

CCa advogados                             

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.    

CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados

sociedade de advogados, rl                       

dinis lucas & almeida santos - sociedade de advogados r.l.

boutique law Firm                           

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

Júlio Corrêa mendes & associados - sociedade de advogados, rl      

laranjeiro dos santos & associados - sociedade de advogados, rl     

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

mC&a - sociedade de advogados, rl                   

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.            

pares advogados                            

76

77

79

28 - 29

123

32 - 33

124

36 - 37

85

108

88

109

89

42 - 43

44 - 45

91

46 - 47

129

129

93

112

94

114

96

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl         

raposo bernardo & associados                      

rogério Fernandes Ferreira & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

teixeira de Freitas, rodrigues e associados

sociedade de advogados rl                       

54 - 55

58 - 59

62 - 63

66 - 67

118

merCado de Capitais 

(inclui privatizações)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

antónio Frutuoso de melo e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

avm advogados                             

barrocas advogados                           

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

espanha e associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.       

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl     

mC&a - sociedade de advogados, rl                   

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

pares advogados                            

pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim 

& associados - sociedade de advogados, rl                

raposo bernardo & associados                      

serra lopes, Cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl            

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl         

Uría menéndez - proença de Carvalho                  

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl       

76

79

30 - 31

82

32 - 33

107

34 - 35

38 - 39

89

42 - 43

44 - 45

91

46 - 47

93

112

50 - 51

94

96

52 - 53

58 - 59

66 - 67

99

100

70 - 71

72 - 73
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proJeCtos

(inclui infra-estruturas e project Finance)

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, 

sociedade de advogados, rl - plmJ                   

abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, 

sociedade de advogados, rl                       

abreu & marques e associados, sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                        

aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rl         

amorim & associados - sociedade de advogados, r.l.           

avm advogados                             

Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.       

Correia, seara, Caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                      

esquível & associados - sociedade de advogados, rl           

F. Castelo branco & associados                      

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados

sociedade de advogados, r.l.                      

Garrigues                                

Gómez-acebo & pombo                         

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados

sociedade de advogados rl                       

legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l     

miranda Correia amendoeira & associados                

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, 

sociedade de advogados, r.l.                      

Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       

pares advogados                            

raposo bernardo & associados                      
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Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados       
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Norte

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, sociedade de advogados, rl - plmJ                

   Clt - sociedade de advogados, rl                                 

   Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, sociedade de advogados, r.l.                    

manuel rebanda, pereira monteiro & associados - sociedade de advogados                      

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, sociedade de advogados, rl - plmJ                

   abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar & associados - sociedade de advogados, rl                 

abreu & associados - sociedade de advogados rl                             

   aguiar-branco & associados - sociedade de advogados, rl                          

   amorim & associados - sociedade de advogados, r.l.                            

   antónio m. G. pereira, miguel lourenço - sociedade de advogados, r.l.                       

avm advogados                                     

   azevedo mendes e associados - sociedade de advogados, r.l.                         

belzuz abogados - s.l.p. - sucursal em portugal                             

   Campilho, silveira, sarmento - sociedade de advogados, r.l.                          

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl                         

   CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, sociedade de advogados, rl                    

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - sociedade de advogados, rl                    

Cuatrecasas, Gonçalves pereira                                  

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl                         

   dário Freitas & associados - sociedade de advogados, rl                           

F. Castelo branco & associados                                  

Garrigues                                       

interlegalace - sociedades de advogados aCe                              

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados - sociedade de advogados rl                     

   Jorge Carneiro & associados - sociedade de advogados, rl                          

   Jpab - José pedro aguiar-branco & associados, sociedade de advogados r.l.                      

   leal, Faro, ramos & tentúgal - sociedade de advogados, ri                          

   legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l                         

   leonel a. t. silva e associados - sociedade de advogados, r.l.                          

   mano & rodrigues, sociedade de advogados, rl                             

   messias Carvalho, sónia de Carvalho & associados - sociedade de advogados, r.l.                    
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morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, sociedade de advogados, r.l.                   

moser & lobo d’avila - sociedade de advogados r.l.                            

   Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados - sociedade de advogados, r.l.                  

pereira da Cruz e associados - sociedade de advogados, rl                          

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl                           

rascão, santos pereira & associados - sociedade de advogados, r.l.                        

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.                          

rogério Fernandes Ferreira & associados, sociedade de advogados, rl                       

   rsN - remelgado, silva Nogueira & associados - sociedade de advogados, rl                      

saraiva lima e associados - sociedade de advogados, rl                           

   silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.                           

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl                           

   sousa Guedes, oliveira Couto & associados - sociedade de advogados, r.l.                      

   tlCb advogados - amorim teixeira, Couto, borgas & associados, sociedade de advogados, r.l.                 

Uría menéndez - proença de Carvalho                                

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl                          
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   mCr - Castro e melo, Figueiredo da rocha & associados - sociedade de advogados, r.l.                   

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - sociedade de advogados, rl                    

   sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl                           

   José macieirinha, pedro macieirinha e associados - sociedade de advogados, rl                     

legal link | Cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r l                         
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   paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.                           97

almada

   Celso Cruzeiro & associados - sociedade de advogados                           125

aveiro

   escritório principal  |  outros escritórios |  parcerias / escritórios associados 
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   João marcelo & associados - sociedade de advogados, r.l.                          

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, sociedade de advogados, rl - plmJ                

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl                         

Correia, seara, Caldas, simões e associados - sociedade de advogados, r.l.                      

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, sociedade de advogados, r.l.                    

   manuel rebanda, pereira monteiro & associados - sociedade de advogados                      

rascão, santos pereira & associados - sociedade de advogados, r.l.                        

   vieira Conde & associados - sociedade de advogados, rl                           
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CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl                             125

leiria

   a. espírito santo, F. araújo barrigas & associados, sociedade de advogados, r.l.                     

   a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, sociedade de advogados, rl - plmJ                

   abbC - azevedo Neves, benjamim mendes, Carvalho & associados, sociedade de advogados, rl                 

   abpd - amaral blanco, portela duarte & associados - sociedade de advogados, rl                    
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   abreu & associados - sociedade de advogados rl                             

   abreu & marques e associados, sociedade de advogados de responsabilidade limitada                   

   abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rl                        

   albuquerque & associados - sociedade de advogados rl                           

   alcides martins, bandeira, simões & associados - sociedade de advogados, r.l.                     

   alexandra bessone Cardoso & associados - sociedade de advogados, rl                       

   alexandre lafayette & associados - sociedade de advogados - rl                         

   almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rl                          

   antónio Frutuoso de melo e associados - sociedade de advogados, r.l.                       

   antónio leitão e Carlos serafim - sociedade de advogados, r.l.                         

antónio m. G. pereira, miguel lourenço - sociedade de advogados, r.l.                       

   antonio viñal & Co. abogados sC, sucursal em portugal                           

   armando Henriques, ana Cristina pimentel & associados - sociedade de advogados, r.l.                   

   avm advogados                                     

   azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, rl                         

   baltazar mendes duque vieira & associados, sociedade de advogados rl                       

   baptista, monteverde & associados - sociedade de advogados, rl                         

   barrocas advogados                                    

   barros, sobral, G. Gomes & associados - sociedade de advogados, r.l.                        

   bas - sociedade de advogados, rl                                 

   belzuz abogados - s.l.p. - sucursal em portugal                             

   boino, pereira de oliveira & associados - sociedade de advogados, rl                        

   Caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.l.                          

Campilho, silveira, sarmento - sociedade de advogados, r.l.                          

   Carlos de sousa e brito, isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca & associados - sociedade de advogados rl             

   Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl                         

   Carlos rocha, paulo varzielas & associados, sociedade de advogados, rl                       

   Carneiro pacheco e associados - sociedade de advogados, r.l.                         

   CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl                             

   CCa advogados                                     

   Correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.l.                        

   Correia moniz & associados - sociedade de advogados, rl                          

   Correia, seara, Caldas, simões e associados - sociedade de advogados, r.l.                      

   Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - sociedade de advogados, rl                    

   Cuatrecasas, Gonçalves pereira                                  

   dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl                         

   dinis lucas & almeida santos - sociedade de advogados r.l. | boutique law Firm                     

   espanha e associados - sociedade de advogados, rl                            

78

79

104

30 - 31

80

104

122

81

82

105

122

123

123

32 - 33

106

123

106

107

124

83

124

124

34 - 35

124

125

84

125

107

125

36 - 37

108

126

86

87

38 - 39

108

109

89

íNdiCe por loCalidades



In-Lex

173

   escritório principal  |  outros escritórios |  parcerias / escritórios associados 

   esquível & associados - sociedade de advogados, rl                            

   estudio Jurídico ejaso - “Hernandez pardo, Hernando de larramendi y asociados - sucursal em portugal r.l”              

   F. Castelo branco & associados                                  

   Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos & associados - sociedade de advogados, r.l.                   

   Fernando Neves Gomes & associados - sociedade de advogados, rl                        

   Ferreira, lima & associados - sociedade de advogados, rl                           

Gabinete de advogados J. C. rufino ribeiro e associados, s.p.a., rl                        

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, sociedade de advogados, r.l.                    

   Garrigues                                       

   Gómez-acebo & pombo                                   

   Gouveia pereira, Costa Freitas & associados, sociedade de advogados, r.l.                      

   interlegalace - sociedades de advogados aCe                              

   isabel seuanes e associados - sociedade de advogados, rl                          

   J. a. pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.l.                          

   Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados - sociedade de advogados rl                     

   João pinto Germano & associados, sociedade de advogados rl                         

José m. s. moniz, marçal antunes, ricardo brazete & associados - sociedade de advogados, rl                 

Jpab - José pedro aguiar-branco & associados, sociedade de advogados r.l.                      

   Júlio Corrêa mendes & associados - sociedade de advogados, rl                         

   laranjeiro dos santos & associados - sociedade de advogados, rl                         

   leite de Campos, soutelinho & associados, sociedade de advogados, r.l.                       

   m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rl                        

   magalhães pereira e associados - sociedade de advogados, r.l.                         

manuel rebanda, pereira monteiro & associados - sociedade de advogados                      

   maria Ferreira, Fernandes Ferreira - sociedade de advogados, rl                         

   mC&a - sociedade de advogados, rl                                

   miguel reis & associados - sociedade de advogados                            

   miranda Correia amendoeira & associados                              

   morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, sociedade de advogados, r.l.                   

   moser & lobo d’avila - sociedade de advogados r.l.                            

   mp abs - menéres pimentel, ataíde, bailão, sevivas e associados, sociedade de advogados, rl                 

   N. maldonado sousa & associados - sociedade de advogados, rl                         

   Nicolina Cabrita, ana sabrosa & associados - sociedade de advogados, rl                      

   Nobre Guedes, mota soares & associados - laCe advoGados                         

   Nóvoa Cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.                          

   NpCF & associados - sociedade de advogados, r.l.                            

Nuno Cerejeira Namora, pedro marinho Falcão & associados - sociedade de advogados, r.l.                  

   pancada Fonseca, Costa oliveira & associados - sociedade de advogados rl                      
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   pares advogados                                     

   pbbr - pedro pinto, bessa monteiro, reis, branco, alexandre Jardim & associados - sociedade de advogados, rl             

   pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl                           

   pedro rodrigues da mata & associados - sociedade de advogados, ri                        

   pereira da Cruz e associados - sociedade de advogados, rl                          

   pmbGr - trocado perry da Câmara durães rocha e associados - sociedade de advogados r.l.                  

   raposo bernardo & associados                                  

   raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl                           

   rascão, santos pereira & associados - sociedade de advogados, r.l.                        

   ricardo da palma borges & associados - sociedade de advogados, r.l.                       

   rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.                          

   rogério Fernandes Ferreira & associados, sociedade de advogados, rl                       

   rui pinto duarte & associados - sociedade de advogados, rl                          

   rvr - regal, varela, ramos & associados - sociedade de advogados rl                       

sá miranda & associados - sociedade de advogados, rl                           

   sampaio, morais Cardoso & associados - sociedade de advogados, rl                        

   saraiva e sousa, Gomes de almeida & associados - sociedade de advogados, r.l.                     

   saraiva lima e associados - sociedade de advogados, rl                           

   serra lopes, Cortes martins & associados - sociedade de advogados, r.l.                       

   sérvulo & associados | sociedade de advogados, rl                            

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.l.                           

   sociedade de advogados Carlos olavo e associados, rl                           

   sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl                           

sousa Guedes, oliveira Couto & associados - sociedade de advogados, r.l.                      

   sps - sociedade de advogados                                  

   tavares de Carvalho & associados - sociedade de advogados, rl                         

   tavares e sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, sociedade de advogados, r.l.                  

   teixeira de Freitas, rodrigues e associados - sociedade de advogados rl                       

   Uría menéndez - proença de Carvalho                                

   valentim ramalho rodrigues, padrel de oliveira, barbeira dos santos, brito monteiro & associados - sociedade de advogados, rl        

   vasconcelos arruda & associados - sociedade de advogados, rl                         

   vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl                          

   vieira, Costa Gomes - sociedade de advogados, rl                            
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135
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66 - 67

99

117

135

100

118

68 - 69

135

101

118
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136
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72 - 73

136

   Gabinete de advogados J. C. rufino ribeiro e associados, s.p.a., rl                        127

loUres
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   CtsU - Campilho, ribeiro telles, schiappa Cabral, Ulrich & associados - sociedade de advogados, rl                88

siNtra

Correia, seara, Caldas, simões e associados - sociedade de advogados, r.l.                      86

saNtarém

   mendonça Costa, Cecília Claudino, Joana Ferreira - sociedade de advogados, r.l.                     132

setÚbal

   Costa estácio, Galvão & associados - sociedade de advogados, rl                         126

mem martiNs

   manuel José Guerreiro & associados, sociedade de advogados, r.l.                        131

torres vedras

   escritório principal  |  outros escritórios |  parcerias / escritórios associados 

íNdiCe por loCalidades

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, sociedade de advogados, rl - plmJ                

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, sociedade de advogados, r.l.                    

   José m. s. moniz, marçal antunes, ricardo brazete & associados - sociedade de advogados, rl                 

manuel rebanda, pereira monteiro & associados - sociedade de advogados                      

76

110

128

131

viseU

sUl

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl                           

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, sociedade de advogados, rl - plmJ                

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl                         

F. Castelo branco & associados                                  

54 - 55

76

84

42 - 43

albUFeira

Faro
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ilHas

   roberto Nunes, bettencourt Nunes & associados, sociedade de advogados, rl                     

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.                          

a.m. pereira, sáragga leal, oliveira martins, Júdice & associados, sociedade de advogados, rl - plmJ                

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl                         

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados, sociedade de advogados, r.l.                    

manuel rebanda, pereira monteiro & associados - sociedade de advogados                      

pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rl                           

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl                           

rascão, santos pereira & associados - sociedade de advogados, r.l.                        

aÇores - aNGra do Heroísmo

aÇores - poNta delGada

134

116

76

84

110

131

54 - 55

98

60 - 61

abreu & associados - sociedade de advogados rl                             

antónio Frutuoso de melo e associados - sociedade de advogados, r.l.                       

barros, sobral, G. Gomes & associados - sociedade de advogados, r.l.                        

Carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, rl                         

Gabinete de advogados J. C. rufino ribeiro e associados, s.p.a., rl                        

   mendes londral & associados - sociedade de advogados, rl                          

morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados, sociedade de advogados, r.l.                   

raposo subtil e associados, sociedade de advogados, rl                           

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados r.l.                          

rogério Fernandes Ferreira & associados, sociedade de advogados, rl                       

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rl                           

teixeira de Freitas, rodrigues e associados - sociedade de advogados rl                       

vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rl                          

madeira - FUNCHal 
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