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editorial

PreParadoS Para a NoVa era

entramos no início do final da crise. Sem podermos ainda dizer que a crise terminou, para as sociedades de advogados, 
como para alguns sectores do país, o ano de 2013 acabou por ser melhor do que o antecipado. o novo ano promete 
acrescentar trabalho em áreas típicas das primeiras fases da retoma e do regresso do investimento. esperam-se mais 
negócios de fusões e aquisições. Mas também mais actividade na área fiscal, onde vivemos uma reforma do irC. e sem 
quebras nas actividades que ainda são produtos da crise. 

o pior já parece aqui também pertencer ao passado. Não sem ter deixado as suas marcas.

as sociedades de advogados são hoje mais internacionalizadas e exportadoras. o mundo lusófono é a sua casa pre-
ferencial. Mas seguindo, e não por acaso, as grandes tendências dos negócios, a China e os estados Unidos também 
vivem nas estratégias de internacionalização.

a morosidade da justiça continuará a ser o grande tema associado às políticas públicas tal como a reforma do mapa 
judiciário. as reformas agendadas no Memorando de entendimento com a troika, que se concluirá em Maio deste 
ano, apesar de elogiadas não parecem ainda ter revelado as suas virtudes. Por exemplo, no “doing Business” não se 
identificam progressos na protecção de investidores, na execução de contratos e nas insolvências.

No universo dos advogados a vida será um pouco como dantes. a eleição da nova bastonária, elina Fraga, revela uma 
evolução na continuidade do discurso e da acção da ordem de Marinho Pinto. reflexos, também, de um sector que se 
transformou com divisões.

o anuário in-lex na sua nona edição traça o retrato de mais de uma centena de sociedades de advogados em Portugal. 
Fotografias que revelam já a adaptação a uma nova realidade, mais virada para exterior, fruto da crise, e preparada para 
as novas actividades, típicas da retoma.

teMPoS de PeSo 

Com mais de 550 gramas, esta edição do in-lex conquista pela nona vez o título de “peso-pesado” dos directórios na-
cionais. este resultado é fruto da sua capacidade de inovar, mantendo os parâmetros de qualidade num nível elevado, 
e de ser fiel à sua proposta de valor. Mas não só. 

este peso deve-se essencialmente às sociedades de advogados que nele participam e, que uma vez mais, aderiram em 
força a este projecto. São 164 páginas, que reúnem a informação de 133 sociedades de advogados, com presença em 
17 localidades do país. o “peso” desta representatividade torna o anuário in-lex no directório de referência do sector, 
dando a conhecer as diferentes realidades societárias às empresas, faculdades e a todos aqueles que procuram informa-
ção relevante e objectiva sobre sociedades de advogados. a razão da sua existência é assim a razão das suas conquistas.

o ano de 2013 foi também um ano de peso, mas não pelas melhores razões. o cenário repetido de crise económica, 
política e social, obrigou o tecido empresarial a encontrar alternativas e soluções capazes de manter a viabilidade dos 
seus negócios, tendo sido crucial a capacidade das sociedades de advogados se adaptarem também a este contexto 
adverso, mostrando aos seus clientes o apoio, a confiança e a segurança necessárias para os acompanharem e ajuda-
rem a ultrapassar os desafios da crise. avizinha-se a retoma em 2014, mas sem euforias, sendo já visíveis alguns sinais 
de mudança nesta edição do in-lex.

o peso do in-lex não se justifica com excessos, não tem gorduras, não tem desperdícios. resulta sim do músculo e da 
força das sociedades que nele participam. É disto que se trata neste anuário, um manifesto de força e confiança do 
sector aos seus clientes, associado a um projecto de peso no panorama nacional.

HeleNa Garrido
directora do Jornal de Negócios

João MoUra
director da in-lex
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O IN-LEx DE 2014 DÁ A CO-

NhECER 133 SOCIEDADES.  

NO CONJuNtO, INtEGRAM 

uM uNIVERSO DE MAIS DE 

3.050 ADVOGADOS E MAR-

CAM PRESENçA, COM ESCRI-

tÓRIOS PRÓPRIOS Ou EM 

PARCERIA, EM 53 PAÍSES.

�� retrato anual da advocacia portuguesa 
vocacionada para a prestação de serviços ju-
rídicos às empresas, o in-lex de 2014 dá a co-
nhecer 133 sociedades. No conjunto, integram 
um universo de mais de 3.050 advogados e 
marcam presença, com escritórios próprios ou 
em parceria, em 53 países.

Há indícios de maior confiança na retoma da 
economia portuguesa nesta nona edição do 
anuário da advocacia organizada em regime 
societário. Barómetro de um sector de activi-
dade e também do posicionamento que assu-
mem as empresas às quais prestam serviços 
jurídicos, as sociedades de advogados que 
marcam presença neste in-lex 2014 dão sinais, 
nas apostas que fazem ao nível da internacio-
nalização e nas áreas de prática do direito que 
asseguram, de que o ano em curso é encarado 
com cautela, mas também de forma positiva.

Mais de 3.050 advogados, dos quais cerca de 
680 têm estatuto de sócio, integram o uni-
verso das 133 sociedades de advogados que 

marcam presença neste anuário. as firmas de 
advocacia representadas na presente edição 
do in-lex integram ainda nas suas equipas 
um total de 253 consultores e asseguram o 
contacto com a realidade profissional em 
regime societário a mais de 580 advogados 
estagiários. 

além dos indicadores antes referidos, que dão 
conta dos profissionais com formação jurídica 
ligados ao conjunto de sociedades partici-
pantes nesta nona edição, dados adicionais 
também avançados por estas organizações 
mostram a sua importância enquanto gerado-
ras de outros postos de trabalho. dão também 
emprego a mais de 1.080 profissionais de 
outros sectores, onde se incluem funcionários 
administrativos, pessoal técnico ligado aos 
recursos humanos ou à área da contabilidade, 
mas igualmente especialistas nas áreas de 
marketing, de comunicação empresarial ou 
tecnologias de informação. o trabalho deste 
último grupo surge aliás reflectido nas pági-
nas deste in-lex. ...

o retrato do aNUÁrio

aDVOcacia cOMO BaRÓMETRO 
Da acTiViDaDE EcOnÓMica 
DÁ SinaiS POSiTiVOS PaRa 2014

LOcaLiDaDES naciOnaiS
escritórios Próprios e esc. associados / Parcerias

Sócios

associados

estagiários

22%

21%

57%

aDVOGaDOS REPRESEnTaDOS: 3081

anÁLiSE DO anUÁRiO in-LEX 2014: ESTRUTURa DaS EQUiPaS E REPRESEnTaÇÃO GEOGRÁFica

Maior Concentração na zona do litoral 
e grandes cidades

15 distritos representados
17 localidades de Sede 
11 localidades outros escritórios/Parcerias
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CAPACIDADE DE ADAPtAçÃO ÀS 
SOLICItAçÕES
tendo em conta o conjunto das sociedades e a 
prática de direito que estas asseguram, impor-
ta referir que o in-lex 2014 mostra que estão 
disponíveis 92 áreas, que entretanto se agru-
pam em 38 “grandes áreas” de prestação de 
serviços jurídicos. levando em linha de conta 
esta agregação, o direito Comercial surge des-
tacado. enquadram-se neste agrupamento, os 
profissionais mais especializados em Corpora-
te Governance, direito da distribuição, direito 
Societário, direito Comercial, reestruturação 
de empresas e Franchising. Um conjunto de 
126 escritórios (95% do total) assegura apoio 
jurídico nesta ampla área de actividade. 

reflexo directo da conjuntura económica e 
financeira que tem marcado o País nos últimos 
anos, a área de Contencioso surge na segunda 
posição quando se analisa o tipo de serviços 
assegurados pelas sociedades representadas 
neste anuário - são 111 sociedades (83% do 
conjunto). aqui se inclui o Contencioso admi-
nistrativo, Civil, Fiscal e laboral, bem como a 
recuperação de Créditos.

Por força das reestruturações empresariais, 
mas também das mudanças legislativas no 
campo laboral - quer a nível privado, quer no 
sector público -, o agrupamento do direito do 
trabalho destaca-se igualmente como uma 
das “grandes áreas” em que as sociedades com 
presença no anuário proporcionam assesso-
ria. Um conjunto de 102 firmas (77% do total) 
tem na sua estrutura advogados com maior 
ligação a este ramo da advocacia, que inclui 
as áreas de Contratação Colectiva, Segurança 
Social, Fundos de Pensões, Função Pública e 
direito do trabalho.

Mudanças legislativas recentes surgiram tam-
bém no sector fiscal, de que é exemplo último 
a reforma de irC. até por isso, a assessoria 
jurídica neste âmbito é também assegurada 
por um número importante de firmas de ad-
vocacia. Na 9.ª edição do in-lex estão repre-
sentadas 76 com advogados especializados 
em fiscalidade. esta é uma realidade que não 
pode deixar de ser vista como a resposta à ne-
cessidade das empresas disporem, no actual 
contexto, do necessário acompanhamento no 
campo tributário. 

Pouco menos de metade das sociedades lis-
tadas no anuário asseguram também apoio 
no âmbito do direito Público e direito ad-
ministrativo (são 65 ou 49% do total). aqui 
se incluem também serviços relacionados 

com o direito das expropriações e Parcerias 
Público-Privadas. 

Na edição deste ano ganha ainda evidência o 
direito Financeiro (que inclui direito Bancário, 
Financeiro, direito dos Seguros e Corporate 
Finance), campo em que proporcionam as-
sessoria jurídica 57 sociedades (43% do total). 
o mesmo número, aliás, das que apostam no 
direito imobiliário, empreitadas e obras Pú-
blicas (que inclui também direito do arrenda-
mento, da Construção e direitos reais). Menos 
abundante em oferta, mas igualmente bem 
representada, surge também a área de Fusões 
e aquisições (com 48 firmas), na qual se inclui 
Fundos de investimento, Private equity e Ven-
ture Capital. São sinais de que estes sectores 
do mercado estão a recuperar, depois de pro-
fundamente atingidos pela crise económica e 
financeira. 

Completam o “top 20” das 38 “grandes áreas” 
de prática, a arbitragem e Mediação, o direito 
Civil e as insolvências (ambas com 48 firmas); 
Propriedade intelectual, tecnologias de in-
formação e telecomunicações (45); direito 
económico, da regulação e da Concorrência 
(43); direito Penal (40); Contratação Pública 
(35); direito da Família, Menores e Sucessões 
(35) e direito do Urbanismo (32). Por último, o 
direito do ambiente, o direito Farmacêutico e 
da Saúde e o investimento internacional (am-
bas com 30 firmas). ...

0 % 50 % 100 %

arbitragem
e Mediação

Comercial

Contencioso

trabalho

Fiscal

Público e
administrativo

Financeiro

imobiliário

Civil

Fusões e
aquisições

insolvências

Fonte: in-lex 2014

Áreas de Prática (agrupamentos) mais represen-
tadas no anuário in-lex 2014.

Comercial, Contencioso e trabalho à frente na 
oferta de serviços.
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um grupo de 11 firmas integra um número 
inferior a cinco advogados, enquanto 50 têm 
entre cinco e menos de dez causídicos. Por seu 
turno, 41 escritórios têm entre dez e menos 
de vinte advogados, enquanto 7 integram de 
duas a três dezenas. 

DE NORtE A SuL E AtÉ ÀS ILhAS, tODO 
O PAÍS DIZ “PRESENtE!” 
as regiões de lisboa e do Porto, com desta-
que para a capital, são as que têm um maior 
número de sociedades e de escritórios re-
presentados no anuário in-lex de 2014. No 
entanto, as presenças no anuário chegam de 
todo o País, o que permite, à semelhança das 
anteriores edições, abarcar a quase totalidade 
do território continental e das regiões autó-
nomas dos açores e da Madeira. Com espaços 

uM MERCADO DE PEQuENAS, MÉDIAS 
E GRANDES SOCIEDADES
Quando se analisa a dimensão das estrutu-
ras das sociedades presentes neste in-lex 
de 2014, um grupo restrito de seis contam 
com mais de uma centena de advogados. Há 
também um conjunto de seis escritórios cuja 
equipa integra um número de causídicos num 
intervalo entre os 70 e os 100, enquanto 12 
surgem no escalão das firmas que agregam 
entre 30 e menos de 70 juristas. No universo 
total das 133 estruturas representadas, aque-
las que contam com menos de 30 advogados 
estão em larga maioria: no total são 109. 

Uma apreciação mais detalhada às equipas 
das sociedades menos dimensionadas (109 
com menos de 30 advogados) mostra que 

das próprias ou através de parcerias, as 133 
sociedades representadas nesta edição do in-
-lex referenciam 203 escritórios - apenas em 
Portugal. 

lisboa é a cidade que conta com maior núme-
ro de sociedades representadas. entre espaços 
próprios e parcerias conta com um total de 
109 escritórios (dos quais 99 são escritórios 
principais - sede). Nas mesmas condições as 
firmas da cidade invicta contabilizam 35 es-
critórios, dos quais 16 são escritórios sede, 15 
outros escritórios e 4 parcerias. Surgem ainda 
em destaque o Funchal, Coimbra, Guimarães, 
Viseu, aveiro, Sintra, Faro e Ponta delgada. Ma-
tosinhos e Paredes de Coura são representadas 
pela primeira vez (com escritório principal - 
sede) nesta edição do anuário in-lex. ...

NO uNIVERSO tOtAL DAS 133 

EStRutuRAS REPRESENtADAS, 

AQuELAS QuE CONtAM COM 

MENOS DE 30 ADVOGADOS 

EStÃO EM LARGA MAIORIA:  

NO tOtAL SÃO 109. 

aDVOcacia EM nÚMEROS nO in-LEX 2014

< de10 

61

de 10 a 20

41

de 20 a 30 

7

de 30 a 70

12

de 70 a 100

6

> de 100 

6

N
º S

oc
ie

da
de

s

Nº advogados
Fonte: in-lex 2014
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Seja na zona económica de Macau, seja nas ci-
dades de Pequim ou de Xangai, a China apre-
senta-se como um destino que parece suscitar 
uma cada vez maior procura. de acordo com 
as informações presentes nesta 9.ª edição do 
in-lex, são 10 as sociedades representadas no 
antigo território sob administração portugue-
sa, e 8 as sociedades representadas nas duas 
principais cidades chinesas.

É pois possível constatar que as principais so-
ciedades de advogados nacionais estão, hoje 
em dia, presentes ou com capacidade para se 
fazerem representar num conjunto de 52 paí-
ses espalhados pela europa, África, américa, 
Ásia e oceânia. 

 
PAÍSES DE LÍNGuA PORtuGuESA, MAS 
NÃO SÓ
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 apostas que continuaram 
em 2013 e que a tipologia de serviços ofereci-
dos promete manter este ano. No in-lex 2014, 
são 53 as sociedades que, com espaços pró-
prios ou em parceria, têm presença externa – 
40% das sociedades representadas no in-lex.

Pela proximidade linguística e cultural, mas 
também pelas oportunidades de negócio que 
oferecem, angola, Brasil e Moçambique são 
os destinos privilegiados pelos empresários 
nacionais e, por consequência, os países onde 
as sociedades de advogados mais se fazem re-
presentar: Brasil, com 31 firmas de advocacia 
portuguesas representadas, das quais 6 com 
escritório próprio e 25 em regime de parceria, 
angola (30) e Moçambique (22). os restantes 
países africanos de expressão lusófona são 
também procurados. em menor número, a 
aposta não deixa de verificar-se igualmente 
em Cabo Verde (dez escritórios) e em São 
tomé e Príncipe (cinco).

No espaço da União europeia, o nosso princi-
pal parceiro comercial, a espanha, é também 
o que maior número de sociedades portu-
guesas atrai. de novo em regime de parceria 
ou com escritórios próprios, assinalam-se 20 
presenças naquele mercado. Segue-se-lhe 
o reino Unido - sete firmas estão presentes 
directamente ou através de parcerias com 
sociedades locais. 

Há contudo outras geografias que se desta-
cam pela forte aposta que parecem suscitar. 

PRO bONO FAZ PARtE DO ADN DAS 
SOCIEDADES
Cerca de 70% das sociedades de advogados 
que participam nesta edição do in-lex - e que 
têm o campo informativo Pro Bono disponível 
(32 de um total de 46) - contribuem activa-
mente em acções de responsabilidade social. 
Quer seja através do apoio jurídico a institui-
ções de solidariedade social dos mais diversos 
âmbitos, participação em campanhas específi-
cas, apoio financeiro ou até à participação em 
eventos solidários como sendo o “rock’n’law”, 
as sociedades demonstram activamente a sua 
preocupação e colaboração enquanto agen-
tes responsáveis na sociedade, sendo uma 
área em clara ascensão nos últimos anos. �

LOcaLiDaDES inTERnaciOnaiS MaiS REPRESEnTaDaS . TOP 10
PaíSeS lUSÓFoNoS SÂo aPoSta Forte

Brasil

angola

Moçambique

espanha

China - Macau

eUa

China

reino Unido

Cabo Verde

França

05 10 15 20 25 30 35

escritórios Próprios

escr. associados / Parceiros

Fonte: in-lex 2014
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teCNoloGiaS de iNForMaÇão

MUnDO caDa VEZ MaiS DiGiTaL 
TaMBéM TEM “SiMPLiFicaDORES”

�� este é um mundo cada vez mais digital e 
os profissionais jurídicos não escapam a esta 
realidade. Bases de dados, legislação, acór-
dãos, ligações aos tribunais, ao Ministério da 
Justiça ou à autoridade tributária e aduaneira, 

tudo está disponível, é feito, ou a ele se acede 
através das novas tecnologias de informação 
(ti). Saber usar e interpretar as leis e defender 
os interesses dos clientes é um papel que cabe 
aos advogados, mas quando o computador fa-
lha e os prazos ficam em risco, tem que haver 
quem ajude e simplifique. os “simplificadores” 
são os profissionais de ti. alguém que tem de 
responder, “se preciso for, 24 horas por dia e 
365 dias por ano”.

tiago Pinto Ferreira, sub-director financeiro e 
administrativo de uma sociedade de advoga-
dos, lembra que “a advocacia como profissão 
liberal tem a particularidade de poder ser 
exercida em qualquer local e a qualquer hora 
do dia”. Na perspectiva deste membro do it4 
legal - grupo informal dedicado à partilha e 
divulgação de saberes acerca de sistemas de 
informação nos escritórios de advocacia - tal 
significa que os profissionais de ti “têm de 
acompanhar a mobilidade existente e o seu 
trabalho poderá ser exigido durante as 24 

horas do dia e nos 365 dias do ano”. 

trabalhar as tecnologias de informação num 
escritório de advocacia é, assim, estar perma-
nentemente de serviço. Mas não só, significa 
também que é preciso olhar para as especifi-
cidades da actividade “core” da organização. 
rui Vaz, responsável pelo departamento de 
ti de uma firma de advocacia, sublinha que a 
essência desta profissão jurídica “passa pelo 
conhecimento”. ora esse é um aspecto a que 
os responsáveis pelos sectores de ti mais ên-
fase dão, “seja através da garantia de acesso a 
bases de dados externas, legislação, acordos, 
quer através da disponibilização dos conteúdos 
produzidos dentro das próprias sociedades, ou 
sejam documentos produzidos para clientes”.

rui Vaz adianta que intrinsecamente associada 
ao conhecimento está a segurança dos dados, 
quer pela sua confidencialidade, quer pelo seu 
valor para o negócio. É nesse sentido que vai o 
raciocínio de rui Simões, advogado e também...  

O PAPEL DOS PROFISSIONAIS 

DAS tECNOLOGIAS DE INFOR-

MAçÃO NuMA SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS PASSA EM 

MuItO POR IDENtIFICAR 

DIFICuLDADES E ENCONtRAR 

SOLuçÕES PARA O bOM 

FuNCIONAMENtO DAS ORGA-

NIZAçÕES ONDE tRAbALhAM.

“ENQuANtO GRuPO, O NOSSO 

ObJECtIVO É DISCutIR A 

POSSIbILIDADE DO uSO DAS 

tECNOLOGIAS DE INFORMA-

çÃO POR tODOS OS PROFIS-

SIONAIS JuRÍDICOS, QuE NÃO 

APENAS OS ADVOGADOS, 

DE MODO A QuE POSSAM 

AtINGIR OS SEuS ObJECtIVOS 

DA MELhOR FORMA, NuM 

MuNDO QuE É CADA VEZ MAIS 

DIGItAL.”

riCardo NeGrão
director de Sistemas e tecnologias de informação 
Membro do it4legal
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esse tem sido um dos motivos para a adopção 
de soluções de ‘cloud computing’ por parte 
dos advogados em prática individual, mas 
que tem tido mais resistência por parte das 
sociedades de advogados. Porquê? rui Simões 
explica: “Por motivos relacionados com os de-
veres de confidencialidade, já que os presta-
dores de serviços ‘cloud’ nem sempre prestam 
garantias quanto à protecção da confidenciali-
dade da informação”.

ricardo Negrão, membro fundador do grupo 
it4legal, concorda com este argumento, mas 
admite que os fornecedores deste tipo de ser-
viços têm razões, que se prendem com a ren-
dibilidade do seu próprio negócio, para não 
estar particularmente despertos a encontrar 
soluções que sirvam um pequeno mercado 
como o português. daí que eventuais ofer-
tas que existam sejam consideradas muito 
onerosas. 

Que fazer então? ricardo Negrão lembra, a 
título de exemplo, que, hoje em dia, todas as 
sociedades de advogados têm um serviço de 
correio electrónico. “Podiam juntar-se todas e 
ter um serviço de ‘cloud’. individualmente, o 
serviço torna-se muito dispendioso. Mas se se 
juntarem, já será diferente”, argumenta. Parte 
da lógica de funcionamento do it4legal passa 
também por aqui. ou seja, por ir junto dos 

fornecedores e alertar para a especificidade 
que caracteriza este sector concreto.

GEStÃO DE PRIORIDADES
Há contudo outro tipo de problemas aos quais 
os profissionais de ti têm de dar resposta numa 
firma de advocacia. “Parece-me que a principal 
dificuldade sentida pelos responsáveis de ti 
no relacionamento com os advogados res-
peita, desde logo, à gestão de prioridades, na 
medida em que estes, pressionados pelo dia-
-a-dia da actividade profissional e pelos prazos 
judiciais ou de entrega de trabalho, tendem a 
encarar todas as tarefas como urgentes, sem 
estabelecer distinções”, observa tiago Pinto 
Ferreira.

a resistência à aprendizagem e à assimilação 
das novas tecnologias é outra das dificuldades 
sentidas, na opinião de tiago Pinto Ferreira 
explicável pela pouca formação em informá-
tica, principalmente entre os advogados mais 
seniores. em sentido inverso, sublinha ainda 
este interlocutor, “existe igualmente alguma 
dificuldade por parte dos responsáveis das 
ti em persuadir as novas gerações de advo-
gados – dotadas já de um maior know-how 
nesta área – a observar escrupulosamente as 
regras e procedimentos em matéria de sigilo 
da informação”. ... 

membro do grupo it4 legal. Conforme evi-
dencia, “os deveres de sigilo dos advogados 
são mais apertados do que os da generalida-
de das organizações”, daí que o trabalho nas 
sociedades que agregam estes profissionais 
se distinga pelos especiais requisitos neste 
âmbito. 

Mais, lembra rui Simões, há também “a exigên-
cia de um rigor especial na gestão documen-
tal”, área em que as sociedades de advogados 
têm de ser particularmente dotadas, para lidar 
com volumes cada vez maiores de informação. 
“a quantidade de papel produzida na advoca-
cia atinge proporções gigantescas, daí que as 
ti tenham um contributo importante a dar 
na digitalização, organização da informação 
e gestão do conhecimento”, completa tiago 
Pinto Ferreira.

FACILItAR O DIFÍCIL
Facilitar a gestão documental é, assim, um dos 
desafios que se colocam aos profissionais que 
asseguram o trabalho de ti nestas organiza-
ções profissionais. rui Simões considera que 
os advogados são, tradicionalmente, “pouco 
entusiastas quanto à adopção de novas tecno-
logias e enfrentam dificuldades na adaptação 
às mesmas, e procuram habitualmente solu-
ções informáticas simples que lhes permitam 
dar resposta aos clientes de forma rápida”.

“CAbE AOS PROFISSIONAIS 

DAS t.I. PROCuRAR ENtENDER 

E tRADuZIR EM RESuLtADOS 

AQuILO QuE LhES É ExPRESSO 

PELOS ADVOGADOS AtRAVÉS 

DA COMuNICAçÃO DAS SuAS 

NECESSIDADES.”

rUi VaZ
it Manager
Membro do it4legal
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rui Vaz avança, contudo, que “a comunicação 
é a chave para um bom entendimento entre 
as duas partes”. Para si, “cabe aos profissio-
nais das ti procurar entender e traduzir em 
resultados aquilo que lhes é expresso pelos 
advogados através da comunicação das suas 
necessidades”.

afinal, um objectivo que comummente par-
tilham os membros do it4legal. rui Simões 
lembra que este “tem sido um fórum para 
partilha de boas práticas entre as sociedades 
de advogados, permitindo-lhes aproveitar as 
melhores soluções disponíveis no mercado 
e assim competir com as suas congéneres 
internacionais, que dispõem de maior oferta 
de soluções específicas para as respectivas 
necessidades”.

AbRIR PORtAS A OutROS 
PROFISSIONAIS
o papel dos profissionais das tecnologias de 
informação numa sociedade de advogados 
passa em muito por identificar dificuldades e 
encontrar soluções para o bom funcionamen-
to das organizações onde trabalham. afinal, 
uma realidade que é depois partilhada pelo 
conjunto dos membros do it4legal. Contudo, 

eles não querem ficar por aqui.

“enquanto grupo, o nosso objectivo é discutir 
a possibilidade do uso das tecnologias de in-
formação por todos os profissionais jurídicos, 
que não apenas os advogados, de modo a que 
possam atingir os seus objectivos da melhor 
forma, num mundo que é cada vez mais digi-
tal”, explica.

Se o grupo começou por dedicar-se quase em 
exclusivo ao que é feito ao nível dos sistemas 
de informação nas sociedades de advogados 
e abriu portas a outros profissionais forenses, 
o objectivo é agora também alargar o âmbito 
de participação a professores universitários 
e a estudantes. “admito que os alunos saem 
das faculdades de direito com óptimas capa-
cidades em direito. Mas chegam aos locais de 
trabalho e têm um choque tremendo com as 
ferramentas que têm de utilizar. a lógica de 
trazermos os professores de direito para o 
it4legal é no sentido de, pelo menos, tentar 
que também estejam despertos para esta 
rea lidade”, observa ricardo Negrão. tanto 
mais que, conclui, “esta área em que traba-
lham os profissionais jurídicos é cada vez 
mais digital”. �

o it4legal começou por ser um pequeno grupo informal dedicado à partilha e divulgação de saberes 
acerca de sistemas de informação nas sociedades de advogados. abriu portas a outros actores do sector 
jurídico e prepara-se para ganhar um estatuto de organização formal, revela o mentor e um dos fundado-
res, ricardo Negrão. Para se ser membro do grupo é necessário solicitar a adesão no linkedin, porque há 
restrições à entrada neste espaço de debate. 
“Não podemos ter no grupo fornecedores de tecnologias de informação. Só faz parte quem trabalha 
numa sociedade de advogados ou quem é profissional forense. temos também a ordem dos advogados 
e o Ministério da Justiça representados, além de grandes, médias e pequenas sociedades”, observa ricar-
do Negrão.
os membros são sobretudo de lisboa, mas o it4legal, que mantém uma ligação estreita com a associa-
ção das Sociedades de advogados de Portugal, quer estender as suas acções ao Porto, ganhar dimensão 
nacional e tornar mais ampla a área de intervenção, nomeadamente junto das faculdades de direito e dos 
seus professores e alunos. Mas não só.
“estamos a alargar o espectro de actuação. Há profissionais jurídicos que trabalham em empresas priva-
das, que não são advogados, e que precisam também de utilizar estas ferramentas. Um departamento 
jurídico de uma grande empresa, muitas das vezes não tem interacção directa com os tribunais – utiliza 
uma sociedade de advogados para fazer esse trabalho – mas tem as mesmas necessidades de gestão da 
informação dos processos que uma sociedade de advogados. Por isso esta lógica abrange as diferentes 
profissões jurídicas”, explica ricardo Negrão.
Por força dos custos e questões legais e burocráticas que estão associados à organização dos já habituais 
fóruns anuais que o grupo organiza, o próximo passo do it4legal deverá ser, de acordo com este seu 
fundador, a formalização da sua existência enquanto organismo associativo. 

DE PEQUEnO GRUPO, a ESPaÇO  PaRa TODO O SEcTOR Da JUSTiÇa

“OS PROFISSIONAIS DE t.I. tÊM 

DE ACOMPANhAR A MObILI-

DADE ExIStENtE E O SEu tRA-

bALhO PODERÁ SER ExIGIDO 

DuRANtE AS 24 hORAS DO DIA 

E NOS 365 DIAS DO ANO”.

tiaGo PiNto Ferreira
Sub-director Financeiro e administrativo
Membro do it4legal

“OS DEVERES DE SIGILO 

DOS ADVOGADOS SÃO 

MAIS APERtADOS DO QuE 

OS DA GENERALIDADE DAS 

ORGANIZAçÕES.”

rUi SiMÕeS
advogado
Membro do it4legal
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evite aceder a sítios da internet des-
conhecidos ou fazer downloads de fi-

cheiros desconhecidos através do dispositivo 
onde aloje dados sujeitos a segredo profissio-
nal, nem utilize redes sem fios desconhecidas 
ou públicas e não deixe a sua rede sem fios 
desprotegida (o acesso deve ser restrito).

Utilize sempre mecanismos de anti-
vírus, anti-spyware, anti-malware e 

firewall actualizados.

Não divulgue a terceiros a sua pass-
word, nem dissemine por terceiros o 

certificado digital emitido pela ordem dos ad-
vogados para uso profissional. Nunca revele 
dados pessoais e privados por e-mail (senhas, 
códigos de cartões de crédito e outros).

assegure-se que as empresas que 
prestam serviços informáticos pos-

suem seguro de responsabilidade civil e que 
os funcionários estão sujeitos a cláusulas de 
confidencialidade. 

SeGUraNÇa diGital

DEZ REGRaS DE OURO PaRa 
a SEGURanÇa Da inFORMaÇÃO
O grupo It4Legal detalhou dez regras de 
segurança de informação que os advogados 
devem respeitar. Aqui ficam.

Mantenha a informação sujeita a se-
gredo profissional em local seguro, de 

acesso reservado (nunca deixe documentos 
em papel ou equipamentos informáticos 
com informação sujeita a segredo profissio-
nal em local onde um terceiro possa aceder 
livremente).

Utilize conta de correio electrónico 
autónoma para as mensagens profis-

sionais e uma outra conta distinta para fins 
privados (não misture mensagens profissio-
nais com privadas nas contas de correio). Se-
leccione cuidadosamente os fornecedores de 
serviços de correio electrónico, alojamento de 
dados e outros, analisando cuidadosamente 
as condições contratuais aplicáveis (tenha 
especial atenção à jurisdição onde serão alo-
jados os dados sujeitos a segredo profissional, 
bem como às regras de confidencialidade da 
caixa de correio).

evite alojar dados sujeitos a segredo 
profissional em dispositivos móveis 

(utilize-os só quando estritamente necessário). 

Se porventura tiver dados sujeitos a segrego 
profissional em dispositivos móveis, evite 
deixá-los em locais propensos a furtos (por 
exemplo, automóvel). Procure utilizar sempre 
mecanismos de bloqueio/encriptação dos 
dados guardados em dispositivos móveis (ou 
amovíveis). 

Sempre que alojar dados sujeitos a se-
gredo profissional em serviços de Cloud 

deve assegurar que a entidade prestadora do 
serviço respeita as regras de confidencialida-
de, privacidade e propriedade da informação 
bem como respeite os artigos 70º e 71º do 
estatuto da ordem dos advogados. 

o acesso a computadores que con-
tenham informação sujeita a segredo 

profissional deve estar protegida por pass-
words com um nível de segurança mínimo 
(pelo menos, 9 caracteres, idealmente dois 
níveis de autenticação), devendo activar o blo-
queio de password sempre que se ausentar do 
posto de trabalho. 

Não divulgue na internet informação 
sujeita a segredo profissional (em espe-

cial, tenha em consideração a natureza públi-
ca das redes sociais). 

1
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MerCado eM 2014

DiFicULDaDES EcOnÓMicaS ainDa 
ESTÃO PRESEnTES, MaS hÁ inDÍciOS 
EncORaJaDORES

�� o sentimento é positivo. Muitos dos 
principais players do mercado da advocacia 
vocacionada para prestar serviços jurídicos às 
empresas acreditam que este ano a economia 
pode crescer - quer no País, quer no plano 
internacional. É verdade que os sinais da crise 
não vão mudar de um momento para o outro, 
mas a continuidade da aposta na diversifi-
cação de mercados e a reanimação de áreas 
como as do direito imobiliário e de fusões e 
aquisições são factores apontados como indi-
ciadores de um 2014 mais auspicioso. 

as “expectativas são melhores e mais anima-
doras” para este ano, embora não seja prová-
vel que 2014 “seja dramaticamente diferente 
de 2013, como 2013 não o foi de 2012”, consi-
dera o responsável de uma grande sociedade 
de advogados.

o crescimento nos mercados internacionais, 
“reforçando a componente de internacionali-
zação e de exportação de serviços jurídicos”, 
é uma das certezas apontadas para este novo 
ano. Quanto ao mercado interno, dependerá 
de como evoluir a situação económica e po-
lítica do País. 

“teremos mais trabalho de ‘crise’ se esta per-
sistir ou não se afastar e menos trabalho de 
crise se os sinais de retoma se consolidarem 
e começarem a determinar o rumo da nossa 
economia. Gostávamos muito de trabalhar 
mais em investimento privado estrangeiro em 
Portugal mas é necessário que sejam criadas 
condições para que isso aconteça”, avança um 
outro player do mercado da advocacia socie-
tária. a mesma fonte acrescenta que essas 
soluções têm de ser encontradas por um todo 

AS “ExPECtAtIVAS SÃO ME-

LhORES E MAIS ANIMADORAS” 

PARA EStE ANO, EMbORA NÃO 

SEJA PROVÁVEL QuE 2014 “SEJA 

DRAMAtICAMENtE DIFERENtE 

DE 2013, COMO 2013 NÃO O FOI 

DE 2012”
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colectivo, onde inclui a sociedade civil, empre-
sas, governo, partidos políticos e sindicatos.

Face ao trabalho que os advogados actual-
mente têm entre mãos, há a certeza de que  
se manterá a tendência de crescimento do 
contencioso, em particular do contencioso 
tributário e do laboral. São ainda os sinais da 
crise a fazer-se sentir. 

Há contudo também quem acredite que 
“áreas como a de fusões e aquisições possam 
finalmente recuperar algum dinamismo e que 
os investidores internacionais de dimensão 
e com credibilidade escolham o nosso País 
como a melhor opção para os seus investi-
mentos”. São indicações em sentido oposto 
ao da conjuntura dos últimos anos, logo sinais 
positivos.

Como o são igualmente as apostas continua-
das na internacionalização dos prestadores de 
serviços jurídicos. a tendência é para manter, 
asseguram vários actores do sector, dando 
assim a indicação de que o tecido empresarial 
português não deixará de lado o objectivo de 
diversificar os seus mercados.

ANO DE NOVIDADES NA ORGANIZA-
çÃO DOS tRIbuNAIS E NA ORDEM
Num ano em que o sector da Justiça deverá 
ficar marcado pela implementação no terre-
no do novo mapa judiciário, poderão fechar 

22 tribunais e 25 ser reduzidos a pequenas 
secções. No seio da advocacia o assunto está 
longe de ser pacífico e a nova bastonária, elina 
Fraga, já o fez saber, ao anunciar que um dos 
desafios imediatos do seu mandato é con-
vencer a ministra da Justiça, Paula teixeira da 
Cruz, a não avançar com o encerramento ou 
desqualificação de alguns tribunais, tal como 
previsto no âmbito da reforma em curso do 
mapa judiciário português. “afastar o cidadão 
dos tribunais não é próprio de um estado de 
direito”, justificou.

elina Fraga, ex-vice-presidente de antónio 
Marinho e Pinto, ergue, de acordo com o seu 
discurso, as mesmas bandeiras do anterior 
bastonário. “Preservar uma advocacia inde-
pendente, afirmando a ordem dos advogados 
como baluarte da cidadania, restaurando a 
dignidade e prestígio do patrocínio forense, 
sempre tendo em vista os valores superio-
res do estado de direito” é outro dos seus 
objectivos.

tal como travar o que designa por “massifica-
ção” da advocacia - excesso de advogados, em 
parte resultante da existência de um também 
por si considerado excessivo número de cur-
sos de direito. Segundo diz, “a ordem deve ter 
um nível de exigência na selecção dos seus 
profissionais superior ao das outras profis-
sões jurídicas, estancando-se o fenómeno da 
massificação”.

igualmente crítica da relação entre alguma 
advocacia e os poderes políticos, elina Fraga 
pretende também, conforme já afiançou, 
introduzir alguma moralização neste campo, 
deixando uma crítica mais ou menos explícita 
à designada “desjudicialização da justiça”, onde 
inclui a resolução alternativa de litígios. �

“A ORDEM DEVE tER uM NÍVEL 

DE ExIGÊNCIA NA SELECçÃO 

DOS SEuS PROFISSIONAIS 

SuPERIOR AO DAS OutRAS 

PROFISSÕES JuRÍDICAS, 

EStANCANDO-SE O FENÓMENO 

DA MASSIFICAçÃO” 
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No que toca à aSaP e à sua actividade em 
2013, para além do desenvolvimento de 
todos os projectos recorrentes, diria que o 
ano constitui um marco de viragem na for-
malização da relação das sociedades com 
os seus associados e Clientes. Na verdade 
tendo sido aprovado por todas as socieda-
des o Código de Boas Práticas, as sociedades 
mais uma vez deram o exemplo e tiveram a 
coragem de, voluntariamente, estabelecer 
um conjunto de regras que clarificam a sua 
posição no mercado, e protegem os seus co-
laboradores e clientes num exercício de auto 
regulação pouco comum nos nossos dias. �

oPiNião - Pedro raPoSo, PreSideNte do CoNSelHo direCtor da aSaP

SOciEDaDES DE aDVOGaDOS 
SÃO FacTOR inDiScUTÍVEL DE 
DESEnVOLViMEnTO EcOnÓMicO
�� as sociedades de advogados constituem 

hoje em dia um factor indiscutível do desen-
volvimento económico. desde logo na forma 
como fazem o acompanhamento de projectos 
de investimento, nacional ou internacional, 
sendo o seu profissionalismo não só uma 
condição essencial para a implementação de 
muitos projectos mas também uma forma de 
gerar a confiança, dos investidores, no País. 
a verdade é que, sempre que se trata de in-
vestimento externo a confiança e segurança 
são factores fundamentais, que não existindo 
levam a que, no momento final de decidir 
onde fazer o investimento, o promotor decida 
procurar outras localizações em detrimento 
da nossa. a capacidade de lidar com este tipo 
de investidores, na maioria dos casos na sua 
língua materna, de lhes prestar um aconselha-
mento exigente, directo, claro e profissional 
são pois determinantes na conclusão de mui-
tas das operações, sendo o papel das socie-
dades de advogados e dos seus profissionais 
determinante.

ao nível do investimento interno, nomea-
damente na promoção e desenvolvimento 
de novos negócios, sobretudo dos mais 
inovadores, é frequente vermos as socieda-
des de advogados associadas às instituições 
promotoras ou incubadoras, criando prémios 
e incentivos que conjuntamente com outras 
valências, facilitam a implementação destes 
novos projectos, muitas vezes, claramente 
diferenciadores e que com o tempo se afir-
mam de forma notável no mercado nacional 
e internacional.

Por outro lado, temos assistido ao longo dos 
últimos anos a uma forte expansão das em-
presas portuguesas para novos mercados e 
localizações. também neste movimento, que 
tão significativos resultados tem trazido ao 
nível das exportações, as sociedades de ad-
vogados têm sido determinantes, auxiliando 
os seus clientes nos mais diversos mercados, 
umas vezes de forma directa outras através 
das parcerias que ao longo dos anos foram 

estabelecendo. o desafio da internacionali-
zação passa desde logo pelo desconforto de 
nos adaptarmos a realidades e meios que não 
conhecemos, sendo que, os empresários por-
tugueses tem na maioria das situações utiliza-
do as sociedades de advogados como forma 
de garantirem não só a necessária segurança 
nestes investimentos, mas também de assegu-
rarem um acompanhamento de alguém que 
já conhecem e que mesmo fazendo a ligação 
com colegas estrangeiros descodifica e ajuda 
a ultrapassar muitas das barreiras que tais de-
safios acarretam.

importa salientar o papel desenvolvido pe-
las sociedades de advogados no âmbito dos 
processos de reestruturação das empresas 
portuguesas. Como é sabido, durante o ano 
de 2013, um número significativo de empresas 
recorreu a planos de reestruturação como um 
mecanismo de estabilização da sua actividade 
nomeadamente através da renegociação das 
dívidas com os seus credores. ora se é verdade 
que algumas destas empresas poderão, mes-
mo assim, não sobreviver, verdade é que mui-
tas delas, fruto das negociações realizadas e 
das reestruturações operadas tornaram-se em 
empresas viáveis, mantendo-se em actividade 
e salvaguardando respectivos postos de traba-
lho. também nesta área os advogados, mas em 
especial as sociedades de advogados foram 
determinantes, desde a instauração, passando 
pela negociação até à homologação de muitos 
dos planos actualmente aprovados e em vigor.

Por fim deverá ser ainda realçado o trabalho 
desenvolvido na reestruturação de empresas, 
ao abrigo ou não dos “fundos revitalizar”, área 
na qual, quer na conformação das regras, 
quer na estruturação das operações, quer na 
certificação das empresas as sociedades de 
advogados foram e continuam a ser parceiros 
indispensáveis dos diversos agentes econó-
micos que actuam nessas áreas, ajudando a 
viabilizar muitas dessas operações, garantindo 
por esta via o aumento dos capitais próprios 
da empresas e o seu crescimento.

“tEMOS ASSIStIDO AO LON-

GO DOS ÚLtIMOS ANOS A 

uMA FORtE ExPANSÃO DAS 

EMPRESAS PORtuGuESAS 

PARA NOVOS MERCADOS 

E LOCALIZAçÕES. tAMbÉM 

NEStE MOVIMENtO, QuE tÃO 

SIGNIFICAtIVOS RESuLtADOS 

tEM tRAZIDO AO NÍVEL DAS 

ExPORtAçÕES, AS SOCIEDADES 

tÊM SIDO DEtERMINANtES.”
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NOME DA SOCIEDADE
aBBC - azevedo Neves, Benjamim Mendes, Carvalho 
& 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
 
Associados
alexandra Côrte-real, ana Ferreira da Costa, ana 
Mira Cordeiro, ana Sofia Guimarães, antónio Gas-
par Schwalbach, Bernardo Gomes de Castro, Carla 
alves teixeira, Carmina Cardoso, Catarina Portela 
Morais, Catarina Santos Ferreira, Cidália Correia, 
Florbela reis, Francisco almeida Garrett, Frederico 
Pestana, Helena Nunes Menúria, inês teixeira, Jo-
ana Brisson lopes, Joana loureiro, João Martinho 
do rosário, João ricardo Branco, Margarida leitão 
Nogueira, Maria Barão assis, Marília duarte, Marisa 
Mirador, Marta Cruz, Mónica Pimenta, Nádia ribeiro, 
Pedro Manuel, ricardo Violante teixeira, rita Costa 
Carvalho, Sara abreu de Sousa, Sara Castro Ventura, 
Vanessa antunes, Vítor Madeiras rodrigues

Consultores
evaristo Mendes, Filipe Faria, José Manuel Meirim

ÁREAS
aeronáutico | aviação
Comercial e Societário
Concorrência
regulação
Contencioso
arbitragem
direito do desporto
direito Público
energia e recursos Naturais
Financeiro
Projectos
Fiscal

imobiliário
Urbanismo
Fusões e aquisições 
Corporate Finance
Penal económico
Protecção de dados (Privacidade)
Propriedade intelectual
Publicidade (Marketing)
Media
tecnologias de informação 
telecomunicações
trabalho
transportes
Comércio electrónico | Gambling

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
•	“the abolition of Property transfer tax in Portu-
gal”, luís Filipe Carvalho e Mónica Pimenta; dla 
Piper real estate Gazette, dezembro 2013

•	“New Sports arbitration Court”, José Manuel Mei-
rim; iberian lawyer, Novembro 2013

•	“Portugal faces balancing act as it takes steps on 
online gambling”, Nuno azevedo Neves; Gambling 
Compliance , outubro 2013

•	“air charges on the rise”, antónio Moura Portugal; 
regulatory Compliance annual report - iberian 
lawyer, Julho 2013

•	“Sport Justice in Portugal”, José Manuel Meirim; 
european Sports law and Policy Bulletin, 2013

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
aBBC angola link
VCa - advogados | angola
vca@vca-angola.com
www.vca-angola.com

•	 Macau
aBBC Macau link
lVt lawyers 
lobovilela@me.com 
www.lvt-lawyers.com

•	 Moçambique - Maputo
aBBC Mozambique link
eCa - advogados | Moçambique
eca@eca-moz.com
www.eca-moz.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

50

5

3

20
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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 

informação jurídica relativamente às mais variadas 
matérias 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
•	“the international comparative legal guide to 
competition litigation 2014, a practical cross-border 
insight into competition litigation work”; antónio 
Mendonça raimundo, Global legal Group, 2013

•	“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

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, Professor da Faculdade de 
direito da Universidade de lisboa
•	 Maria de lurdes Pereira, Professora da Faculdade 
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

e. geral@albsa.pt

www.albuquerque-associados.pt

alBUQUerQUe & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS rl

7

40

6

1

20
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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

duarte ribeiro telles

Joana Guedes

João Pinheiro da Silva

diogo alvim

Patrícia Costa oliveira

Maria Borges da Costa

Catarina Marques Guedes

Pedro teles Feio

ÁREAS PREFERENCIAIS

Contratos Internacionais

Miguel ribeiro telles

Sofia Barros Carvalhosa

 

Fusões e Aquisições

Pedro Schiappa Cabral

Miguel ribeiro telles

 

Direito da Concorrência

Pedro Schiappa Cabral

Mónica Moreira

 

Contencioso

Pedro Montenegro Martins

ana trouillet Pessoa

 

Direito do trabalho

Pedro Ulrich

OutRAS ÁREAS

direito Fiscal

investimento estrangeiro

direito do desporto

arbitragem e Mediação

direito Societário

direito Financeiro

direito imobiliário

direito Comercial

direito económico

Contratos de direito Privado

direito Civil

direito do Urbanismo

direito da Propriedade intelectual

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

duarte Garcia, Caselli Guimarães e terra advogados

•	 Brasil - 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

CtSU - CaMPilHo, riBeiro telleS, SCHiaPPa CaBral, UlriCH & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, rl

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

7

19

3
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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
Paulo de Sá e Cunha
Nuno Sá Carvalho
Vasco Bivar azevedo
teresa Simões
diogo leote Nobre
rita Gouveia
rita roque de Pinho
João Mattamouros resende
Maria da Paz tierno lopes
Gonçalo Bastos lopes
Francisco Santos Costa
rui Mayer
Mafalda Ferreira Santos
leonor Chastre

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 actu-
alidade, publicados na imprensa nacional e estran-
geira 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 2013, a sociedade promoveu ou teve in-
tervenção em várias iniciativas desta natureza, 
nomeadamente:
•	 responsabilidade pessoal dos administradores
•	 aspectos relevantes sobre investimento em 
angola
•	 Portugal e Moçambique - relações fortes
•	 inspecção tributária
•	 iVa e documentos de transporte
•	 o ano Fiscal e orçamental de 2014
•	 alterações à legislação laboral
•	 direito do desporto
•	 apoios Nacionais e europeus ao investimento
•	 Seminário Brasil - a Hora dos resíduos
•	 Cobertura efectiva de riscos Seguráveis
•	 agenda África 2013
•	 efeitos da recente decisão do tribunal Consti-   
tucional

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 Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

Praça Marquês de Pombal, nº 2
1250-160 lisboa

t. 213 553 800

F. 213 532 362

e. cuatrecasas@cuatrecasasgoncalvespereira.com

www.cuatrecasasgoncalvespereira.com

28*

130

14

3

75

*No Mundo: Nº de Sócios: 237; Nº total de advogados: 1.000; 
  Nº de outros Colaboradores e advogados: + de 2.000
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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

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Grace - Grupo de reflexão e apoio à Cidadania 
empresarial

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 - edi-

fício rainha Ginga, Piso intermédio, luanda

telf: (+244) 222 396 444  |  Fax: (+244) 222 393 349

angola@fcblegal.com

•	 Moçambique - Maputo (em associação com aG 

advogados) - avenida da Marginal 4159, Maputo

telf: (+258) 843 150 000 | telm: (+258) 848 948 262

mozambique@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

56

16

2

14
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NOME DA SOCIEDADE
Gameiro e associados
Sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçÃO: 2007 
(origem no escritório Gameiro advogados criado 
em 1986)

NOME DOS SÓCIOS
luís Gameiro
Sara Macias

Advogados
Fábio Gomes raposo, Sara Subtil, Catarina Gomes

Consultores
Queleti Mendes, Jorge Nobre, Suzete Ferrão, Carla 
Sebastião

ÁREAS PREFERENCIAIS
Investimento em África
responsável: luís Gameiro
e-mail: lggameiroadvogados@lexactual.com
Direito bancário
responsável: Sara Macias
e-mail: smggameiroadvogados@lexactual.com
Direito Financeiro
responsável: luís Gameiro
e-mail: lggameiroadvogados@lexactual.com
Direito Societário
responsável: luís Gameiro
e-mail: lggameiroadvogados@lexactual.com
Registos e Notariado
responsável: Sara Macias
e-mail: smggameiroadvogados@lexactual.com

OutRAS ÁREAS
investimento internacional
investimento estrangeiro
arbitragem e Mediação
Corporate Finance
direito imobiliário
direito da Construção
Project Finance
direito Comercial
Corporate Governance
reestruturação de empresas
direito do trabalho
Contratos de direito Privado

direito administrativo
direito Civil
Contencioso
Contencioso laboral
recuperação de Créditos

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, espanhol

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
•	 Upgrade Consulting
•	 aSaP - associação das Sociedades de advogados 
de Portugal
•	 World Business Guide
•	 Porto Business School
•	 Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil
•	 Câmara do Comércio e indústria luso-Colombiana

PubLICAçÕES
Artigos de Opinião 2012
•	 o estado do orçamento do estado de 2013
•	 regime Jurídico de estrangeiros em Portugal
•	 as PPP’s em angola
•	 o triângulo angola, Brasil e Portugal
•	 advogado é aquele que se chama para ajudar…
•	 a reforma tributária angolana
•	 a Concertação Social e as alterações à legislação 
laboral
•	 a reforma do regime de insolvência e recupera-
ção de empresas

Artigos de Opinião 2011
•	 a Criação de eurobonds na zona euro
•	 União entre advocacia e o Mundo empresarial
•	 investimento Privado em angola - Um novo regi-
me jurídico, que realidade?
•	 a Sobretaxa extraordinária no irS
•	 Golden Shares e o investimento estrangeiro
•	 investimentos em infra-estruturas no Brasil
•	 investimento externo em angola e no Brasil
•	 da Contratação de trabalhadores em angola
•	 internacionalização de empresas no Brasil

Outras Publicações
•	 internacionalização - a Pressão Positiva dos Mer-
cados, 2010
•	 liderança e Gestão de equipas, 2009
•	 lei Geral de trabalho em angola, 2009
•	 internacionalização empresarial, 2009
•	 Manual de Gestão Bancária, 2008

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 Formação especializada no Sector Bancário
•	 Porto Business School

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
•	 associação Mimar
Apoios a Instituições de Solidariedade Social
•	 ajuda de Berço

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
Gameiro associados
avenida da liberdade, nº 220 - 4º andar
1250-142 lisboa
geral@lexactual.com

•	 angola - luanda
Gameiro associados
rua José S. lameira, nº 21 - 1º andar
ingombota, luanda
telf: (+244) 949 781 885 | (+244) 916 432 910
geral@lexactual.com

•	 Brasil - São Paulo
Gameiro associados
edifício lyon - rua Bela Cintra, nº 756 - 10º andar, 
Conjunto 101, Consolação
CeP: 01415002, São Paulo
telf: (+55) 11 2639 5053/58
geral@lexactual.com

Nº Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

Beloura office Park, edifício 2 - esc. 2
Quinta da Beloura, 2710-694 Sintra

t. 219 246 755

F. 219 246 757

e. geral@lexactual.com

www.gameiroassociados.com

GaMeiro e aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

2

5

2

4

8
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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
Membro fundador da Miranda alliance, uma rede 
de sociedades e escritórios de advogados com 
presença, predominantemente mas não exclusi-
vamente, nas economias emergentes de África, a 
saber: angola, Brasil, Cabo Verde, Camarões, Gabão, 
Guiné-Bissau, Guiné equatorial, Macau, Moçambi-
que, Portugal, república democrática do Congo, 
república do Congo, São tomé e Príncipe e timor-

-leste. a Miranda conta ainda com 2 escritórios de 
representação, um nos estados Unidos da américa, 
em Houston, e outro no reino Unido, em londres.
 
esta rede integra presentemente mais de 200 advo-
gados, os quais colaboram diariamente na prestação 
de serviços a clientes nacionais e internacionais com 
actividades em múltiplos sectores da economia.

PubLICAçÕES
•	 Arbitration in Africa: A Practitioner’s Guide; editora: 
Wolter Kluwer, 2013

•	 Getting the Deal Through - Tax Controversy (Portu-
gal), 2013

•	 Getting the Deal Through - Arbitration (Mozambi-
que), 2013

•	 Leniency Regimes (Portuguese Chapter); editora: 
Sweet & Maxwell, 2012

•	 World Arbitration Reporter (WAR) - Portugal; edito-
ra: Juris Publishing, 2012

•	 Colectânea de Legislação Petrolífera Angolana; edi-
tora: leya, 2011

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 UK trade & investment: Partnerships with Portugue-
se as an express route to Market in africa, londres, 
reino Unido; orador: agostinho Pereira de Miranda

•	 7th annual africa trade & export Finance Conferen-
ce, Cidade do Cabo; orador: João afonso Fialho

•	 agenda africa Forum 2013, londres, reino Unido; 
orador: diogo Xavier da Cunha

•	 China-africa investment Forum, Beijing, China; 
oradora: Mafalda oliveira Monteiro

•	 reforma do irC, Porto; oradores: Samuel Fernan-
des de almeida e Paulo trindade Costa

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 agostinho Pereira de Miranda
docente Convidado do iSCte, tendo leccionado 
também na Universidade Católica Portuguesa e na 
Universidade Nova de lisboa

•	 Samuel Fernandes de almeida 
docente na Universidade Católica de lisboa

•	 diogo Bártolo 
docente na Universidade lusíada de lisboa e na 
Universidade autónoma de lisboa

•	 raul Mota Cerveira
 docente na escola Superior de actividades imobili-
árias e na Universidade Nova de lisboa

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a MiraNda tem participado em várias acções de 
responsabilidade Social, designadamente prestando 
assessoria jurídica em regime Pro Bono a um conjun-
to de organizações nacionais e internacionais. 

a nível internacional merece referência a colaboração 
com as seguintes organizações: Thomson Reuters 
Foundation, em projectos relacionados com a preven-
ção da Sida em África; International Senior Lawyers 
Project, a maior organização do mundo na prestação 
de serviços jurídicos em regime Pro Bono; A4ID-Advo-
cates for International Development, uma associação 
que visa contribuir para a realização dos objectivos 
do programa Millennium das Nações Unidas; e ainda 
a Comissão Fulbright, o principal programa apoiado 
pelo governo dos estados Unidos da américa para 
a promoção do intercâmbio educacional entre estu-
dantes americanos e do resto do mundo.
 
a MiraNda apoia o ensino universitário, designada-
mente através da Cátedra Miranda em Direito Financei-
ro Transnacional da Faculdade de direito da Universi-
dade Católica Portuguesa (UCP), a única cátedra com 
patrocínio privado existente em faculdades 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

212

32

15

97

No quadro da nossa política de responsabilidade social, utilizamos este espaço para divulgar uma das organizações a que 
prestamos assessoria jurídica em regime Pro Bono - a Thomson Reuters Foundation.
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NOME DA SOCIEDADE
Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão 
& associados - Sociedade de advogados, rl

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
advogado especialista: Nuno Cerejeira Namora

Direito Fiscal
responsável: Pedro Marinho Falcão
e-mail: pmfalcao@sociedadeadvogados.eu
Nº de advogados: 5
advogado especialista: Pedro Marinho Falcão

Contencioso
responsável: Vítor Peixoto
e-mail: vitorpeixoto@sociedadeadvogados.eu
Nº de advogados: 5

OutRAS ÁREAS
arbitragem e Mediação, Contratação Colectiva, di-
reito Penal, direito Comercial, direito administrativo,  
direito do desporto

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 Co-
lectiva: orientações para propostas de empregadores 
e de associações de empregadores em futura contra-
tação Colectiva de trabalho”, co-autoria, Confederação 
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,  associação Fiscal 
Portuguesa, associação Sindical dos Funcionários 
da investigação Criminal da Polícia Judiciária
 - Participação como orador no iV Congresso de di-
reito Fiscal organizado pela Faculdade de direito da 
Universidade do Porto

•	 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, 2013
 - Ministrou diversas conferências sobre as “altera-
ções à legislação laboral”, organizadas pela asso-
ciação dos Comerciantes do Porto, pela “discursos e 
debates” e em diversas delegações da ordem dos 
advogados, 2013
 - Conferencista sobre o tema “Mobbing ou assédio 
moral no local de trabalho”, na Faculdade de direito 
da Universidade do Porto e no i Congresso interna-
cional “Construir a Paz”, na Universidade Fernando 
Pessoa, no Porto, 2013

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	Pedro	Marinho	Falcão	
Professor auxiliar do departamento de direito da 
Universidade Portucalense; direito Fiscal e Conten-
cioso tributário, 1988 a 2012; Professor do instituto 
Politécnico do Cávado e do ave; Mestrado em Fisca-
lidade, 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 Medi-
cina legal - instituto Nacional de Medicina legal e 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
direito do trabalho, 2005

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Nuno Cerejeira Namora, Vice Presidente do Con-
selho de deontologia, no triénio 2013/16; 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 quer 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

•	 Funchal
rua 31 de Janeiro, nº 75 - 2º B, 9050-401 Funchal
telf: 291 236 282  |  Fax: 291 228 958

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

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, rl
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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

Consultores: 
João Marques Pinto
Nuno Brito lopes

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 asso-
 ciation
•	 Counterfeiting intelligence Bureau da internatio-
nal Chamber of Commerce

PubLICAçÕES
•	 Sector empresarial público: o que muda?; Carla 
Martins Branco; Público, Novembro 2013

•	 New law igniting film war; César Bessa Monteiro, 
ricardo Henriques; Iberian Lawyer, Setembro/outu-
bro 2013

•	“Privatização” da água, saneamento e resíduos; Car-
la Martins Branco; Público, Novembro 2013

•	 Impact of the creation of a real market for urban lea-
ses; Pedro Pinto e teresa Freire; Iberian Lawyer, Maio/
Junho 2013

•	 Copyright Law - The Portuguese Chapter; César 
Bessa Monteiro e ricardo Henriques; Global Law 
Business

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Internal audits & forensic audits and dismissals for 
cause - Conferência organizada pela Ius Laboris e 
Claeys & Engels; oradora: inês reis, Novembro 2013
•	“Propriedade intelectual - iN or oUt?” - Conferência 
integrada no iN - Festival internacional de inovação 
e Criatividade; orador: César Bessa Monteiro, No-
vembro 2013
•	 recentes alterações legislativas com impacto la-
boral - Sessão de esclarecimentos organizada pela 
pbbr; oradores: inês reis, Bruno Soeiro Barbosa, 
inês oom de Sacadura e Vanessa Semedo, Novem-
bro 2013

•	 a nova legislação portuguesa e os movimentos 
para uma nova legislação brasileira - um caminho 
necessário?; orador: Gonçalo Malheiro, agosto 2013
•	“interim relief” - organizada pela International 
Chamber of Commerce e Young Arbitration Review; 
Moderador: Gonçalo Malheiro, integrada na Confe-
rência “Arbitrals and State Courts: Partners or Compe-
titors?”, Maio 2013
•	 as implicações do novo orçamento do estado e as 
consequências das novas leis laborais - Conferência 
integrada no Congresso Nobel Biocare 2013; orado-
ra: inês oom de Sacadura, abril 2013
•	 Marcas e Patentes - o valor da inovação - Confe-
rência integrada no V Fórum da aCPi (associação 
Portuguesa dos Consultores em Propriedade inte-
lectual); orador: César Bessa Monteiro, Janeiro 2013

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
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, Propriedade intelectual e tecno-
logias de informação, direito imobiliário, empreita-
das de obras Públicas, direito da Família e Menores, 
direito das Sucessões, Contratação Pública, direito 
Contraordenacional, direito económico, direito da 
regulação, Concorrência, insolvências, registos e 
Notariado, Urbanismo, investimento internacional, 
Fusões e aquisições, direito dos transportes, direito 
do ambiente, Financeiro, Contratos de direito Priva-
do, direito Público e direito administrativo, direito 
do Consumo, 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 Por-
tugal 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
•	 orçamento do estado para 2014, alterações ao 
Código do irC
organização: Pra em colaboração com a Câmara 
do Comércio de Ponta delgada, 2013
 

•	 alterações às leis laborais
organização: Pra em colaboração com a Best Value 
e a Menos risco e iSCSP de lisboa, 2013
 
•	 Fórum Marcas e Patentes: a Força da inovação
organização: Pra, 2013
 
•	 Pirataria e Contrafacção: o roubo na Propriedade 
intelectual
organização: Pra em colaboração  com a interna-
tional Chamber of Commerce, 2013
 
•	 7.º Congresso Nacional de Contratação Pública 
electrónica
orador: david Coelho na Sessão sobre as Melhorias 
na Contratação Pública electrónica e as Novas direc-
tivas, 2013

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

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

•	 aPPda - associação Portuguesa para as Perturba-
ções do desenvolvimento e autismo

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 açores - Ponta delgada
rua engenheiro deodato Magalhães, nº 12 - r/C
9500-786  Ponta delgada
telf: 296 288 352
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

•	 Brasil - rio de Janeiro e São Paulo
Miguel Neto 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 três advogados especia-

listas em Propriedade intelectual e oito 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 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

2

12

4





In-Lex

49

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) 221 269 212
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
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NOME DA SOCIEDADE
rogério Fernandes Ferreira & associados
Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 2012 (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, João Mesquita, Pedro 
Saraiva Nércio, Sérgio Brigas afonso, José Calejo 
Guerra, Nuno Jorge Barata, José Mègre Pires, Catari-
na ribeiro Caldas, Francisco Mascarenhas de lemos, 
Pedro Fonseca Pires

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Fiscal (tax & business)
responsável: rogério M. Fernandes Ferreira
e-mail: rogeriofernandesferreira@rffadvogados.pt
Contencioso Fiscal 
responsável: Francisco de Carvalho Furtado
Direito Contraordenacional
responsável: ana Moutinho Nascimento
Clientes Privados
responsável: Mónica respício Gonçalves
Investimento Estrangeiro
responsável: Marta Machado de almeida

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 | international institute of Public Finance | 
associação Portuguesa de Consultores Fiscais 
•	 Câmaras de Comércio: Franco-Portuguesa, luso-Bra-
sileira, luso-Chinesa, luso-espanhola, luso-Francesa, 
italiana Per il Portogallo, luso-Sul africana, americana 
em Portugal, Portugal-Cabo Verde, Portugal-angola, 
Portugal-Moçambique

PubLICAçÕES
•	  “o iVa nas indemnizações”; Marta Machado de 
almeida; almedina, 2013
•	“lições de Fiscalidade” - impostos especiais de Con-
sumo; Sérgio Brigas afonso; almedina, 2013
•	“a Parafiscalidade na actividade Seguradora”; rogério 
Fernandes Ferreira e João Mesquita; almedina, 2012
•	“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 
Fernandes 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 - Nº 2, 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 procede à publicação, com 
carácter regular, de Newsletters sobre temas da 
actualidade na área do tax & Business, as quais po-
dem ser visualizadas em www.rffadvogados.pt/pt/
know-how/newsletters
•	 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
•	“doing Business with Brazil”, 2013
•	“o.e. 2014: Propostas Fiscais”, Comentários Finais: dr. 
José da Silva lopes e Prof. Henrique Medina Carreira; 
Coordenação: dr. Vítor Costa (agência lusa), 2013
•	 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 procura ter uma atitude proac-
tiva e assumir um papel mais amplo contribuindo 
para uma cidadania responsável. Perante isto, no 
seu dia-a-dia, envolvendo os seus colaboradores, 
parceiros, fornecedores e clientes, a rFF presta 
apoio a diversas instituições e organizações ligadas 
a projectos socialmente responsáveis como, por 
exemplo, a ajuda de Berço e organiza sessões de 
colheitas de sangue em colaboração com o iPS.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto 
rua eng.º Ferreira dias, nº 924, 4100-241 Porto

Parcerias
•	 Funchal - roberto Mendes londral
•	 angola - luanda - Manuel Gonçalves / alexandra 
Gonçalves - MG advogados
•	 Brasil - São Paulo - raquel alves Preto - Preto adv.
•	 Moçambique - Maputo - antónio de Vasconcelos 

- Porto VP & associados
•	 Cabo Verde - Praia - José Manuel Pinto Monteiro
•	 China - Macau - Filipe regêncio Figueiredo 
•	 timor - díli - domingos Morais tristão
•	 São tomé e Príncipe - São tomé - andré aureliano 
aragão
•	 China - Pequim / Shangai - Xiaofeng Cheng

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 - 5º (recepção) e 
6º andar, 1250-163 lisboa 

t. 215 915 220

F. 215 915 244

e. contacto@rffadvogados.pt

www.rffadvogados.pt
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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
andré Pinto rocha
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, Urbanismo, regulação, Financeiro, Con-
tencioso, Penal, insolvências, Propriedade intelectu-
al e tecnologias de informação, telecomunicações
 
IDIOMAS
inglês, Castelhano, italiano, Francês, alemão
 
ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
Harvard law School  |  aSaP - associação das Socie-
dades de advogados de Portugal  |  aJP - associação 
Jurídica do Porto

PubLICAçÕES
•	 Código de Processo Civil anotado; Vida económi-
ca, 2013
•	 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
•	 1st international Conference on technologies and 
law - evidentiary Strength of electronic documents; 
orador: Miguel Miranda, 2013
•	 Novo Código de Processo Civil; oradores: ana re-
belo de Sousa e Miguel Miranda, 2013
•	 Curso de Preparação para o exame de acesso à 
Carreira de administrador de insolvência – 5ª edição
orador: Miguel Miranda; Universidade Portucalense 
infante d. Henrique, Porto, 2013
•	 Guia das alterações do Novo Código de Processo 
Civil; orador: Miguel Miranda; ordem dos advoga-
dos,  2013
•	 Seminário Sobre as alterações ao Código do 
trabalho; oradora: Helena Braga Marques; Parceria 
com a antram - rN, 2012

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

Outras Ligações
•	 Helena Braga Marques
Formadora de direito da Família e Sucessões na 
Câmara dos Solicitadores
•	 Nuno oliveira Santos
Formador de direito da Família e Sucessões na Câ-
mara dos Solicitadores
•	 Solange Nóbrega
Formadora de direito Comercial na Câmara dos 
Solicitadores

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
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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, Martim 
anahory, Francisco Barona

ÁREAS
arbitragem e Mediação  |  Contencioso
Contratação Pública
Contratos de direito Privado
Contratos internacionais 
direito do ambiente
direito Bancário
direito Civil
direito Comercial  |  Societário
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
telecomunicações   

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol, italiano, alemão

PubLICAçÕES
•	 O Direito dos Petróleos: uma perspectiva lusófona, 
dário Moura Vicente, Coimbra, almedina, 2013

•	 «El regimén portugués de resolución extrajudicial 
de conflictos en materia de patentes», in Estudios de 
Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. 
José Antonio Gómez Segade, dário Moura Vicente, 
Marcial Pons, 2013

•	 «Entre autonomia e responsabilidade: da imputação 
de danos às tabaqueiras no Direito Comparado», in 
revista da ordem dos advogados, dário Moura 
Vicente, 2013

•	“O Domínio da Cidade - A propriedade à prova no Di-
reito do Urbanismo”, Claudio Monteiro, aaFdl, 2013

•	 Guide to International Share Plans 2013 (Portugue-
se Chapter), isabel Garcia, Clifford Chance, 2013

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 The Scope of Judicial Review in Europe: A Compa-
rative Analysis, indian law institute, Março de 2013, 
dário Moura Vicente
•	 A Convenção de Nova Iorque como pedra angular 
do sistema internacional de arbitragem, ii colóquio 
sobre a arbitragem angolana em acção (ordem dos 
advogados de angola), Novembro de 2013, dário 
Moura Vicente
•	 Esgotamento do direito de autor e comércio interna-
cional, Vii Congresso de direito de autor e interesse 
Público (Curitiba, Brasil), Novembro de 2013, dário 
Moura Vicente
•	 Curso Pós-graduado de Aperfeiçoamento em Direito 
do Urbanismo e da Construção, Faculdade de direito 
da Universidade de lisboa, 2013, Claudio Monteiro
•	 Conferência sobre a Proposta de Lei de Bases da Po-
lítica Pública de Solos, de Ordenamento do Território e 
do Urbanismo, Faculdade de direito da Universidade 
de lisboa, dezembro de 2013, Gonçalo reino Pires

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 luís Miguel Cortes Martins, assistente da Univer-
sidade Católica Portuguesa (lisboa); Áreas: direito 
Civil, Comercial, arbitragem e resolução de litígios

•	 Claudio Monteiro, Professor 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)

•	 dário Moura Vicente, Professor Catedrático da Fa-
culdade de direito da Universidade de lisboa; Áreas: 
teoria Geral do direito Civil, direito Comparado, di-
reito internacional Privado, direito da Propriedade 
intelectual

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
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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
Joana ribeiro Pereira
Sara Henriques

ÁREAS PREFERENCIAIS
Recuperação de Créditos

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: 32

Direito bancário
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: 29

Direito dos Seguros
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
Sara Henriques
e-mail: sara.henriques@spsadvogados.com

Nº de advogados: 6

Direito Imobiliário
edmundo Batalha reis
e-mail: edmundo.reis@spsadvogados.com
Joana ribeiro Pereira
e-mail: joana.pereira@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

•	 alfa international
•	 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 Código do Processo Civil - acções de forma-
ção em instituições bancárias
oradores: Filipa ruano Pinto, edmundo Batalha reis, 
2013

•	 Novo regime Jurídico da Mediação de Crédito - 
acção de formação em instituições bancárias
orador: Manuel Gibert Prates, 2013

•	 alteração às regras de Mora nos Contratos Ban-
cários - acção de formação em instituição bancária
oradora: Filipa ruano Pinto, 2013

•	 evento “Municípios Seguros - Sistemas inteli-
gentes de Video-Protecção” - apresentação sobre 

regime legal referente à videovigilância pelas forças 
e serviços de segurança em locais públicos de utili-
zação comum
oradora: Sara Henriques, 2013

•	 evento Fórum lusitânia - apresentação sobre o 
regime Jurídico da responsabilidade por danos 
ambientais
oradores: Joana ribeiro Pereira e Sara Henriques, 
2013

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

9

85

30

1

10





In-Lex
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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

15

85

16

5

40

NOME DA SOCIEDADE
Uría Menéndez - Proença de Carvalho

ANO DA CONStItuIçÃO: anos 40

NOME DOS SÓCIOS
daniel Proença de Carvalho
duarte Garin
antonio Villacampa
tito arantes Fontes
João anacoreta Correia
alexandre Mota Pinto
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
Marta Pontes
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; european 
Financial Market lawyers Group; lex Mundi; Círculo 
de advogados de Contencioso; Círculo de advoga-
dos de Concorrência; aPodit - associação Portugue-
sa de direito de trabalho

PubLICAçÕES
•	 os advogados da Uría Menéndez - Proença de 
Carvalho colaboram regularmente com publicações 
nacionais 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 Carva-
lho participam frequentemente, enquanto oradores, 
em conferências e congressos em Portugal e no es-
trangeiro. a Sociedade organiza regularmente, para 
os seus Clientes, seminários, sessões de formação e 
conferências sobre temas jurídicos actuais.

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 daniel Proença de Carvalho, docente da Faculdade 
de direito da Universidade de Coimbra - instituto 
Jurídico da Comunicação - direito do audiovisual e 
da Comunicação, desde 2005

•	 alexandre Mota Pinto, professor convidado da Fa-
culdade de direito da Universidade Nova de lisboa: 
Contratos Civis e Comerciais, desde 2011

•	 Filipe Fraústo da Silva, orador convidado pelo insti-
tuto de direito do trabalho da Faculdade de direito 
de lisboa no  XiV Curso Pós-graduado de especiali-
zação em direito do trabalho e no ii Curso de Pós-

-graduação em direito empresarial; orador convida-
do na Faculdade de direito da Universidade Nova de 
lisboa no Curso de extensão Universitária de direito 
do trabalho e de Segurança Social, 2013/2014

•	 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

•	 Filipe romão, docente convidado no Mestrado 
de direito Fiscal da Universidade Católica de lisboa, 
durante o ano de 2013

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Filipe Fraústo da Silva, delegado da ordem dos 
advogados (Conselho distrital de lisboa) ao tribu-
nal 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

direito do trabalho

energia e recursos Naturais

Fiscal

Fusões e aquisições | Corporate Finance

imobiliário | ambiente

Mercado de Capitais

Project Finance | Projectos | infraestruturas

Propriedade intelectual

Protecção de dados

Público

Saúde | Farmacêutico

Seguros

tecnologias de informação

telecomunicações | Media

Urbanismo | turismo

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  autores de obras jurídicas 

de referência em diversas áreas do direito, no âm-

bito da actividade académica que praticam. Podem 

ser consultadas em www.vda.pt/pt/o-que-fazemos/

publicacoes-e-artigos/publicacoes/.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS

os advogados da Vda participam frequentemente, 

enquanto oradores convidados, em diversos even-

tos, em Portugal e no estrangeiro, 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 e partilhar conhecimento. No site 

Vda pode sempre ter conhecimento dos conteúdos, 

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

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS

VdAcademia

a Vdacademia é a primeira academia criada por 

uma sociedade de advogados em Portugal e a única 

associação formadora certificada pela dGert em 

formação jurídica. estamos assim aptos a conceder 

certificados de formação aos colaboradores e clientes 

da Vda. Mais informações em www.vdacademia.pt.

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono e RSE

a comunidade em que nos inserimos é a nossa base 

e por isso levamos tão a sério o nosso trabalho Pro 

Bono.

No último ano, a Vda dedicou 3% das suas horas a 

trabalho Pro Bono apoiando mais de 63 projectos e 

iniciativas no âmbito do seu Programa Pro Bono e 

responsabilidade Social. 

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

OutROS ESCRItÓRIOS

•	 Porto

av. da Boavista, 3433 - 8º Piso

4100-138 Porto

telf: 226 165 400

Fax: 226 107 951

porto@vda.pt

•	 timor leste

easttimor@vda.pt

PARCERIAS

VdAtlas

Head of international relations:

Nuno Castelão  |  nc@vda.pt

vdatlas@vda.pt

Com:

•	 angola | angola@vda.pt

•	 Brasil | brazil@vda.pt

•	 Moçambique | mozambique@vda.pt

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

27

175

2

75
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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

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 regularmente 
com artigos de análise sobre temas jurídicos da actu-
alidade e sua implicação para a vida das empresas, 
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 instituições de ensino superior portuguesas, 
mas também através das parcerias que PlMJ tem 
com as mais reputadas faculdades onde os nossos 
advogados, com o apoio de PlMJ, completam 
anualmente programas de especialização nas suas 
áreas, como doutoramentos, 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
•	 Suíça
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 - PlMJ

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de outros Colaboradores: 

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

t. 213 197 300

F. 213 197 400

e. plmjlaw@plmj.pt

www.plmj.com  |  www.plmjnetwork.com

47

+200

100



In-Lex

65

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

Carina Vieira

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

Português

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

9

1

1

4
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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, Paulo de tarso domingues, 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
•	 Publicações - instituto do Conhecimento aB: aB 
instantia; Colecção estudos; Colecção Monografias; 
almedina, 2013
•	 Participação na publicação “Private Mergers and 
acquisitions - Global trends in Buyer Protection” - 
Portugal; NYSBa, 2013
•	 Participação na publicação “Portugal: Becoming 
tax Competitive While Under a Financial assistance 
Program”; international tax Journal, 2013
•	 Participação nas publicações da “the international 
Comparative legal Guide”: international arbitration; 
Patents; trademarks; Global legal Group, 2013
•	 Participação na publicação “Gestão de recursos 
Humanos de a a Z”; rH editora, 2013

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Congresso “Preços de transferência”, Universidade 
Católica Portuguesa; orador: Miguel teixeira de 
abreu, 2013  
•	 Conferência “Normas e Políticas ambientais euro-
peias”, Macau; orador: José eduardo Martins, 2013
•	 International Seasonal Meeting “Building Global 
Partnerships and opportunities in the New asia-Viet-
nam and the USa as a Model for Growth and Success”, 
New York Bar association, Vietname; orador: Pedro 
Pais de almeida, 2013
•	 Cei Mozambique 2013 “Challenges in the energy 
industry”, Maputo; orador: rodrigo Ferreira rocha, 
2013
•	 Fórum empresarial de angola 2013, lide aNGola; 
orador: luís Marques Mendes, 2013

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
•	 luís Cassiano Neves, Professor na Universidade 
lusófona
•	 Maria dulce Soares, Professora Convidada na eGe 

- escola de Gestão empresarial
•	 Miguel teixeira de abreu, docente na Universida-
de Católica Portuguesa
•	 Paulo de tarso domingues, Professor na Universi-
dade do Porto

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a responsabilidade Social faz parte da Cultura 
da abreu advogados. Somos social, económica e 
ambientalmente responsáveis. Fazemos parte do 
Global Compact (programa de desenvolvimento 
sustentável das Nações Unidas) e do BCSd Portugal. 
Prestamos serviços jurídicos em pro bono a várias 
instituições de solidariedade social e a indivíduos 
carenciados. encorajamos ainda todos os Colabo-
radores da Sociedade a desenvolverem trabalho 

comunitário, com vista a participarmos activamen-
te na resolução dos problemas que afectam grande 
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; Microcrédito aNdC; instituto do em-
preendedorismo 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 

Abreu International Legal Solutions:
•	 angola - luanda (em parceria)
•	 Brasil (em parceria)
•	 China - Macau (em parceria)
•	 Moçambique - Maputo (em parceria)
•	 timor-leste - díli (em Joint office)

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

26

185

45

13

80
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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

direito Marítimo

Fusões e aquisições

Fundos de investimento

Venture Capital

insolvências

investimento internacional

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 (em associação)

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

17

2

2

8
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NOME DA SOCIEDADE

ana Bruno & associados

Sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçÃO: 2004

NOME DOS SÓCIOS

ana Bruno

Filipe eusébio

Associados:

ana Margarida de Sousa rodrigues

ana Pinto Morais

Gonçalo rhodes Sérgio

Helena Sousa aguiar

Mafalda Mellert Mendes

Miriam Brice

Paulo abreu Santos

Paulo Von Hafe

Joana Calado

Vanessa rodrigues

Maria Cunha e Carmo

Mariana Marques

 

Consultores:

José Filipe Moraes alçada

Margarida Costa

ÁREAS

Clientes Privados

direito Fiscal

direito Financeiro

direito Comercial

direito Societário

Fusões e aquisições

insolvências

direito da Concorrência

direito internacional

investimento internacional

Contencioso

direito Civil

direito da Família e Menores

direito das Sucessões

direito do trabalho

direito administrativo

direito imobiliário

direito do turismo

direito da Propriedade intelectual

direito Farmacêutico

direito da Saúde

direito da Comunicação Social

direito da Publicidade

direito da energia e recursos Naturais

direito aeronáutico

registos e Notariado

IDIOMAS

inglês, Francês, espanhol, italiano

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS

•	 Conscientes da globalização dos mercados e por 

consequência da prática do direito, a sociedade 

tem contactos e parcerias na europa e no resto do 

Mundo

•	 É o único membro em Portugal da Cyrus ross 

international e.e.i.G (organização internacional de 

advogados europeus)

•	 Parcerias com as Consultoras e Sociedades gesto-

ras de património one advice angola, one advice 

Moçambique e one advice dubai

PubLICAçÕES

•	 a ana Bruno & associados procede à publicação 

com carácter regular de newsletters sobre temas da 

actualidade

•	“tribuna da Madeira” - artigos de opinião publica-

dos semanalmente desde Janeiro de 2013

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS

•	 Colaboração com a iFe (international Faculty for 

executives) para formações nas várias áreas de di-

reito empresarial

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

•	 a sociedade está a dar acompanhamento aos 

casos apresentados pelos estudantes de direito da 

Universidade Católica Portuguesa envolvidos no 

Projecto Pro BoNo

Apoios a Instituições de Solidariedade Social

•	 aldeia das artes - Meninos do Mussulo, angola

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

2

14

4

2

7

rua tierno Galvan, amoreiras torre 3 - 9º andar 
1070-274 lisboa

t. 213 713 350

F. 213 713 355

e. geral@anabruno.pt

www.anabruno.pt

aNa BrUNo & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, r.l.
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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

Maria de Bragança Campilho

diana Bernardino

Ágata dinis

Estagiários:

daniela duque Noivo

daniela dias romeiro

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

19

2

1*

6

* dr. José Carlos Miranda Baptista
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NOME DA SOCIEDADE
Caiado Guerreiro & associados
Sociedade de advogados r.l.

ÁREAS
arbitragem e Mediação, Fusões e aquisições, Clien-
tes Privados, Fundos de investimento, Contencioso, 
Contratos internacionais, recuperação de Crédito, 
Contratação Pública, trabalho, Público e admi-
nistrativo, Contratação Colectiva, PPPs - Parcerias 
público-privadas, Penal, aeronáutico, Private equity, 
Civil, Societário, Corporate Governance, reestru-
turação de empresas, Comunitário e Concorrência, 
energia e recursos Naturais, insolvências, Mercado 
de Capitais, ambiente, transportes, Comunicação 
Social e Publicidade, Família e Sucessões, Project 
Finance, Propriedade intelectual e tecnologias de 
informação, Fiscal, Comércio electrónico, Ciências 
da Vida e Biotecnologia, empreitadas de obras 
Públicas, Financeiro, registos e Notariado, Bancário, 
imobiliário, Comércio internacional, investimento 
estrangeiro e internacional

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês, alemão, italiano, Mandarim

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
Globalaw  |  Parlex  |  euroitCounsel  | Cross Border 
Business lawyers (CCBl)  |  associated european 
energy Consultants (aeeC)

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 português, 
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
•	 escola de Verão “Sistema Nacional de integridade”  
do tiaC e CieS-iSCte  sobre o tema “ austeridade 
e integridade: É possível superar a crise sem uma 
nova metodologia de gestão dos dinheiros públi-
cos”; oradores: tiago Caiado Guerreiro, luís de Sou-
sa, Paulo Morais, Carlos Moreno e eduardo dâmaso

•	 o orçamento de estado de 2014, conferência or-
ganizada pela telma Curado SroC; oradores: tiago 
Caiado Guerreiro, Paulo Núncio, eduardo Catroga e 
Camilo lourenço

•	“alternativas de Financiamento e Crescimento” or-
ganizado pela NBB - M&a advisors com o apoio da 
Câmara Municipal de Paços de Ferreira; oradores: 
tiago Caiado Guerreiro, Camilo lourenço, antónio 
Godinho, Patrícia Sousa, isabel duarte lima e ana 
leite

•	 o regime Fiscal dos residentes não habituais: a 
oportunidade de ouro em Portugal; as oportuni-
dades e os desafios do regime fiscal dos fundos de 
investimento imobiliário em Portugal e a fiscalidade 
do imobiliário: Como investir no imobiliário portu-
guês de uma maneira fiscalmente eficiente. Confe-
rências realizadas no Salão imobiliário de Paris em 
Maio 2013, na august & debouzy e na  Chambre de 
Commerce et d’industrie Franco Portugaise à Paris 
e na “Maison au Portugal”, em Novembro de 2013

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 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
•	 Porto
Praça Mouzinho de albuquerque, nº 113 - 5º andar
4100-359 Porto
telf: 220 185 568
porto@caiadoguerreiro.com

•	 algarve
rua de Santo antónio, nº2 a - 1º piso
8000-283 Faro
telf: 289 102 458
algarve@caiadoguerreiro.com

Caiado Guerreiro International
(escritórios em parceria)
•	 angola - luanda
•	 Brasil - São Paulo, rio de Janeiro e Brasília
•	 China - Pequim
•	 Moçambique - Maputo

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.

82

23



In-Lex

71

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, inês Carvalho Sá

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 (eCBa)
•	 aidP (association internationale de droit Pénale)
•	 deutsch-lusitanischen Juristenvereinigung
•	 Fair trials international - legal experts advisory Panel
•	 Forum Penal - associação de advogados Penalistas

PubLICAçÕES
•	 Criminalidade organizada e autoria; Francisco 
Marques Vieira, 2012
•	 os direitos das Vítimas de Crime à informação; 
Carlos Pinto de abreu, 2013
•	 direito ao Silêncio sobre antecedentes Criminais e di-
reito à assistência por defensor; Vânia Costa ramos, 2013
•	 Segurança da informação, acesso a dados e Priva-
cidade; Carlos Pinto de abreu, 2013
•	 direito Penal europeu institucional; Vânia Costa 
ramos, 2013

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 direito Penal europeu para advogados Penalistas; 
Vânia Costa ramos, 2012
•	 Justiça das Famílias, das Crianças e dos Jovens. lei 
tutelar educativa. Pressupostos, Procedimentos e 
objectivos; Carlos Pinto de abreu, 2013
•	 european arrest Warrants - ensuring an effective 
defence; Maria antónia araújo e Vânia Costa ramos, 
2012
•	 direitos de terceiro e o regime jurídico das apre-
ensões em processo penal; Vânia Costa ramos, 2013
•	 obtenção de prova em contexto transnacional na 
eU - a freezing order; 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
•	 Vânia Costa ramos - Membro do advisory Board 
da eCBa e do legal experts advisory Panel da Fair 
trials international
•	 Sofia Monge - Membro do legal experts advisory 
Panel da Fair trials international

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, 
Madrid e londres
Correspondentes: espanha, França, itália, alemanha, 
Suíça, 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

5

16

5

12

3



anuário2014 das Sociedades de advogados

72

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, 
Bernardo reynolds de Carvalho, Filipe Mayer, 
Fernanda lomenso

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito dos Media (tMt)

Carlos Cruz
e-mail: cc@cca-ontier.com
Martim Menezes
e-mail: mm@cca-ontier.com

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

Direito do trabalho
José Maria Castelo Branco 
e-mail: jcb@cca-ontier.com

Contencioso
Henrique Salinas
e-mail: hs@cca-ontier.com

Direito Fiscal
Carla Matos
e-mail: cm@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 e Financeiro, direito dos Seguros e Gestão 
de risco, direito internacional, direito da Segurança 
Social, direito Penal económico, Private Equity, in-
solvências, investimento internacional, direito da 
Comunicação Social e Publicidade, direito da Pro-
priedade intelectual e tecnologias de informação, 
registos e Notariado

IDIOMAS
inglês, espanhol, italiano, Francês, alemão

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
WtS alliance  |  adlaw international  |  aSaP - associ-
ação das Sociedades de advogados de Portugal  |  
Caad - Centro de arbitragem administrativa  |  CaC 

- Círculo de advogados de Contencioso

PubLICAçÕES
•	“labour law: a Practical Global Guide - Chapter: 
Portugal”, Global law and Business
•	 Jusprático Sociedades por Quotas e Sociedades
anónimas 2013, Wolters Kluwer

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Hong Kong - Plataforma estratégica para oportu-
nidades de Negócio na Ásia e China; orador: domin-
gos Cruz, Fevereiro 2013
•	 Veículos empresariais de entrada na China Conti-
nental; orador: domingos Cruz, abril 2013
•	 iV Congresso de Processo Penal; orador: Henrique 
Salinas, abril 2013
•	 doing Business in China; orador: domingos Cruz, 
Fevereiro 2013
•	 Sessão esclarecimento oe 2014; oradora: Carla 
Matos, Novembro 2013
•	 a reforma laboral; oradores: José Maria Castelo 
Branco, Joana enes e Carla Matos, outubro 2013

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 direi-
to da Universidade Católica Portuguesa; Áreas da li-
cenciatura: direito Penal, direito Processual Penal e 
direito Penal ii; Áreas do Mestrado Forense: Práticas 
Processuais Penais, Contra-ordenações, recursos e 
execução da Pena e Crimes Contra as Pessoas; Coor-
denador do Mestrado Forense da escola de lisboa 
da Faculdade de direito da Universidade Católica 
Portuguesa
•	 domingos Cruz - Professor convidado no llM de 
direito internacional do instituto de empresa Busi-
ness School de Madrid; Área: direito Comercial

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 rita Cruz - Vogal do Conselho distrital de lisboa, 
2008-2011

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 associação Salvador | link | respigarte | associa ção 
Vencer autismo  |  aFa - associação Futuro autónomo
•	“Xmas Feels like Home”: acção de Natal com vista à 
realização de desejos de crianças da aFa
•	 link: campanha “arredonda” na Worten

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Ásia
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

•	 europa
espanha  |  Madrid, oviedo, Santander
Portugal  |  lisboa
reino Unido  |  londres

•	 américa
Bolivia  |  la Paz, Santa Cruz
Brasil  |  São Paulo, rio de Janeiro
Colômbia  |  Bogotá
eUa  |  Miami
México  |  México dF
Panamá  |  Panamá
Paraguai  |  asunción
Peru  |  lima
Venezuela  |  Caracas

CCa adVoGadoS

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores: 

rua Victor Cordon, 10a - 4º Piso
1249-202 lisboa

t. 213 223 590

F. 213 223 599

e. ccageral@cca-ontier.com

www.cca-ontier.com

9

40

10

13
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NOME DA SOCIEDADE
CMS rui Pena & arnaut

ANO DA CONStItuIçÃO: 2002

NOME DOS SÓCIOS
rui Pena
José luís arnaut
lopo Cancella de abreu
Piedade de almeida Garrett
luís abreu Coutinho
João Caldeira
Mónica Carneiro Pacheco
Susana afonso Costa
Nuno Pena
Patrick dewerbe
Francisco Xavier de almeida
antónio Payan Martins
Joaquim Shearman de Macedo
Gonçalo Guerra tavares

ÁREAS
arbitragem e Mediação, Contencioso, Contencioso 
administrativo, Contencioso Fiscal, Contencioso la-
boral, recuperação de Créditos, Contratação Públi-
ca, direito administrativo, direito das expropriações, 
PPPs - Parcerias público-privadas, direito Societário, 
reestruturação de empresas, direito Comunitário e 
da Concorrência, direito da Comunicação Social e 
Publicidade, direito da energia e recursos Naturais, 
direito das energias renováveis, direito do ambien-
te, direito do Urbanismo, direito da regulação, di-
reito da Concorrência, direito do Consumo, direito 
da Saúde, direito Farmacêutico, direito Financeiro, 
direito Bancário, direito Fiscal, direito imobiliário, 
empreitadas de obras Públicas, direito do arren-
damento, direito da Segurança Social, Fundos de 
Pensões, direito Penal, Fusões e aquisições, Fundos 
de investimento, Private equity, Venture Capital, 
insolvências, investimento em África, investimento 
estrangeiro, Mercado de Capitais, Privatizações, Pro-
ject Finance, infra-estruturas, direito da Propriedade 
intelectual e tecnologias de informação, registos e 
Notariado

IDIOMAS
inglês, Francês, alemão, italiano

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
CMS - a CMS é a maior organização europeia de 
sociedades de advogados e tem o firme propósito 
de ser a melhor organização transnacional de pres-
tação de serviços jurídicos e fiscais. os clientes CMS 
beneficiam da experiência de mais de 750 sócios e 
2800 advogados localizados em 55 escritórios, em 
30 jurisdições. além do escritório português, são 
nove os que fazem parte desta organização: CMS 
adonnino ascoli & Cavasola Scamoni (itália); CMS 
albiñana & Suárez de lezo (espanha); CMS Bureau 
Francis lefebvre (França); CMS Cameron McKenna 
llP (reino Unido); CMS deBacker (Bélgica); CMS 
derks Star Busmann (Holanda); CMS von erlach 
Henrici ltd. (Suíça); CMS Hasche Sigle (alemanha) e 
CMS reich-rohrwig Hainz (Áustria).

PubLICAçÕES
os nossos advogados colaboram frequentemente 
nas principais publicações nacionais e interna-
cionais, contribuindo com o seu conhecimento 
especializado nas diversas áreas de prática em que 
actuam.

a CMS edita periodicamente brochuras dedicadas 
às principais temáticas jurídicas que contam com o 
contributo dos vários países da organização e vei-
culam informações e análises com base em conhe-
cimentos altamente especializados e de elevado 
interesse para os clientes e para os seus negócios.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
os nossos advogados são com frequência oradores 
em conferências dedicadas à sua área ou sector 
de especialização. temos também desenvolvido 
acções direccionadas para os nossos clientes pro-
curando dar-lhes a conhecer novidades jurídicas ou 
temas complexos da actualidade.

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
a nossa ligação às Universidades é concretizada 
através de advogados que leccionam nas mesmas 
e através do apoio que damos à formação avançada. 

actualmente patrocinamos os Mestrados “direito 
e Gestão” e “Forense”, ambos da Universidade Ca-
tólica Portuguesa. Privilegiamos estas relações e 
valorizamos o envolvimento académico dos nossos 
profissionais.

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
temos vindo a desenvolver uma política de respon-
sabilidade social, não apenas ligada a acções pro 
bono, mas também através do envolvimento de to-
dos os nossos colaboradores em acções específicas 
de solidariedade social.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Madeira - Funchal
rua ivens nº 3, edifício d.ª Mécia, 5 º andar - letra W
9000-046 Funchal
telf: 291 220 631 | Fax: 291 220 631
rpa@cms-rpa.com
 
•	 escritórios CMS e escritórios associados: aberdeen, 
argel, amesterdão, antuérpia, Barcelona, Belgrado, 
Berlim, Bratislava, Bristol, Bruxelas, Bucareste, Buda-
peste, Casablanca, Colónia, dresden, dubai, düssel-
dorf, edimburgo, estrasburgo, estugarda, Frankfurt, 
Hamburgo, istambul, Kiev, leipzig, lisboa, liubliana, 
londres, luxemburgo, lyon, Madrid, Milão, Mosco-
vo, Munique, Paris, Pequim, Praga, rio de Janeiro, 
roma, Sarajevo, Sevilha, Sofia, tirana, Utreque, Vie-
na, Varsóvia, Xangai, Zagreb e Zurique.

Parcerias
•	 angola - Maria Manuela Morais Cunha advogados
•	 Brasil - demarest & almeida 
•	 timor-leste - José Manuel Gomes Guterres

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

rua Sousa Martins, nº 10
1050-218 lisboa

t. 210 958 100

F. 210 958 155

e. rpa@cms-rpa.com

www.cms-rpa.com

14

75

14

3

31

CMS rUi PeNa & arNaUt
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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, teresa Fonseca
 
Estagiários
antónio Mota de Carvalho, Pedro Souza-Cardoso, 
antónio Pinto de Sousa, Henrique Pinto leite

ÁREAS
direito Comercial
direito Societário
Contratação Pública
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
•	 iPG - international Practice Group
•	 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
•	 Conferência “o orçamento do estado para 2014” 
aida - associação industrial do distrito de aveiro
oradora: Carla Malhão, 2013

•	 Fórum Criação de Negócios: “o negócio em fran-
chising - a relação franchisado / franchisador”
orador: Pedro da Costa Mendes, 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; direito Fiscal, desde 2006

•	 Carla Malhão
docente das cadeiras de Sistema Fiscal, imposto de 
Selo e Processo tributário - Pós-Graduação em Fis-
calidade na escola Profissional Cristóvão Colombo 

- Funchal; direito Fiscal, desde 2003

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Pedro da Costa Mendes
Membro da Comissão das relações internacionais 
do Conselho distrital do Porto da ordem dos advo-
gados; 2002/2004

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
av. da república, n º 6 - 7º esq.
1050-191 lisboa
telf: 213 163 239
Fax: 213 195 609

Mantém parcerias com várias sociedades de advo-
gados estrangeiras.

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

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
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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, Catarina Correia, Célia 
Galante, Nuno Correia lopes, ana roque dias, ana 
rita relógio, Catarina ramalho Peixe, Pedro Garcia 
Correia, Fernanda Beato, elisa Vaz, ricardo Henriques 
tomás, Nuno Cárcomo lobo, Pedro Monteiro Fernan-
des, Miguel lopes lourenço, Manuel Vaz loureiro, 
Francisco Mendes de almeida

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
•	 introdução ao estudo e à aplicação do Código 
de Processo Civil de 2013; João Correia (co-autor); 
editora: almedina, 2013
•	 regime Jurídico do Processo de inventário - ano-
tado; João Correia (co-autor); editora: almedina, 
2013
•	 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
•	“a reforma do Processo Civil”, CSa, 2013
•	“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 e José luís Pereira Seixas, 
2008

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 antónio Monteiro Fernandes, Professor Catedráti-
co - instituto Superior de Ciências do trabalho e da 
empresa e Faculdade de direito da Universidade 
lusíada do Porto; Área: direito do trabalho
•	 João Correia e José luís Pereira Seixas, docen-
tes - Mestrado do instituto Superior de Ciências do 

trabalho e da empresa; Área: direito do desporto
•	 Gonçalo ribeiro da Costa, docente - Mestrado 
do instituto Superior de educação 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  |  Fax: 213 552 268
csa_santarem@csca.pt

•	 China - Macau
alameda Carlos d’assumpção, nº 180
edif. Centro Comercial tong Nam ah, 19º andar, H-i
telf: (+853) 287 127 70  |  Fax: (+853) 287 138 55
csa_macau@csca.pt

Parcerias/ Escritórios Associados
•	 rede internacional de advogados aVrio - repre-
sentante em Portugal
•	 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:

24

40

12

1

7
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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
Gonçalo Capitão, Gonçalo areia
Nº de advogados: 8

Direito Comercial
Nuno Correia dos Santos
Nº de advogados: 4

Contencioso
tiago rodrigues Bastos
Nº de advogados: 8

Direito do trabalho
tiago rodrigues Bastos, Madalena Januário
Nº de advogados: 3

Direito Penal
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 - autor: Gonçalo Capi-
tão; Universidade lusíada, 2004
•	 o direito e Copa do Mundo de Futebol - Co-

-autoria: Madalena Januário, ana isabel; livraria do 
advogado (Brasil), 2013
•	 a teoria do Facto do Príncipe - autoria: Gonçalo 
Capitão; advocatus Business Guide, 2013
•	 o direito na era digital - Co-autoria: Gonçalo areia 
e outros; livraria do advogado (Brasil), 2012

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 as implicações do Novo Código de Processo Civil 
no Contencioso administrativo - organização do 
Conselho distrital de Coimbra da o.a.; oradores: 
Gonçalo Capitão e João Gaspar Simões, 2013
•	 Projecto de revisão Código das expropriações - 
organização do inst. Jurídico da Fac. direito da Univ. 
Coimbra; orador: Gonçalo Capitão, 2013
•	 Seminário de direito Médico - organização CrBa 
e FMUP; oradores CrBa: tiago rodrigues Bastos, 
raquel Coimbra, Manuela Santos Jorge, inês Castelo 
Branco, 2013
•	 Workshop de direito do trabalho - organização 
CrBa e GraCe; oradora: Madalena Januário, 2013
•	 regime Jurídico das expropriações - organização 
CrBa e iFe; oradores: Gonçalo areia, Sofia Mira 
Granja, Nuno Fonseca Costa, 2011

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 Gonçalo Capitão
regente da Universidade lusíada de lisboa, direito 
administrativo, 1988-2005

•	 tiago rodrigues Bastos
assistente da Universidade lusíada de lisboa, direi-
to Comunitário,  1990-2002

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 tiago rodrigues Bastos
 - Membro do Conselho Superior, 2011-2013
 - Membro do Conselho distrital de lisboa, 1999-2001
•	 Gonçalo Capitão
 - Membro do Conselho distrital de lisboa, 1999-2001

•	 Madalena Januário
 - Membro do Conselho distrital de lisboa, 2011-2013
•	 Gonçalo areia
 - Membro do Conselho distrital de lisboa, 
2014-2016

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
•	 a CrBa define anualmente um pacote de serviços 
jurídicos que coloca à disposição de algumas pes-
soas singulares e entidades colectivas a quem pres-
ta serviços “pro bono”.
Campanhas Específicas
•	 acção de comemoração dos 10 anos CrBa - Cam-
panha entreajuda-Banco alimentar
Apoios a Instituições de solidariedade Social
•	 Grace, entreajuda, Banco alimentar, Casa do 
infantado

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
•	 Brasil - São Paulo - Marcelo tostes advogados
•	 Portugal - Santo tirso - rodrigues Braga e associados
•	 angola - luanda - Maria Manuela Correia 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

29

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
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NOME DA SOCIEDADE
eduardo Paz Ferreira & associados
Sociedade de advogados rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 2013

NOME DOS SÓCIOS
eduardo Paz Ferreira, Mónica Velosa Ferreira,
ana Perestrelo de oliveira

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Societário 
ana Perestrelo de oliveira

Direito Fiscal 
Clotilde Celorico Palma

Direito da Regulação 
eduardo Paz Ferreira

Direito da Concorrência 
eduardo Paz Ferreira

Contratação Pública 
eduardo Paz Ferreira

OutRAS ÁREAS
arbitragem e Mediação, Contencioso, direito Pú-
blico e direito administrativo, direito Comercial, 
direito Comunitário, direito da energia e recursos 
Naturais, direito económico, direito da Saúde, direi-
to Financeiro, direito Bancário, direito dos Seguros, 
investimento em África, Mercado de Capitais, direi-
to das telecomunicações

IDIOMAS
inglês, Francês, alemão, italiano, espanhol, romeno

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
associação Fiscal Portuguesa  |  international Fiscal 
association  |  instituto de direito económico, Finan-
ceiro e Fiscal da FdUl  |  instituto europeu da FdUl  |  
international Nuclear law association

PubLICAçÕES
•	 Grupos de Sociedades e deveres de lealdade - Por 
um Critério Unitário de Solução do “Conflito do Gru-
po” - Professora doutora ana Perestrelo de oliveira; 
almedina, 2012

•	 as entidades Públicas e o imposto sobre o Valor 
acrescentado: uma ruptura no princípio da neutra-
lidade - Professora doutora Clotilde Celorico Palma; 
almedina, 2010

•	 Valores e interesses - desenvolvimento económi-
co e Política Comunitária de Cooperação - Professor 
doutor eduardo Paz Ferreira; almedina, 2004

•	 introdução ao direito Bancário - Professor doutor 
teodoro Waty; W & W editora, 2004

•	 direito da economia - Professor doutor eduardo 
Paz Ferreira; aaFdl, 2000

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Colóquio “a Nova lei-Quadro das entidades re-
guladoras” (CediPre); orador: eduardo Paz Ferreira, 
2013
•	 Conferência “reforma do irC” (ideFF); orador: 
eduardo Paz Ferreira, 2013
•	 iV Congresso de direito Fiscal (ideFF / almedina); 
Coordenadora Científica e oradora: Clotilde Celori-
co Palma, 2013
•	 Congresso de direito da insolvência (almedina); 
oradora: ana Perestrelo de oliveira, 2012
•	 Conferência “litígios Concorrenciais e Protecção 
dos Consumidores - uma análise comparativa da Ue, 
com ênfase em Portugal e no reino Unido («Private 
enforcement of Competition law»)” (ideFF e ie); 
orador: Miguel Sousa Ferro, 2013

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 Professor doutor eduardo Paz Ferreira
Professor Catedrático da Faculdade de direito da Uni-
versidade de lisboa - Ciências Jurídico-económicas
•	 Professora doutora Clotilde Celorico Palma
Professora Coordenadora no instituto Superior de 
Contabilidade e administração de lisboa / ideFF da 
FdUl - Ciências Jurídico-económicas
•	 Professora doutora ana Perestrelo de oliveira
Professora auxiliar da Faculdade de direito da Uni-
versidade de lisboa - Ciências Jurídicas
•	 dr. Miguel Sousa Ferro
assistente Convidado da Faculdade de direito da Uni-
versidade de lisboa - Ciências Jurídico-económicas
•	 dr. diogo Costa Gonçalves
assistente da Faculdade de direito da Universidade 
de lisboa - Ciências Jurídicas

OutROS ESCRItÓRIOS 
Parcerias
•	 açores - Ponta delgada
escritório de Noé rodrigues
rua Cruz, nº 10
9500-051 Ponta delgada
telf: 296 287 188
deskacores@eduardopazferreira.pt

•	 angola - luanda
ana Van dunem
rua dr. alves da Cunha, nº 3 - 1º andar 
ingombotas, luanda 
telf: +244 923 989 770
deskangola@eduardopazferreira.pt

•	 Brasil - São Paulo
Heleno tôrres
av. angélica, nº 2346 - Cj. 111
01228-200 Higienópolis - São Paulo
telf: +55 11 3122 2100
deskbrasil@eduardopazferreira.pt

•	 Moçambique - Maputo
teodoro andrade Waty
rua de Mukumbura, nº 443
2938 - Maputo
telf: +258 21 493 129 
Fax: +258 21 497 224
deskmocambique@eduardopazferreira.pt

Nº Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

av. duque de loulé, nº 106 - 8º andar
1050-093 lisboa

t. 213 510 050

F. 213 510 059

e. secretariado@eduardopazferreira.pt

www.eduardopazferreira.pt

edUardo PaZ Ferreira & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS rl

3

6

3

7
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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

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 base-
adas 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
•	“ramo Vida em livre Prestação de Serviços - Velhas 
e Novas Questões Fiscais”, estudos em Homenagem 
ao Prof. alberto Xavier; editora: almedina, 2013

•	“a ofensiva do Free Capital, Cadernos de transpa-
rência Fiscal”; editora: almedina, 2013

•	“Sobre o imposto do Selo - algumas especificidades
do Crédito ao Consumo”; revista Fiscalidade nº 44, 
2011

•	“iMt, iMi, iS”; editora: almedina, 2010

•	“irS”; editora: almedina, 2009

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Proposta de orçamento de estado para 2014 e 
Proposta de reforma do irC; Participação em con-
ferência organizada pela aHP e conferências várias 
organizadas pelo escritório para Clientes em dife-
rentes sectores de actividade; oradores: equipa de 
direito Fiscal, 2013
 

•	 FatCa - Foreign account tax Compliance act; 
Conferência organizada para Clientes; oradores: 
elsa rodrigues e ricardo Peão, 2013

•	 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 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

12

2

3
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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
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 Imobiliário
responsável: luciano Marcos
e-mail: lmarcos@falm.pt

Contratação Pública
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 (direito adminis-
trativo) José Mário Ferreira de almeida

OutRAS ÁREAS
arbitragem e Mediação, Contencioso administrativo, 
direito Fiscal e Contencioso tributário, direito Público, 
direito do ambiente, direito da energia e recursos Na-
turais, direito das expropriações, direitos reais, direito 
do turismo, direito do Urbanismo, direito Comunitário 
e da Concorrência, Project Finance, Corporate Finance, 
infraestruturas, empreitadas de obras Públicas, direito 
Civil, direito Comercial, direito Contraordenacional, 
direito da regulação

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
Parceria para Moçambique com MNM - Marro-
QUiM, NKUtUMUla, MaCia e associados - Socieda-
de de advogados

PubLICAçÕES
•	 direito da Água (dalila romão, João Miranda, 
José Mário Ferreira de almeida e Sandra Guerreiro); 
iCJP - instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Fdl; 
erSar - entidade reguladora dos Serviços de Águas 
e resíduos, 2013

•	 Ministério Público e Urbanismo - Sobre a impugna-
ção contenciosa de actos de gestão urbanística pelo 
Ministério Público (Paulo dias Neves); Princípia, 2013

•	 a Função Pública Urbanística e o seu exercício por 
Particulares (João Miranda); Coimbra editora, 2012

•	 temas de direito da energia - energia e Conserva-
ção da Natureza (José Mário Ferreira de almeida); 
almedina, 2008

•	 legislação Fundamental de direito do Urbanismo, 
2 volumes (luciano Marcos em co-autoria); lex, 1994

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	“a aproximação do processo administrativo ao direi-
to processual civil” - Conferência “Um novo projecto 
para a prática administrativa”; organizada por reaJa; 
orador: Mestre José Mário Ferreira de almeida, 2013

•	“Proposta de lei de Base de Política Pública dos So-
los, de ordenamento do território e do Urbanismo”; 
organizado por iCJP-Fdl; orador: Prof. doutor João 
Miranda, 2013

•	“Cumprimento do contrato e responsabilidade con-
tratual” - Curso de Pós-Graduação em Contratos Pú-
blicos em tempos de crise, organizado pelo iCJP-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 iCJP-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 em direito do Urbanismo e da Cons-
trução, organizado pelo iCJP-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

12

3

4
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NOME DA SOCIEDADE
Gómez-acebo & Pombo

ANO DA CONStItuIçÃO: 1971 (2010 em lisboa)

NOME DOS SÓCIOS
Fermín Garbayo (sócio residente), albano Sarmento, 
Mafalda Barreto, Paulo Nogueira da rocha, ricardo 
Campos

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 empre-
sas, Financeiro, Bancário, insolvências, Fusões e 
aquisições, Fundos de investimento, Private equity, 
Mercado de Capitais, Privatizações, Farmacêutico, 
direito do trabalho, Contratação Colectiva, direito 
da Segurança Social, Fundo de Pensões, Função 
Pública, Comunitário e da Concorrência, direito 
económico, Fiscal, Civil, Contraordenacional, direito 
do desporto, direito internacional, Comércio inter-
nacional, Contratos internacionais, Penal, investi-
mento internacional

IDIOMAS
Português, espanhol, inglês e Francês

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
•	 aBa / aeeC / aiPPi / aSaP / CCile / CClBl / eCBa / 
iBa / iNta / Uia / aJJ

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS 
•	“a reforma laboral em Portugal e espanha”, organi-
zado em parceria pela FdUNl e pela Ga&P; auditó-
rio da reitoria da UNl, outubro 2013; oradores da 
Ga&P: antonio Sempere e david Carvalho Martins

•	“Contrato de trabalho: aspectos práticos”, organi-
zado pela Ga&P, lisboa, Novembro de 2013; ora-
dores: Sónia Monteiro (para a área de Propriedade 
intelectual) e david Carvalho Martins (para a área 
de laboral)

•	“Propriedade intelectual na internet”, no âmbito 
do encontro da “Mostra espanha 2013”, organizado 
pela Secretaria de estado da Cultura de espanha, 
em colaboração com outros agentes culturais 
espanhóis e portugueses; Fundação Calouste Gul-
benkian, dezembro de 2013; oradora da Ga&P: 
Sónia Monteiro

•	“o que esperar do novo regime de avaliação de 
impacte ambiental?”, organizado pela Ga&P, lis-
boa, dezembro de 2013; oradores: Sofia rodrigues 
Nunes; rita Santinho Martins e José Manuel Silva 
Nunes

•	 i Congresso Nacional de Condomínios - “a pro-
fissionalização da actividade de administrador de 
condomínio”, evento promovido pela aPeGaC, 
organizado por debates & discursos, abril de 2013; 
oradora da Ga&P: Sofia rodrigues Nunes

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 david Carvalho Martins
 - assistente convidado da Faculdade de direito 
da Universidade de lisboa; Áreas: direito dos Con-
tratos; direitos reais; direito Processual Civil i e ii, 
desde 2011
 - responsável pela execução do Protocolo de co-
operação celebrado com a Faculdade de direito da 
Universidade Nova de lisboa; Áreas: direito do tra-
balho e direito da Segurança Social, de 2013 a 2016

•	 Filipe Santos Barata
 - assistente convidado do iSeG - Universidade de 
lisboa; Área: Foundations of law, 2013 a 2014

•	 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

•	 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

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

5

28*

7

1

10

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

18

2

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, Catarina Costa 

Gaspar, Sara Medeiros Martins, Paula Concórdea 

riço

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



In-Lex

83

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
arbitragem e Mediação
Contencioso
Contencioso administrativo
Contencioso laboral
recuperação de Créditos 
Contratação Pública
Contratos de direito Privado
direito Público e direito administrativo
direito das expropriações 
PPPs - Parcerias público-privadas
direito aeronáutico
direito Civil
direito Comercial
direito Societário
reestruturação de empresas
Franchising    
direito Contraordenacional
direito da Comunicação Social e Publicidade 
direito do Consumo
direito do ambiente
direito da regulação
direito do Urbanismo
direito da Saúde
direito Farmacêutico
direito Bancário
direito dos Seguros
empreitadas de obras Públicas
direito do trabalho
direito Penal
direito Penal económico
Fusões e aquisições
insolvências

Project Finance
infra-estruturas
direito da Propriedade intelectual e tecnologias de 
informação

IDIOMAS
inglês, Francês, alemão, Castelhano

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
•	 Jorge Salvador Gonçalves - imobiliário e Urba- 
nismo

•	 redejur - associação de escritórios de advocacia 
empresarial no Brasil (capitais e principais cidades 
do Brasil), américa latina e europa
telf: (+55) 61 3031-9457 
e-mail: adm@redejur.com.br 
www.redejur.com.br

PubLICAçÕES
•	 Código de Processo do trabalho e legislação 
Complementar, Nuno Marques agostinho; aaFdl, 
2013
 
•	 legislação da Segurança Social, Nuno Marques 
agostinho e Maria Barbosa; Coimbra editora, 2013
 
•	 reflexões sobre o regime legal das PPP, Pedro lei-
te alves; revista dos Contratos Públicos, n.º 6, 2012
 
CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	“Justiça e Media” no seminário da FdUN Justiça e 
Media
orador: Manuel de Magalhães e Silva, 2010
 
•	“a investigação criminal e a acção penal” no Ciclo 

“Mistério ou Ministério? o exercício da acção penal e 
o sistema judicial português”
orador: Manuel de Magalhães e Silva, 2011
 
•	“responsabilidade Médica na Próxima década” - 
XXVii reunião anual do Núcleo de Gastrenterologia 
dos Hospitais distritais - Guimarães
orador: duarte Vera Jardim, 2012
 
•	“reforma do Mapa Judiciário - Justiça de proximi-
dade” no eNed
orador: Manuel de Magalhães e Silva, 2013
 

•	“os jornalistas e o segredo de justiça”, no Curso de 
Pós-graduação em direito da Comunicação Social 
da FdUl
orador: Manuel de Magalhães e Silva, 2013

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Manuel de Magalhães e Silva
Membro do Conselho Superior 
ano: 1995 a 1998

•	João	Sampaio
Vogal do Conselho distrital de lisboa
ano: desde 2013

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
a Sociedade presta apoio jurídico, em regime de Pro 
Bono, a diversas instituições

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 Porto
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

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

av. duque d’ Ávila, nº 141, 4º - edifício omni
1050-081  lisboa

t. 213 564 300

F. 213 564 350

e. jsms@jsms.pt

www.jsms.pt

7

15

3

2

4

JardiM, SaMPaio, MaGalHãeS e SilVa e aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, rl  
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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 sobre o tema “CPC: Mudança de Paradigma?”

dra. Mafalda Fonseca, sócia e advogada da JPG 

& associados; Publicado no suplemento “exlibris 

comunicação e informação”, edição  nº 1 (Jornal 

Público), 29 de outubro de 2013

 

•	 artigo sobre o tema “Não podemos assistir a uma 

desresponsabilização do estado”

dra. luísa Filipe Freitas, sócia e advogada da JPG & 

associados; Publicado no suplemento “Qualidade & 

inovação”, edição nº 14 (Jornal Público), 28 de Maio 

de 2013

 

•	 artigo sobre o tema “Chumbo do orçamento de 

estado 2013”

dra. Mafalda Fonseca, sócia e advogada da JPG & 

associados; Publicado no suplemento “Qualidade & 

inovação”, edição nº 13 (Jornal Público), 30 de abril 

de 2013

 

•	 artigo sobre o tema “o Código de Governo das 

Sociedades do iPCG”

dra. luísa Filipe Freitas, sócia e advogada da JPG & 

associados; Publicado no suplemento “Qualidade & 

inovação”, edição nº 12 (Jornal Público), 27 de Março 

de 2013

 

•	 artigo sobre o tema “a reforma do Código de 

Processo Civil”

dra. Mafalda Fonseca, sócia e advogada da JPG & 

associados; Publicado no suplemento “Qualidade 

& inovação”, edição nº 11 (Jornal Público), 27 de 

Fevereiro de 2013

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 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

Português

inglês

Francês

espanhol

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS

ao longo dos seus anos de existência a M&a viu 

reconhecida a sua posição no Mercado Jurídico 

Português, devido aos conhecimentos e vasta 

experiência adquirida no âmbito de transacções 

internacionais. assim, continuamos a apostar em 

formação de modo a mantermos a excelência. os 

nossos colaboradores participam regularmente em 

seminários, conferências e formações tanto em Por-

tugal como no estrangeiro, sobre temas jurídicos 

relevantes para as respectivas áreas de actuação. 

Participam ainda enquanto oradores em conferên-

cias 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 o profissionalismo, a qualidade e a 

utilidade dos serviços que prestamos. Colaboramos  

com firmas de advogados estrangeiras sempre que 

o trabalho que estamos a realizar para os nossos 

Clientes o exige, proporcionando 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: 

31

3

4
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NOME DA SOCIEDADE

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçÃO: 2000

NOME DOS SÓCIOS

Manuel Guerra Pinheiro

Paulo reis

elisabete Gonçalves

ana do Céu

Miguel esperança Martins

Miguel Motta

ÁREAS

Contencioso

Contencioso administrativo

recuperação de Créditos

Contratos de direito Privado

direito aeronáutico

direito Civil

direito Comercial

direito Societário

Corporate Governance

reestruturação de empresas

direito Contra-ordenacional

direito dos Media

direito da Família e Sucessões

direito do ambiente

direito do turismo

direito do Urbanismo

direito da Concorrência

Ciências da Vida e Biotecnologia

Corporate Finance

direito imobiliário

direito do arrendamento

empreitadas de obras Públicas

Fusões e aquisições

insolvências

direito do trabalho

direito Penal

investimento internacional

direito da Propriedade intelectual e tecnologias 

de informação

registos e Notariado

PPPs - Parcerias público-privadas

Private equity

Venture Capital

IDIOMAS

Português

espanhol

inglês

Francês

italiano

alemão

OutROS ESCRItÓRIOS

•	 leiria

rua Machado Santos, nº 11 - 3º a

2410-128 leiria

telf: 244 824 251

Fax: 244 826 369

leiria@g-advogados.com

•	 algarve

av. Cinco de outubro, edifício Coral

1º andar, escritório X

8135-000 almancil

telf: 289 355 981

Fax: 289 355 982

algarve@g-advogados.com

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

rua latino Coelho, nº 1- 6º andar, edifício Hi Fly
1050-132 lisboa

t. 210 010 640

F. 210 010 644

e. lisboa@g-advogados.com

www.g-advogados.com

MaNUel GUerra PiNHeiro, PaUlo reiS & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

6

16

3

5
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NOME DA SOCIEDADE
Pares advogados

ANO DA CONStItuIçÃO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
João de Freitas e Costa
João Malhadas teixeira
luís de Gouveia Fernandes
rita Maltez
Sofia Plácido de abreu

ÁREAS
arbitragem e Mediação
Clientes Privados
Contencioso
Contencioso administrativo
Contencioso laboral
recuperação de Créditos
Contratação Pública
Contratos de direito Privado
direito Público e administrativo
direito das expropriações
PPPs - Parcerias público-privadas
direito Civil
direito Comercial | Societário
Corporate Governance
direito da distribuição
reestruturação de empresas
direito Contraordenacional
direito da energia e recursos Naturais
direito da Família e Menores
direito da Família e Sucessões
direito do ambiente
direito do desporto
direito do turismo
direito do Urbanismo
direito do Consumo
direito Financeiro
Corporate Finance
direito imobiliário
empreitadas de obras Públicas
direito do arrendamento
direitos reais
direito do trabalho
Contratação Colectiva
direito da Segurança Social

direito Penal
Fusões e aquisições
Fundos de investimento
Private equity
Venture Capital
insolvências
investimento em África
investimento estrangeiro
Privatizações
Project Finance
registos e Notariado

IDIOMAS
inglês
espanhol
alemão
Francês

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
•	 aSaP - associação das Sociedades de advogados 
de Portugal
•	 Club español del arbitraje
•	 iCC - international Chamber of Commerce
•	 aCl-CCiP - associação Comercial de lisboa - Câ-
mara de Comércio e indústria Portuguesa

PubLICAçÕES
•	“as intimações no regime Jurídico da Urbanização 
e edificação” de Sónia afonso Vasques; editora al-
medina, 2013

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Sessão de esclarecimento sobre o Fundo “revitali-
zar Sul - investimento e expansão de PMe nas regi-
ões de lisboa, alentejo e algarve”;  em parceria com 
a invest lisboa e a Capital Criativo - Sociedade de 
Capital de risco; orador: luís de Gouveia Fernandes, 
2013

•	 Formação para entidade privada sobre o Processo 
especial de revitalização (Per);  organizado pelo 
iFe; oradores: Pedro Carreira albano e Madalena 
Moreira dos Santos, 2013

•	 Formação sobre Per - Processo especial de revita-
lização - Programa revitalizar;   organizada pelo iFe; 
oradora: Sandra Severino, 2013

•	“o Código do Procedimento administrativo”;  3 for-
mações para o iNa  (direcção Geral da Qualificação 
dos trabalhadores em Funções Públicas); Formado-
ra: Sónia afonso Vasques, 2013

•	 Workshop sobre Contratação Pública electrónica;  
Formação para entidade privada (Covidien Portu-
gal-Produtos de Saúde Unipessoal lda); Formadora: 
Sónia afonso Vasques, 2013

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 rita Maltez
docente da cadeira de Corporate Governance na 
Pós-Graduação de Management Business Consul-
ting do ideFe / iSeG, desde 2009

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias:
•	 angola - luanda

•	 Cabo Verde - Praia

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

5

19

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
 

Recuperação de Créditos

responsável: duarte Cadete

e-mail: duartecadete@psa.pt

telf: 212 729 380

Nº de advogados: 2

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

direito Penal

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

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
•	 legislação do Sistema Financeiro de angola; edi-
tora: Vida económica, 2013

•	 legislação do Sistema Financeiro de Moçambi-
que; editora: Vida económica, 2013

•	 Código da insolvência e da recuperação de empre-
sas anotado, 3.ªedição; editora: Vida económica, 2013

•	 Guia Prático da recuperação e revitalização de 
empresas; editora: Vida económica, 2012

•	 Novo regime do arrendamento Urbano - anota-
do e Comentado; editora: Vida económica, 2012

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
Em 2013:
•	“Fundos de investimento imobiliário e de Capital 
de risco” - Formação

•	 Sessão de esclarecimento - “acção executiva”
•	“reestruturação Financeira, recuperação e revitali-
zação de empresas” - Conferência
•	“Novo regime do arrendamento Urbano - as 
oportunidades da Nova legislação no Âmbito da 
reabilitação” - Congresso
•	“investir em Moçambique - Planeamento Jurídico e 
Fiscalidade” - Conferência

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 antónio raposo Subtil
 - docente convidado na Universidade lusófona de 
Humanidades e tecnologias, 1995-2009
 - docente convidado do iSPa (instituto Superior de 
Psicologia aplicada), 2003-2007
 - Coordenador do Curso de Pós-Graduação de 
Gestão para Juristas da eGe / UCP (Universidade 
Católica Portuguesa), 2004 a 2006

•	 docentes da Pós-Graduação em direito imobili-
ário na Universidade autónoma de lisboa (Ual): 
antónio raposo Subtil, Pedro Gaivão, ana Carla Car-
valho, João ricardo Nóbrega, Manuel ilhéu, Cristina 
Bogado Menezes, Maria José esteves; Áreas: Contra-
tos / locação / Veículos de investimento / Formas 
de Financiamento e Garantias / Procedimentos 
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, lu-
anda/angola, a rSa proporciona a 8 juristas a 
oportunidade de realizarem um estágio integra-
do, visando o conhecimento da realidade 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)

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Participação no “Consultório Social” da revista Visão

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto  |  algarve  |  Coimbra  |  Madeira - Funchal

Parcerias
•	 angola - luanda (evandra Martins advogados)
Município da Samba, talatona,
Condomínio akiese, Casa 2 Via al 12
Província de luanda - angola
telf /Fax: +244 222 015 925 | tlm: +244 932 337 040
geral@rsa-consultores.com

•	 Brasil - São Paulo (Boccuzzi advogados associados)
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

•	 Cabo Verde - Santa Maria, ilha do Sal (Carla Mon-
teiro advogados)
entrada de Santa Maria, Prédio Garantia, 1º esq.
Caixa Postal nº 107
Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde
telf: +238 2422510  |  Fax: +238 2422550 

•	 Moçambique - Maputo (intrust advogados - ad-
vocacia e Propriedade industrial)
rua Valentim Siti, nº 342 - r/C esq.
Maputo - Moçambique
telf./Fax:  +258 21 415 369  |  geral@intrust.co.mz

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

12

44

12

7

7
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NOME DA SOCIEDADE
Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 1999

NOME DOS SÓCIOS
Sócio Fundador:  José Manuel Sérvulo Correia
antónio teles, Gonçalo leite de Campos, João 
amaral e almeida, João Saúde, José lobo Moutinho, 
lino torgal, Manuel Magalhães, Mark Kirkby, Miguel 
Gorjão-Henriques, Paulo Câmara, Pedro Furtado 
Martins, rui Medeiros, Sofia Carreiro, teresa Serra e 
tiago Soares Cardoso

ÁREAS
Contratação Pública, direito Público e direito ad-
ministrativo, direito da regulação, PPPs - Parcerias 
público-privadas, Project Finance, direito Comer-
cial, Societário, Corporate Governance, Fusões e 
aquisições, Contencioso, arbitragem, Corporate 
Finance, direito Bancário, direito dos Seguros, Mer-
cado 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 imobiliá-
rio, direito dos transportes, Propriedade intelectual 
e tecnologias de informação, insolvências

IDIOMAS
Português, espanhol, inglês, alemão, Francês, italia-
no, dinamarquês

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
aCl | aFP - associação Fiscal Portuguesa | aSaP | 
aSier - associação iberoamericana de estudos de 
regulação | Câmara de Comércio e indústria luso-

-Colombiana | Câmara Portuguesa de Comércio no 
Brasil | Governance lab | Grupo europeu de direito 
Público | iBa | iCC | iFa - international Fiscal associa-
tion | legalink | roxin alliance

PubLICAçÕES
a reconhecida ligação da Sérvulo & associados à 
academia tem permitido a publicação de vasta bi-
bliografia, de onde se destacam, recentemente, os 
seguintes títulos:
•	 a Governação das Sociedades anónimas nos Sis-
temas Jurídicos lusófonos, Paulo Câmara (co-autor), 

Governance lab, dezembro 2013
•	 lei da Concorrência - Comentário Conimbricense, 
Miguel Gorjão-Henriques (co-coordenador), alme-
dina, Junho 2013
•	 direito da Água, Mark Kirkby e ana luísa Guimarães 
(co-coordenadores), erSar e Faculdade de direito 
da Universidade de lisboa, abril 2013
•	 Gestão de recursos Humanos de a-Z, Pedro 
Furtado Martins (co-autor), editora rH, Janeiro 2013
•	 o Carácter excepcional do acto administrativo 
Contratual - No Código dos Contratos Públicos, ana 
luísa Guimarães, almedina, dezembro 2012
•	 Concessões de actividades Públicas e direitos de 
exclusivo, lino torgal e João oliveira Geraldes, re-
vista da ordem dos advogados, outubro-dezembro 
2012

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Conferência Novas Perspectivas do direito da 
Contratação Pública, organizada pela Faculdade de 
direito agostinho Neto, em luanda, José Manuel 
Sérvulo Correia e lino torgal, dezembro 2013
•	 XVii Congresso Nacional de direito do trabalho, 
lisboa, Pedro Furtado Martins, Novembro 2013
•	 iii encontro internacional de arbitragem de Coim-
bra, rui Medeiros, outubro 2013
•	 Seminário Sérvulo & associados “Capital de risco: 
o impacto da aiFMd”, Paulo Câmara, Junho 2013
•	 Colóquio “as Fronteiras da Crise na União euro-
peia”, ii Ciclo de Conferências em estudos europeus 
da Universidade de Coimbra, organizado pela mes-
ma em colaboração com a associação de direito e 
economia europeia, Miguel Gorjão-Henriques, abril 
2013

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
a Sérvulo & associados destaca-se como um pro-
jecto jurídico singular no mercado das sociedades 
de advogados portuguesas na forma como agrega 
uma forte vertente académica com a aplicação prá-
tica da lei. de facto, a Sérvulo & associados investe 
no desenvolvimento académico contínuo dos seus 
advogados, muitos dos quais, tanto sócios como as-
sociados, são docentes nas melhores universidades 
portuguesas e também têm sido docentes convida-
dos a nível internacional. destacam-se os seguintes 
nomes: Gonçalo de leite Campos (FdUCP), João 
amaral e almeida (FdUCP),  José lobo Moutinho 
(FdUCP),  José Manuel Sérvulo Correia (FdUl),  
lino torgal (FdUCP),  Mark Kirkby (FdUl), Miguel 

Gorjão-Henriques (FdUC), Paulo Câmara (FdUCP e 
FdUl),  Pedro Furtado Martins (FdUCP), rui Medeiros  
(FdUCP) e teresa Serra (FdUNl).
além disto, tal como em anos anteriores, em 2013 
a Sérvulo & associados patrocinou vários cursos de 
pós-graduação, entre os quais se destacam:
 - Primeiro curso de pós-graduação em direito dos 
resíduos em Portugal, instituto de Ciências Jurídi-
co-Políticas da Faculdade de direito da Universida-
de de lisboa, Maio 2013
 - 6.ª edição da Pós-Graduação em direito e Prática 
da Contratação Pública da Faculdade de direito da 
Universidade Católica de lisboa, Março 2013

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
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 tem apoiado, em regime de 
pro bono, o Projecto Mais Proximidade, Melhor Vida, 
que dá auxílio a pessoas idosas residentes na zona da 
Baixa de lisboa em situação de solidão e isolamento. 
a colaboração teve início em 2013, após o rock’n’law, 
iniciativa na qual a Sérvulo & associados participou 
e que auxiliou ainda a Casa do Povo do Curral das 
Freiras, o Grupo de acção Social do Porto - G.a.S. 
Porto - rHiS e a CerCiCa - Cooperativa de educação 
e reabilitação de Cidadãos inadaptados de Cascais.

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

16

62

6

1

28
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NOME DA SOCIEDADE
Sociedade rebelo de Sousa & advogados associa-
dos, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 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, Paulo Bandeira, 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, Penal económico, Pri-
vate equity, Project Finance, Propriedade intelectual, 
Protecção de dados (Privacidade), Público, regula-
ção, Segurança Social, Societário, tecnologias da in-
formação, telecomunicações, trabalho, Urbanismo

IDIOMAS
inglês, Castelhano, Francês, alemão

ASSOCIAçÕES / ORGANIZAçÕES / NEtWORkS
iBa  |  Uia  |  eela  |  iFa  |  eilN

PubLICAçÕES
•	“lei da Concorrência, Comentário Conimbricense” - 
Gonçalo anastácio; almedina, 2013
•	“the internacional arbitration review” - José Carlos 
Soares Machado; law Business research, 2013
•	“estudos em Homenagem ao Professor doutor al-
berto Xavier” - Paula rosado Pereira; almedina, 2013
•	“taxas e Contribuições Sectoriais” - José Pedroso de 
Melo; almedina, 2013
•	“Climate Chance” - ivone rocha; Publindústria, 2013

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Conferência internacional de arbitragem; orado-
res: José Carlos Soares Machado, Mariana França 
Gouveia e Mark appel, Vice-director para a europa, 
Médio-oriente e África do iCdr (international 

Centre for dispute resolution), 2013
•	 Segurança digital e Privacidade no Sector Bancá-
rio; em colaboração com a associação Portuguesa 
de Bancos; oradores: Pedro rebelo de Sousa, octá-
vio Castelo Paulo, luís Neto Galvão, Fernando Faria 
de oliveira, 2013
•	 as Principais e Mais recentes alterações legais 
com impacto nas relações laborais; organizado 
pela SrS advogados e Câmara de Comércio e indús-
tria luso-Francesa e em colaboração com a Câmara 
de Comércio luso-Belga-luxemburguesa; oradores: 
César Sá esteves, Mariana Caldeira de Sarávia, Maria 
de lancastre Valente e Sara Milheiro tavares, 2013
•	 Proposta de lei do orçamento de estado; oradores: 
Paula rosado Pereira, José Pedroso de Melo, Maria da 
Graça Martins e Magda Feliciano. Conferência encer-
rada pelo Secretário de estado adjunto do Primeiro 
Ministro, Carlos Moedas e com debate moderado por 
antónio Costa (diário económico) com a participa-
ção de Fernando Medina e Miguel Frasquilho, 2013
•	 residentes Não Habituais e Golden Visa; oradores: 
Maria José Santana e raquel Cuba Martins. Painel 
de debate composto por Carlos Bayan Ferreira da 
Câmara de Comercio Portugal-angola, Pedro Pes-
soa e Costa da aicep e Sérgio alves da Câmara de 
Comércio luso-Chinesa, 2013

LIGAçÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 José Carlos Soares Machado - Professor Convidado 
da FdUNl, desde 2011
•	 Gonçalo anastácio - docente na Pós-Graduação 
em Concorrência da FdUl, 2009
•	 José luís Moreira da Silva - Membro (fundador) 
do CediPre - Centro de estudos do direito da re-
gulação da FdUC, Membro do instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas da FdUl e do instituto de direito 
europeu da FdUl, 2009
•	 Paula rosado Pereira - docente das cadeiras de 
direito Fiscal, Finanças Públicas e economia na FdUl 
e docente da Pós-Graduação em direito Fiscal da 
FdUl e do ideFF 
•	 Mariana França Gouveia - Prof. auxiliar da FdUNl 
nas áreas de direito Processual Civil, direitos reais, 
direito do Consumo, Profissões Jurídicas e deonto-
logia, resolução alternativa de litígios, desde 2003

ACçÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a Sociedade desenvolve trabalho em pro bono, 
colaborando com um conjunto de entidades, tais 
como a CadiN, a amnistia internacional, a Bolsa 
de Valores Sociais, Fundação tiadro, Stone Soup, 

UCCla, o externato “lar da Criança”, a associação 
Portuguesa de Genealogia, a associação Museu da 
Criança, a turma do Bem, a Sun aid 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 qual-
quer cobrança de honorários. É o caso, por exemplo, 
da assessoria à associação Monte de amigos, que 
é uma associação privada sem fins lucrativos, pen-
sada e constituída na sequência do temporal de 20 
de Fevereiro de 2010 que assolou a ilha da Madeira, 
e à Cdi (em Portugal, aiCd), que foi implementada 
em Portugal em 2012 e que promove a inclusão 
social, mobilizando e transformando comunidades 
de contextos socioeconómicos desfavorecidos, 
através da utilização das tecnologias de informação 
e Comunicação. a Sociedade ajuda ainda financei-
ramente projectos concretos implementados por 
algumas entidades do terceiro sector, como é o caso 
da Cáritas, ou da iniciativa rock’n’law. de salientar 
ainda o investimento da Sociedade na atribuição 
de benefícios aos seus colaboradores, como é o 
exemplo de aulas de ginástica gratuitas, consultas 
médicas gratuitas e comparticipação de refeições.

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: angola, Brasil, Macau 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
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
arbitragem e Mediação
direito administrativo
direito Fiscal
direito do trabalho
Fusões e aquisições
direito Bancário

direito dos Seguros
direito Societário

IDIOMAS
inglês
italiano
Francês
espanhol
Português

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 15
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 13

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
alves & Sousa Pereira - Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 2009

NOME DOS SÓCIOS
Pedro antónio alves
rui Sousa Pereira

Advogados
Maria Helena Pimenta
isabel Figueiredo
Clara Marcos
diana duarte lameiras
Paulo lino Martins

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e Mediação
direito Civil (responsabilidade Civil)

direito dos Seguros 
(acidentes de Viação, acidentes de trabalho)
direito do trabalho
direito Penal
direito da Família e Menores
direito da Família e Sucessões
Contencioso

IDIOMAS
inglês
espanhol
Francês

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 7
Nº de advogados estagiários: 2 
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 3 

avenida engenheiro duarte Pacheco
torre 1, Piso 6, sala 7
1070-100 lisboa

t. 213 806 400

F. 213 879 044

e. geral@asp-advogados.com

www.asp-advogados.com

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

ANO DA CONStItuIçÃO: 2009

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
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 Pereira, Nuno oliveira e associados
Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
alberto amorim Pereira
Nuno oliveira
andré raposo
alexandra Fernandes

Associados
Sofia Ferreira da Costa
duarte amorim Pereira

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e Mediação
Clientes Privados

Contencioso
Contencioso administrativo
Contencioso Fiscal
Contencioso laboral
Contratação Pública
Contratos de direito Privado
direito Civil
direito Comercial

IDIOMAS
Português, espanhol, Francês, inglês

EQuIPA
Nº de Sócios: 4
Nº total de advogados: 12
Nº de advogados estagiários: 6
Nº de Consultores: 4
Nº de outros Colaboradores: 2

ASSOCIAçÕES / NEtWORkS
Membro da “ratio leGiS”
Membro da l.P.C. - associated lawyers 
Membro da aSaP - associação das Sociedades de 
advogados de Portugal

rua Pedro Homem de Melo, nº 55 - 9º andar 
4150-599 Porto 

t. 226 164 291

F. 226 164 295

e. geral@apno.pt

www.apno.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: 11
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 4
Nº de outros Colaboradores: 6

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

Equipa
dantas de azeredo Perdigão
Miguel de azeredo Perdigão
Sónia Mendonça Machado
Cristina reis Ferreira
inês Henriques de Matos
luís Filipe Garcia

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
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
BaS - Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
Pedro Madeira de Brito, artur Filipe da Silva, Cláudia 
Monge, Nuno Miguel Vieira, dália Cardadeiro, 
Miguel Salvador, Sophie Frazão, Jane Kirkby, Marco 
real Martins

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da Saúde, direito administrativo, Contra-
tação Pública, direito do trabalho, Contencioso, 
direito Societário, direito Farmacêutico, Contratos 
de direito Privado, Função Pública, arbitragem e 
Mediação

IDIOMAS
inglês, espanhol

EQuIPA
Nº de Sócios: 9
Nº total de advogados: 19
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 5

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 angola 
lMtCa - luís trigo Carrazedo & associados
edifício eSCoM, rua Marechal Brós tito, nº 35, 6º C,
esc. B, luanda, angola
telm: (+244) 923 582 429 
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 - legalline 
avenida tomás Nduda, 555, 1º andar
Bairro da Polana, Maputo, Moçambique 
telf: (+258) 823844660 | (+258) 824083510
(+258) 21495801
Fax: (+258) 21495803  | geral@legalline.co.mz

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
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: 6
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

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

NOME DA SOCIEDADE
Bernardino, resende e associados
Sociedade de advogados, r.l. | law Firm

ANO DA CONStItuIçÃO: 2006

NOME DOS SÓCIOS
estêvão augusto Bernardino
Patrícia Baltazar resende

ÁREAS PREFERENCIAIS
Clientes Privados
Contencioso
direito Comercial
direito Fiscal
direito imobiliário
direito do trabalho
Fusões e aquisições
insolvências

investimento internacional
registos e Notariado

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 5
Nº de Consultores: 4 
Nº de outros Colaboradores: 1 

ASSOCIAçÕES / NEtWORkS
•	 aSaP - associação das Sociedades de advogados 
de Portugal
•	 aela - associação de advogados europeus e Árabes
•	 ordem dos advogados Brasil
•	 JUtra - associação luso-Brasileira de Juristas do 
trabalho

OutROS ESCRItÓRIOS
Parceria
•	 Brasil - São Paulo
info@bernardinoresende.com

rua Carlos testa, nº 1 - 6º C 
1050-046 lisboa 

t. 213 174 742

F. 213 174 743

e. info@bernardinoresende.com

www.bernardinoresende.com
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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
Concorrência
Contratação Pública
Clientes Privados (Fixação de residência)

IDIOMAS
Português 
Castelhano 
Francês
inglês

EQuIPA
Nº de Sócios: 4
Nº total de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 2
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 do ambiente
direito Societário
direito Contraordenacional
direito da Família e das Sucessões
direito Fiscal
direito imobiliário

direito internacional
direito do trabalho
direito Penal
direito do desporto

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 



In-Lex

101101

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: 6

ASSOCIAçÕES / NEtWORkS
•	 Câmara de Comércio e indústria luso-Brasileira
•	 Câmara de Comércio e indústria luso-Chinesa

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

•	 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

NOME DA SOCIEDADE
FtBS advogados

ANO DA CONStItuIçÃO: 2013

NOME DOS SÓCIOS
Francisco de Mendonça tavares
Patrícia Bigotte
Bernardo Champalimaud Simões

Advogados
Paula Madelino, inês Gama ensinas, tânia teixeira

Estagiários
Vera teixeira, Jaime Costa, Catarina 
amado de Freitas, ana Santos

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Fusões e aquisições
direito Fiscal
investimento internacional
Clientes Privados
direito da energia e dos recursos Naturais
direito do trabalho
direito imobiliário
Contencioso
direito do desporto

IDIOMAS
Português
inglês
Francês

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº total de advogados: 10
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de outros Colaboradores: 2

avenida da liberdade, nº 105 - 3º esq.
1250-140 lisboa

t. 218 297 890

F. 218 255 206

e. geral@ftbs.pt

www.ftbs.pt
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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, rui teixeira e Melo, Hugo Costa e 
Silva, Maria emília Meira, Margarida Machado

ÁREAS PREFERENCIAIS
reestruturação de empresas, direito Público e di-
reito administrativo, direito Societário, direito do 
desporto, direito Fiscal, direito do trabalho, direito 
Penal económico, Fusões e aquisições, insolvências, 
registos e Notariado

IDIOMAS
inglês, Francês, Castelhano, italiano

EQuIPA
Nº de Sócios: 7 
Nº total de advogados: 21
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
•	 aSaP - associação das Sociedades de advogados 
de Portugal - www.asap.pt

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
J. d. Mendes Martins & associados
Sociedade de advogados rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 2002

NOME DOS SÓCIOS
J. d. Mendes Martins
Paulo Geraldes
Associados:
artur Madaleno
Carla Casimiro
Fátima Salvado Gonçalves
Miguel Soares Branco

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
Contratação Coletiva
direito da Segurança Social

direito Fiscal 
Contencioso laboral 
direito Contraordenacional
arbitragem e Mediação
direito da Propriedade intelectual
registos e Notariado
Contratação Pública

IDIOMAS
Português
inglês
Francês
espanhol

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 6
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 3

av. da liberdade, nº 69 - 6º a
1250-140 lisboa

t. 213 259 016  |  213 259 094

F. 213 259 017  |  213 431 063

e. info@jdmmadvogados.pt

www.jdmmadvogados.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

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: 3
Nº total de advogados: 29
Nº de advogados estagiários: 10
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 8

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, inglês, Francês, espanhol, italiano

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 4
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 - 6º andar
4150-599 Porto 

t. 220 945 361

F. 220 933 794

e. geral@legal-link.pt

www.legal-link.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Mendes londral & associados
Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
isabel Mendes londral
roberto Mendes londral

Advogados:
Vera Valério
Marta Mendes Ferreira

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Comercial
direito Penal

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: 2
Nº total de advogados: 4
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

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

NOME DA SOCIEDADE
leGalWorKS
Gomes da Silva & associados
Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 1998

NOME DOS SÓCIOS
rui Gomes da Silva
andrea Campos
Miguel Medina Silva

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da energia
direito da Propriedade intelectual e tecnologias de
informação (Marcas e Patentes)
Project Finance
Contratação Pública

direito do Urbanismo
direito do ambiente
direito Comunitário e da Concorrência
direito da Comunicação Social e Publicidade
(eventos)
direito Comercial
Contencioso

IDIOMAS
inglês
Francês
espanhol

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº total de advogados: 17
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Funchal
rua dos aranhas, nº 5 - 3º F 
9000-044 Funchal 
telf: 291 244 155
Fax: 291 639 840
geral@legalworks.pt

Parcerias
•	 Porto
•	 Varsóvia (Polónia)
•	 Curitiba (Brasil)
•	 Florianópolis (Brasil)

edifício espaço Chiado
rua da Misericórdia, nº 14
6º andar - escritório 22/23
1249-038 lisboa

t. 213 242 360

F. 213 242 369

e. geral@legalworks.pt

www.legalworks.pt
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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

NOME DA SOCIEDADE
Miguel reis & associados
Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 1993

NOME DOS SÓCIOS
Miguel reis, Bernardo reis, Sílvia Malheiro

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e Mediação
imigração
Contencioso
direito Civil
direito Comercial
direito da Comunicação Social e Publicidade
direito da Família e Sucessões
insolvências
direito da Propriedade intelectual e tecnologias da 

informação
registos e Notariado  

IDIOMAS
Português
inglês
Francês
espanhol

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº total de advogados: 15
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 10
Nº de outros Colaboradores: 5

ASSOCIAçÕES / NEtWORkS
•	 aea (associação dos advogados europeus)
•	 international Criminal defense Council

rua Marquês de Fronteira, nº 76 - 5º andar 
1070-299 lisboa 

t. 213 852 138

F. 213 863 663

e. lisboa@lawrei.com

www.lawrei.com

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Brasil - S. Paulo | Fortaleza | rio de Janeiro
Miguel reis advogados associados
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
Mra Suport Services índia
telf: (0091) 832 651 4329 | goa@lawrei.com

•	 eUa - Newark
Miguel reis & associados inc
telf: (001) 973 817 9831 | mra@lawrei.com 
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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: 9
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
Magda Susana de Vasconcelos Viegas

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: 10
Nº de advogados estagiários: 3
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 Castilho, nº 14 C - 5º andar
1250-069 lisboa

t. 213 170 460

F. 213 151 799

e. geral@rpdadvogados.pt

www.rpdadvogados.pt

insolvências
arbitragem e Mediação
direito da Família e Menores
direito da Família e Sucessões

IDIOMAS
inglês
Castelhano
Francês
alemão

EQuIPA
Nº de Sócios: 5
Nº total de advogados: 12
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

ASSOCIAçÕES / NEtWORkS
•	 Circulo legal

NOME DA SOCIEDADE
rui Pinto duarte & associados
Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 1991

NOME DOS SÓCIOS
rui Pinto duarte
Maria Margarida Medeiros
ana Maria Peralta
João ribeiro da Silva
Miguel Madeira

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Comercial
direito do trabalho
direito administrativo
direito Bancário

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
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NOME DA SOCIEDADE
Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e 
associados, Sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIçÃO: 1993

NOME DOS SÓCIOS
João Gonçalves Ferreira
Francisco Maria Seabra
antónio Júlio Cunha
Manuel Marta

Advogados
Fernando Vieira duque
José de avillez ogando
Mariana távora
Filipa Carmona e Costa
luís Vieira duque
Maria Seabra duque

Gonçalo Saraiva redondo
Marco daniel raposo
Maria Seabra (estagiária)

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito administrativo
direito Financeiro
direito Comercial 
Contencioso
arbitragem e Mediação
direito da Família, Menores e Sucessões
direito Fiscal
direito do imobiliário
direito do Urbanismo
direito do trabalho (Segurança Social)

IDIOMAS
Português, alemão, espanhol, Francês, inglês

EQuIPA
Nº de Sócios: 4
Nº total de advogados: 13
Nº de advogados estagiários: 1

ASSOCIAçÕES / NEtWORkS
Correspondente de Hispajuris 

OutROS ESCRItÓRIOS
Filiais
•	 França
ana Cristina Coimbra 
9, rue alsace lorraine 
86000 Poitiers
cabinetanacristinacoimbra@cegetel.net

•	 alemanha
teresa von Keller

rua Marquês de Fronteira, nº 117 - 3º esq. 
1070-292 lisboa

t. 213 841 840

F. 213 872 335

e. advogados@sgfc-law.pt

www.sgfc-law.pt

NOME DA SOCIEDADE
Sociedade de advogados Carlos olavo 
e associados, rl

ANO DA CONStItuIçÃO: 1986

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito Societário
Contencioso
direito Civil
direito do Urbanismo
direito Financeiro
direito Bancário
direito imobiliário

direito do trabalho
insolvências

IDIOMAS
inglês
Francês
alemão
espanhol

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 11 
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 6

rua Vítor Cordon, nº 7 - 3º andar 
1200-482 lisboa

t. 213 242 740

F. 213 479 430

e. coa@olavolex.pt

www.olavolex.pt
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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: 22
Nº de advogados estagiários: 8
Nº de outros Colaboradores: 8

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

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: 6
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

torre do arnado, Piso 1, esc. 7
rua João de ruão, nº 12, 3000-229 Coimbra

t. 239 854 610

F. 239 854 619

e. geral@vc-advogados.pt

www.vc-advogados.pt
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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

aNSelMo VaZ, aFra & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, rl

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: 9
Nº de advogados estagiários: 6
Nº de Consultores: 4
Nº de outros Colaboradores: 3

aBel CardoSo, CatariNa CarValHo, eSteVeS de aGUiar & 
aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
rua Castilho, nº 32 - 4º andar
1250-070 lisboa
telf: 213 309 040
Fax: 213 309 049
aml@avalegal.com
www.avalegal.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e Mediação
direito Comercial
direito Farmacêutico
direito da Propriedade intelectual e tecnologias de informação
direito do trabalho

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº de advogados: 8 
Nº de advogados estagiários: 1 
Nº de Consultores: 3 
Nº de outros Colaboradores: 4

alVeS & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
avenida Miguel Bombarda, nº 80 - 6º andar 
1050-166 lisboa 
telf: 210 354 119
Fax: 217 156 794                                                 
advogados@alveseassociados.pt 
www.alveseassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito da Saúde
direito Comercial
direito do trabalho
direito Fiscal

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº de advogados: 7
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 1
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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
av. Miguel Bombarda, nº 36 - 4º C, 1050-165 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. 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
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.
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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: 2
Nº de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 5

BoiNo, Pereira de oliVeira & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, rl

CaNCela, MartiNS, PiNa & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
avenida da república, nº 24 - 9º andar 
1050-192 lisboa 
telf: 213 170 830
Fax: 213 144 877
advogados@cammp.pt 
www.cammp.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito do trabalho
Contencioso
Franchising
Fusões e aquisições

EQuIPA
Nº de Sócios: 4
Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 8

CardoSo, Ferreira, GUiMarãeS & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

CONtACtOS
rua Marquês de Fronteira, nº 8 - 2º esq.
1070-296 lisboa
telf: 213 715 370  |  Fax: 213 715 371
geral@cfga.net 

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal, direito Societário, direito do trabalho, direito da Família e 
Sucessões, direito internacional

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
rua do Pinheiro Manso, nº 662 - 1º andar, Sala 1.21
4100-411 Porto
telf: 226 155 680  |  Fax: 226 155 682
geral@cfga.net

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: 6
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.
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CarValHo, MatiaS & aSSoCiadoS 
SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
rua Júlio de andrade, nº 2
1150-206 lisboa
telf: 218 855 440
Fax: 218 855 459
info@cmasa.pt
www.cmasa.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Fusões e aquisições
direito imobiliário
direito da Comunicação Social e Publicidade
direito Fiscal  

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 9
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 4

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
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

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: 7
Nº de advogados estagiários: 2

CelSo CrUZeiro & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS
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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

Correia MoNiZ & aSSoCiadoS - 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 
www.cma.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Comercial
direito do trabalho
direito Fiscal
Contencioso

EQuIPA
Nº de Sócios: 5
Nº de advogados: 8
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

CUNHa rodriGUeS, FriaS da CoSta & aSSoCiadoS 
SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
rua Vale Formoso, nº 136 - 2º andar 
4200-508 Porto 
telf: 225 027 379
Fax: 225 027 011
geral@crfcadvogados.pt 
www.crfcadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
Contratos de direito Privado
direito Comercial
direito da Família e Sucessões
registos e Notariado

EQuIPA
Nº de Sócios: 2 
Nº de advogados: 5 
Nº de outros Colaboradores: 2 

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: 12
Nº de advogados estagiários: 7
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

Clt - SoCiedade de adVoGadoS, rl
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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: 12

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

JedC - J. e. diaS CoSta, lda.
www.jedc.pt

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
av. da república, nº 44 - 2º dto., 1050-194 lisboa
telf: 217 950 555  |  Fax: 217 957 462
fcmg@fcmg.pt  |  www.fcmg.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e Mediação
Contencioso
direito da Família e Sucessões
direito Comercial
direito do trabalho

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 2 
Nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias: angola, Cabo Verde, espanha, Guiné-Bissau, Moçambique, 
São tomé e Príncipe, Ucrânia

FCM - Ferreira da CoNCeiÇão, MeNeZeS & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

dUarte, Pereira, CoUtiNHo & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
avenida engenheiro duarte Pacheco, empreendimento das amoreiras 
torre 2, 10º Piso, escritório nº 5, 1070-274 lisboa 
telf: 213 868 570  |  Fax: 213 868 571
geral@dpcadvogados.com  |  www.dpcadvogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho, Comercial, aeronáutico, imobiliário, Contencioso

EQuIPA
Nº de Sócios: 4  |  Nº de advogados: 7   |  Nº de advogados estagiários: 1 
Nº de outros Colaboradores: 3 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Faro 
largo de S. Francisco, 32, 8000-142 Faro 
telf: 289 829 236  |  Fax: 289 807 074  |  geral@dpcadvogados.com

Parcerias
•	 espanha - Madrid: interlegal Compañia de Servicios Juridicos, S.l.
•	 Colômbia - Medellín: CMC abogados
•	 e.U.a. - Nova York: McBreen & Kopko



anuário2014 das Sociedades de advogados

118

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 outros Colaboradores: 5

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 administrativo, direito Fiscal, direito Penal,
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 
advogados, rl

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, 
energia (oil and Gas), direito do trabalho

EQuIPA
Nº de Sócios: 9
Nº de advogados: 75
Nº de advogados estagiários: 24
Nº de outros Colaboradores: 15

OutROS ESCRItÓRIOS
Escritórios correspondentes em:
•	 todas as capitais de distrito nacionais
•	 angola
•	 Cabo Verde
•	 Moçambique
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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 Penal

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

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
investimento internacional
direito do Urbanismo
direito do ambiente

EQuIPA
Nº de Sócios: 10
Nº de advogados: 33
Nº de advogados estagiários: 11

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
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
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MaGalHãeS Pereira e aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

CONtACtOS
avenida antónio augusto de aguiar, nº 19 - 1º dto. 
1050-012 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

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: 11 
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 3
Nº de outros Colaboradores: 4

CONtACtOS
edifício Mota Galiza, 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

lUCeNa e Vale, GalaCHo, GraNJeia e aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

CONtACtOS
Cais dos Moliceiros, nº 3 a, 3810-136 aveiro 
telf: 234 429 823  |  Fax: 234 381 728
advogados@vgg.pt  |  www.vgg.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil, direito Comercial, direito da Família e Sucessões,  
direito do trabalho, direito Penal

EQuIPA
Nº de Sócios: 4  |  Nº de advogados: 9
Nº de advogados estagiários: 1  |  Nº de outros Colaboradores: 4

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 leiria
rua Comandante João Belo, nº 16, 2400-159 leiria
telf: 244 827 666  |  Fax: 244 043 393  |  leiria@vgg.pt

•	 estarreja
rua Manuel lopes rodrigues, edifício Mirantuã, 1º - Sala 6
3860-374 estarreja
telf: 234 844 717  |  Fax: 234 845 373  |  estarreja@vgg.pt
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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.secretariado@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: 6
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 7
Nº de outros Colaboradores: 3

Maria Ferreira, FerNaNdeS Ferreira
SoCiedade de adVoGadoS, rl

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 MP aBS - MeNÉreS PiMeNtel, ataíde, Bailão, SeViVaS
e aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
avenida Guerra Junqueiro, nº 5 - 2º dto
1000-166 lisboa
telf: 218 437 460
Fax: 218 437 469
mpabs@mpabs.pt
www.mpabs.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
Contratação Pública
direito Público e direito administrativo
direito Civil
insolvências

EQuIPA
Nº de Sócios: 4
Nº de advogados: 9
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de outros Colaboradores: 4

MatoS GoNÇalVeS & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
travessa de São Bernardino, nº 9
1150-318 lisboa 
telf: 211 922 957
Fax: 210 900 182
mg@mgassociados.pt 
www.mgassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito Bancário
Contencioso
insolvências
Fundos de investimento

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
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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

NÓVoa CorteZ & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

CONtACtOS
rua do Salitre, nº 5 - 1º andar 
1250-198 lisboa 
telf: 213 504 433
Fax: 213 504 439
mail@nca.com.pt
www.nca.com.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Societário
direito do trabalho
direito dos Seguros
direito da Família e Sucessões

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 6
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 3 

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 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 Comercial
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
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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

Pedro SoareS & aNa MaFalda MatoS
SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
avenida da república, nº 679 - 4º andar
Salas 44, 45 e 46, 4450-242 Matosinhos 
telf: 229 373 165
Fax: 229 351 828
pedro.soares@pedrosoareseassociados.com 
www.pedrosoareseassociados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
insolvências
direito Comercial
reestruturação de empresas
direito Civil
direito da Família e Sucessões

EQuIPA
Nº de Sócios: 2 
Nº de advogados: 3 
Nº de outros Colaboradores: 2 

riCardo da PalMa BorGeS & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

CONtACtOS
rua abranches Ferrão, nº 10, 9º Piso, Fracção d 
1600-001 lisboa
telf: 212 402 743
Fax: 210 103 898
geral@ricardodapalmaborges.com 
www.rpba.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
Contencioso Fiscal
direito Societário
reestruturação de empresas
Fusões e aquisições

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

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
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tiaGo CUNHa & CarloS SoUSa BarBoSa
SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
largo 5 de outubro, nº 19 - 1º dto.
4940-521 Paredes de Coura 
telf: 251 781 015
Fax: 251 781 015
geral@tcsb.pt 
www.tcsb.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Comercial 
direito imobiliário
direito do trabalho
insolvências

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 3
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

CONtACtOS
avenida da república, nº 41 - 9º andar
1050-187 lisboa
telf: 217 981 030 
Fax: 217 981 038
patricio.associados@palaw.com.pt
www.patricio-law.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito do trabalho
direito Fiscal
direito inglês
direito da Família e Sucessões

EQuIPA
Nº de advogados: 6
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 3

tereSa PatríCio & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, rl

taVareS e SoUSa, dUarte de alMeida, CaMPoS e CarValHiNHo 
SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

CONtACtOS
av. antónio augusto de aguiar, nº 90 - 5º andar
1069-086 lisboa
telf: 213 555 058
Fax: 213 536 185
jurisfactor@leggiteam.com
www.leggiteam.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito Fiscal
direito Público e direito administrativo
direito do trabalho
Propriedade intelectual e tecnologias da informação

EQuIPA
Nº de Sócios: 4
Nº de advogados: 8
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

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: 2
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 3

taVareS de CarValHo & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, rl
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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

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: 5
Nº de Consultores: 3
Nº de outros Colaboradores: 1

VaSCoNCeloS arrUda & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, rl

tlCB adVoGadoS - aMoriM teiXeira, CoUto, BorGaS 
& aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

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, Financeiro

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 | telf: + 55 32 21012101 | Fax: + 55 32 21012100
av. Paulista, 1439 - Conj. 111 - Cerqueira César  - São Paulo / SP
CeP: 01311-926 | telf: +55 11 21653800 | Fax: +55 11 21653807
•	 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 inglês                    

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                                  

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                      

alexandra Bessone Cardoso & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                                             

alves & Sousa Pereira - Sociedade de advogados, rl                                               

amorim & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                             

amorim Pereira, Nuno oliveira e associados, 

Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                  

anselmo Vaz, afra & associados - Sociedade de advogados, rl                                          

Barrocas advogados                                                                                                                                    

BaS - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                               

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                                     

CCa advogados                                                                                          

CMS rui Pena & arnaut                                                                              

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                                                                  

eduardo Paz Ferreira & 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.                                                                                          

FCM - Ferreira da Conceição, Menezes & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                              

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

Gómez-acebo & Pombo                                                                                          

J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                  

J. d. Mendes Martins & associados - Sociedade de advogados rl                       

Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e associados

Sociedade de advogados, rl                                                                  

legal link | Cavaleiro & associados - Sociedade de advogados, r l                  

64

26 - 27

67

28 - 29

94

95

95

96

112

98

98

70

72

73

75

76
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32 - 33

77

79

34 - 35

80

117

36 - 37

81

82

102

83
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Manuel José Guerreiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                  

Miguel reis & 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                                                                        

Pares advogados                                                                                          

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, r. i.                                          

96

68

69

96

70

72

115

116

75

30 - 31

34 - 35

80

117

36 - 37

81

82

83

118

84

103

119

119

120

120

86

120

105

121

122

87

88
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Pedro rodrigues da Mata & associados

Sociedade de advogados, ri                                                                              

Pedro Soares & ana Mafalda Matos - Sociedade de advogados, rl                        

rodrigues alves & associados, Sociedade de advogados r.l.                              

rui Pinto duarte & 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.                                                                        

Sociedade de advogados Carlos olavo e associados, rl                                    

SPS - Sociedade de advogados                                                                              

123

123

106

107

52 - 53

107

54 - 55

108

56 - 57

direito CoMerCial 

(inclui Corporate Governance, direito da distribuição, direito Societário, 

reestruturação de empresas e Franchising)

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                  

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                              

alexandra Bessone Cardoso & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                              

alexandre lafayette & associados - Sociedade de advogados - rl                        

alves & associados, Sociedade de advogados, rl                                                

amorim & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

amorim Pereira, Nuno oliveira e associados, 

Sociedade de advogados, rl                                                                                    

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

anselmo Vaz, afra & 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.                                                                                    

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                                                                        

Bernardino, resende e associados

Sociedade de advogados, r.l. | law Firm                                                      

Boino, Pereira de oliveira & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

Cancela, Martins, Pina & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Cardoso, Ferreira, Guimarães & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Carlos de Sousa e Brito, isabel Marinho, Mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - Sociedade de advogados, rl                                                            

Carneiro Pacheco e associados - Sociedade de advogados, r.l.                              

Carvalho, Matias & associados, Sociedade de advogados, rl                              

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl                                          

CCa advogados                                                                                                

Celso Cruzeiro & associados - Sociedade de advogados                                    

Clt - Sociedade de advogados, rl                                                                  

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

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                                                                        

Cunha rodrigues, Frias da Costa & associados, 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                              

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rl                                          
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112

65

66

67

94

28 - 29

94

112

112

95
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112

69

96

113

113

113
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114
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114
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115
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115
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115
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116
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30 - 31

32 - 33

116

100

116



anuário2014 das Sociedades de advogados

134 íNdiCe Por ÁreaS de direito

dinis lucas & almeida Santos - Sociedade de advogados r.l.

Boutique law Firm                                                                                          

duarte, Pereira, Coutinho & associados - Sociedade de advogados, rl                  

eduardo Paz Ferreira & associados, Sociedade de advogados rl                        

espanha 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.                                                                        

FCM - Ferreira da Conceição, Menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                              

Ferreira, lima & associados - Sociedade de advogados, rl                                          

FtBS advogados                                                                                                

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.                                                                        

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

Gómez-acebo & Pombo                                                                              

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

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                              

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                                    

legal link | Cavaleiro & associados - Sociedade de advogados, r l                        

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                        

lucena e Vale, Galacho, Granjeia 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 Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Maria Ferreira, Fernandes Ferreira - Sociedade de advogados, rl                        

Matos Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, rl                        

Mendes londral & associados - Sociedade de advogados, rl                              

Miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

Miranda Correia amendoeira & associados                                                      

Monterroso & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

N. Maldonado Sousa & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Nicolina Cabrita, ana Sabrosa & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                        

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, rl                                                                        

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                  

Pedro Soares & ana Mafalda Matos - Sociedade de advogados, rl                        

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                              

raposo Bernardo & associados                                                                        

raposo Subtil e associados, Sociedade de advogados, rl                              

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                                                                        

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Sá Miranda & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

Sampaio, Morais Cardoso & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, rl                              

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

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                                    
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117
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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.                                                                        

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, rl                              

tiago Cunha & Carlos Sousa Barbosa - 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                        

rogério Fernandes Ferreira & 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                                          

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rl                              

109

56 - 57

124

124

124

124

125

58 - 59

125

125

109

60 - 61

50 - 51

54 - 55

90

91

60 - 61

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                                                                                          

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

CCa advogados                                                                                          

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

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                                                                              

eduardo Paz Ferreira & 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.                                                                        

Gómez-acebo & Pombo                                                                                    

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                              

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                        

raposo Bernardo & associados                                                                        

64

66

28 - 29

98

70

72

73

75

76

32 - 33

77

79

34 - 35

80

81

104

85

48 - 49

direito CoMUNitÁrio

esquível & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                        

79

82

direito CoNStitUCioNal

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                        

abreu Semedo, Marques & 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.                        

J. d. Mendes Martins & associados - Sociedade de advogados rl                        

Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e associados

Sociedade de advogados, rl                                                                              

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Pares advogados                                                                                          

Pedro raposo & associados, Sociedade de advogados, rl                              

rogério Fernandes Ferreira & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rl                                          
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94
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99

100

75

32 - 33

100
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82
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83
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44 - 45
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90
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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                                                                              

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

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                        

Carvalho, Matias & associados, Sociedade de advogados, rl                              

CCa advogados                                                                                          

CMS rui Pena & arnaut                                                                              

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                                                                                          

Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                        

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                  

Miguel reis & 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                                    

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                        
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115
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32 - 33
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85
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42 - 43

46 - 47

48 - 49

52 - 53

54 - 55

91

60 - 61

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                                                                        

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                                          

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                

Barrocas advogados                                                                                    

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                              

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                              

eduardo Paz Ferreira & 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.                                                                              

FtBS advogados                                                                                          

Gómez-acebo & Pombo                                                                                    

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                    

legal link | Cavaleiro & associados - Sociedade de advogados, r l                        

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                        

Miranda Correia amendoeira & associados                                                      

NPCF & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

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                                    
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28 - 29
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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                                                                        

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

alves & Sousa Pereira - Sociedade de advogados, rl                                          

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

antónio leitão e Carlos Serafim - Sociedade de advogados, r.l.                        

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                        

Cardoso, Ferreira, Guimarães & 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.                                                                        

Cunha rodrigues, Frias da Costa & associados,

Sociedade de advogados, rl                                                                        

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                        

dinis lucas & almeida Santos - Sociedade de advogados r.l. 

Boutique law Firm                                                                                    

FCM - Ferreira da Conceição, Menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Jorge Carneiro & associados - Sociedade de advogados, rl                              

lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rl                                          

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Mendes londral & associados - Sociedade de advogados, rl                              

Miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

Nóvoa Cortez & 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                              

Pedro Soares & ana Mafalda Matos - Sociedade de advogados, rl                        

rodrigues alves & associados, Sociedade de advogados r.l.                              

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rl                              

64

112

65

95

68

96

70

114

71

115

75

116

100

101

117

103

120

120

86

104

105

122

122

87

88

44 - 45

123

106

107

direito da FaMília, MeNoreS e SUCeSSÕeS
Sá Miranda & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e 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                        

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, rl                              

52 - 53

108

109

56 - 57

124

124

direito do aMBieNte

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                              

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.                        

CCa advogados                                                                                          

CMS rui Pena & arnaut                                                                              

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                              

esquível & associados - Sociedade de advogados, rl                                          

F. Castelo Branco & associados                                                                        

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                                                                                    

JPaB - José Pedro aguiar-Branco & associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

legal link | Cavaleiro & associados - Sociedade de advogados, r l                  

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

64

66

28 - 29

69

96

70

72

73

75

76

32 - 33

100

79

34 - 35

80

81

82

83

119

103

104

85

86
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Pares advogados                                                                                          

Pedro raposo & 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                                          

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rl                                    

87

44 - 45

48 - 49

54 - 55

90

91

60 - 61

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                                                                 

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                                                                                                              

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                                   

FtBS advogados                                                                                                                                            

Gama lobo Xavier, luis teixeira e Melo e associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                              

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                             

Miranda Correia amendoeira & associados                                                                           

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                                                                   

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.                                                                                                               

64

26 - 27

65

66

69

72

75

76

30 - 31

32 - 33

100

101

102

81

38 - 39

40 - 41

87

48 - 49

54 - 55

109

direito do deSPorto

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                  

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                                    

alexandra Bessone Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

alves & associados, Sociedade de advogados, rl                                                

alves & Sousa Pereira - Sociedade de advogados, rl                                                

amorim & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

anselmo Vaz, afra & associados - Sociedade de advogados, rl                              

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.                                                                        

azeredo Perdigão & associados - Sociedade de advogados, rl                              

Baltazar Mendes duque Vieira & associados, 

Sociedade de advogados rl                                                                        

Barrocas advogados                                                                                          

BaS - Sociedade de advogados, rl                                                                  

Bernardino, resende e associados

Sociedade de advogados, r.l. | law Firm                                                      

Boino, Pereira de oliveira & associados - Sociedade de advogados, rl            

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

Cancela, Martins, Pina & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Cardoso, Ferreira, Guimarães & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Carlos Pinto de abreu e associados - Sociedade de advogados, rl                   

64

26 - 27

112

65

66

67

94

28 - 29

94

112

95

95

68

112

69

113

113

97

113

98

98

99

114

70

114

114

71
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CCa advogados                                                                                          

Clt - Sociedade de advogados, rl                                                                        

CMS rui Pena & arnaut                                                                              

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                        

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

dinis lucas & almeida Santos - Sociedade de advogados r.l. 

Boutique law Firm                                                                                    

duarte, Pereira, Coutinho & associados - Sociedade de advogados, rl                  

espanha e associados - Sociedade de advogados, rl                                    

esquível & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

F. Castelo Branco & associados                                                                        

FCM - Ferreira da Conceição, Menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Ferreira, lima & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

FtBS advogados                                                                                          

Gama lobo Xavier, luis teixeira e Melo e associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

Gómez-acebo & Pombo                                                                                    

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                        

J. d. Mendes Martins & associados - Sociedade de advogados rl                        

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                                                                        

leal, Faro, ramos & tentúgal - Sociedade de advogados, ri                              

legal link | Cavaleiro & associados - Sociedade de advogados, r l                        

lucena e Vale, Galacho, Granjeia 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                                          

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Mendes londral & associados - Sociedade de advogados, rl                              

Miranda Correia amendoeira & associados                                                      

Monterroso & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

N. Maldonado Sousa & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Nóvoa Cortez & associados - Sociedade de advogados, r.l.                              

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

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                              

raposo Bernardo & associados                                                                              

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                                                                        

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rl                              

Sá Miranda & associados - Sociedade de advogados, rl                                          

Sampaio, Morais Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, rl                              

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

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                              

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

72

116

73

74

100

116

75

76

30 - 31

32 - 33

100

116

101

117

78

79

34 - 35

117

117

101

102

36 - 37

81

118

82

102

83

118

84

103

118

119

119

103

120

85

120

120

86

104

38 - 39

121

122

122

40 - 41

122

87

42 - 43

44 - 45

48 - 49

89

106

50 - 51

106

107

52 - 53

107

123

108

54 - 55

90

108

91

109



anuário2014 das Sociedades de advogados

140 íNdiCe Por ÁreaS de direito

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.                                                                        

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, rl                              

tiago Cunha & Carlos Sousa Barbosa - 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                        

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.                                                                        

Gómez-acebo & Pombo                                                                              

J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                              

Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                              

JPaB - José Pedro aguiar-Branco & associados,

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                              

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                              

Sá Miranda & associados - Sociedade de advogados, rl                                          

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

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                              

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rl                        

56 - 57

124

124

124

124

125

58 - 59

125

125

109

60 - 61

30 - 31

32 - 33

79

34 - 35

80

81

82

83

119

104

86

122

87

88

42 - 43

44 - 45

48 - 49

89

52 - 53

108

54 - 55

90

108

91

109

60 - 61

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

esquível & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

FalM - Ferreira de almeida, luciano Marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Pares advogados                                                                                          

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                              

68

79

80

85

86

87

48 - 49

89

90

60 - 61

direito do tUriSMo

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                                                                              

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                                    

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

direito do UrBaNiSMo

64

26 - 27

28 - 29

73

75

76

a.M. Pereira, Sáragga leal, oliveira Martins, Júdice & associados, 

Sociedade de advogados, rl - PlMJ                                                                  64

direito doS traNSPorteS
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aBBC - azevedo Neves, Benjamim Mendes, Carvalho & associados, 

Sociedade de advogados, rl                                                                                    

antonio Viñal & Co. abogados SC, Sucursal em Portugal                                          

armando Henriques, ana Cristina Pimentel & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

esquível & associados - Sociedade de advogados, rl                                          

Miranda Correia amendoeira & associados                                                                  

Pedro raposo & associados, Sociedade de advogados, rl                                          

raposo Bernardo & associados                                                                                    

Sá Miranda & associados - Sociedade de advogados, rl                                          

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, rl                                          

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rl                                                      

Uría Menéndez - Proença de Carvalho                                                                        

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                        

eduardo Paz Ferreira & associados, Sociedade de advogados rl                              

espanha 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.                                                                        

Gómez-acebo & Pombo                                                                                    

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                                                                        

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                              

Miranda Correia amendoeira & associados                                                            

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                              

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                              

26 - 27

113

113

70

75

79

38 - 39

44 - 45

48 - 49

52 - 53

123

90

58 - 59

32 - 33

77

78

79

34 - 35

80

81

118

82

83

104

85

86

38 - 39

87

42 - 43

44 - 45

48 - 49

89

52 - 53

54 - 55

90

91

56 - 57

58 - 59

60 - 61

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                                          

ana Bruno & 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.                        

Baptista, Monteverde & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Barrocas advogados                                                                                          

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                        

Carlos Pinto de abreu e associados - Sociedade de advogados, rl                        

CCa advogados                                                                                                      

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

Correia afonso, archer & 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                                                                        

64

26 - 27

66

67

28 - 29

68

69

96

97

98

70

71

72

73

100

76

30 - 31

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                                             

alves & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                 

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                  

anselmo Vaz, afra & associados - Sociedade de advogados, rl                                   

antónio Frutuoso de Melo e associados - Sociedade de advogados, r.l.          

64

28 - 29

112

68

112

69
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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                         

CMS rui Pena & arnaut                                                                                                                             

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                              

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                              

eduardo Paz Ferreira & associados, Sociedade de advogados rl                              

espanha e associados - Sociedade de advogados, rl                                                       

esquível & associados - Sociedade de advogados, rl                                                       

F. Castelo Branco & associados                                                                                                              

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                             

Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                                                                   

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & 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                                        

raposo Bernardo & associados                                                                                                              

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                                        

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rl                                   

abreu & Marques e associados, Sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                                                                                                                        

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                                             

alexandra Bessone Cardoso & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                                                                   

alves & Sousa Pereira - Sociedade de advogados, rl                                                            

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                  

antónio Frutuoso de Melo e associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                              

armando Henriques, ana Cristina Pimentel & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                              

Caiado Guerreiro & associados - 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                                                                                                                                                 

CMS rui Pena & arnaut                                                                                                                             

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                                             

eduardo Paz Ferreira & 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.                                                                                                              

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                       

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 Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rl                              

Jorge Carneiro & associados - Sociedade de advogados, rl                                        

leal, Faro, ramos & tentúgal - Sociedade de advogados, ri                                             

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                         

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                              

Manuel José Guerreiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                    

Matos Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, rl                                   

Mendes londral & associados - Sociedade de advogados, rl                                        

97

97

98

70

115

71

73

75

32 - 33

77

78

79

34 - 35

81

83

86

42 - 43

46 - 47

48 - 49

107

54 - 55

90

91

60 - 61

67

28 - 29

94

95

68

69

113

70

71

99

72

73

75

30 - 31

32 - 33

116

77

78

34 - 35

80

36 - 37

81

118

82

83

84

103

119

85

86

120

121

104

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                                                                 

64

26 - 27

65

66
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Miranda Correia amendoeira & associados                                                                                

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                                             

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rl                                   

Sá Miranda & associados - Sociedade de advogados, rl                                                  

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                              

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                                                                                                              

tlCB advogados - amorim teixeira, Couto, Borgas & associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                              

Uría Menéndez - Proença de Carvalho                                                                                          

Vieira Conde & associados - Sociedade de advogados, rl                                             

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rl                                   

antónio M. G. Pereira, Miguel lourenço 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

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.                  

Bernardino, resende e associados 

Sociedade de advogados, r.l. | law Firm                                                      

Boino, Pereira de oliveira & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                        

Cardoso, Ferreira, Guimarães & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Carlos Pinto de abreu e associados - Sociedade de advogados, rl                        

Carneiro Pacheco e associados - Sociedade de advogados, r.l.                        

Carvalho, Matias & associados, Sociedade de advogados, rl                              

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl                                          

CCa advogados                                                                                          

CMS rui Pena & arnaut                                                                              

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                                                                                    

eduardo Paz Ferreira & 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.                                                                        

Ferreira, lima & associados - Sociedade de advogados, rl                              

FtBS advogados                                                                                          

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.                        

38 - 39

122

105

87

42 - 43

44 - 45

48 - 49

89

107

52 - 53

108

54 - 55

90

108

91

56 - 57

125

58 - 59

109

60 - 61

113

97

113

114

99

114

70

114

71

99

115

115

72

73

74

100

116

75

76

30 - 31

32 - 33

100

101

77

78

34 - 35

80

117

101

102

81

82

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                                             

alexandra Bessone Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                                                                   

alves & associados, Sociedade de advogados, rl                                                

ana Bruno & 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.                        

64

26 - 27

66

67

28 - 29

94

112

68

69

96

direito FiSCal
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J. d. Mendes Martins & 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                                                                        

Júlio Corrêa Mendes & associados - Sociedade de advogados, rl                        

leal, Faro, ramos & tentúgal - Sociedade de advogados, ri                              

Manuel José Guerreiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                  

Mendes londral & associados - Sociedade de advogados, rl                              

Miranda Correia amendoeira & associados                                                      

Monterroso & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

N. Maldonado Sousa & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

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 advogados, rl                                    

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, rl                              

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e associados,                         

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

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.                                                                        

teresa Patrício & 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                        

102

118

84

103

118

119

119

119

120

104

38 - 39

121

122

40 - 41

42 - 43

44 - 45

48 - 49

123

50 - 51

106

52 - 53

123

108

54 - 55

90

91

56 - 57

124

124

125

58 - 59

125

109

60 - 61

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                                                                              

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                              

amorim & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

antónio Frutuoso de Melo e associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

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.            

Bernardino, resende e associados 

Sociedade de advogados, r.l. | law Firm                                                      

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                        

Carneiro Pacheco e associados - Sociedade de advogados, r.l.                        

Carvalho, Matias & associados, Sociedade de advogados, rl                              

CCa advogados                                                                                          

CMS rui Pena & arnaut                                                                              

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                                                                        

64

26 - 27

112

65

66

67

28 - 29

95

68

69

97

113

114

99

70

99

115

72

73

74

75

76

30 - 31

32 - 33
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dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                        

duarte, Pereira, Coutinho & 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.                                                                        

FtBS advogados                                                                                          

Gameiro 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                                                                        

João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rl                        

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Miranda Correia amendoeira & associados                                                      

N. Maldonado Sousa & associados - Sociedade de advogados, rl                        

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                                    

raposo Bernardo & associados                                                                        

raposo Subtil e associados, Sociedade de advogados, rl                              

Sampaio, Morais Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

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                                                                        

tiago Cunha & Carlos Sousa Barbosa - 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                              

100

117

79

34 - 35

80

101

36 - 37

81

82

83

84

86

38 - 39

122

122

87

88

42 - 43

44 - 45

48 - 49

89

107

108

54 - 55

90

108

91

56 - 57

124

58 - 59

125

109

60 - 61

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, rl                              124

direito iNGlÊS

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                                                                              

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                                    

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

Cardoso, Ferreira, Guimarães & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

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                        

NPCF & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

Serra lopes, Cortes Martins & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

64

65

67

28 - 29

68

70

114

71

72

116

74

75

30 - 31

100

78

81

84

105

54 - 55

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.                                                                              

67

28 - 29

113

direito MarítiMo
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azeredo Perdigão & associados - Sociedade de advogados, rl                              

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                                                      

raposo Bernardo & associados                                                                        

Serra lopes, Cortes Martins & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rl                              

Uría Menéndez - Proença de Carvalho                                                            

97

98

114

115

38 - 39

48 - 49

54 - 55

91

58 - 59

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                              

alexandre lafayette & associados - Sociedade de advogados - rl                        

alves & Sousa Pereira - 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                  

CCa advogados                                                                                                

Celso Cruzeiro & associados - Sociedade de advogados                                    

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

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                                    

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                                                                              

64

26 - 27

65

28 - 29

112

95

96

70

71

72

115

73

75

76

100

78

102

81

82

83

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                                                                              

lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Manuel José Guerreiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                  

Mendes londral & associados - Sociedade de advogados, rl                              

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

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                              

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                                          

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rl                                    

Uría Menéndez - Proença de Carvalho                                                            

Vieira Conde & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

103

118

119

120

85

86

120

104

40 - 41

122

87

88

46 - 47

106

106

52 - 53

90

91

58 - 59

109

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                  

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                                    

64

26 - 27

65

66

67

94

28 - 29
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alexandra Bessone Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

alexandre lafayette & associados - Sociedade de advogados - rl                        

amorim & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

antónio Frutuoso de Melo e associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Baptista, Monteverde & associados - Sociedade de advogados, rl                  

BaS - Sociedade de advogados, rl                                                                  

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

Carlos Pinto de abreu e associados - Sociedade de advogados, rl                  

CCa advogados                                                                                                

Celso Cruzeiro & associados - Sociedade de advogados                                    

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

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                                                                        

eduardo Paz Ferreira & 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.                                                                        

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.                                                                        

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

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.                        

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

MP aBS - Menéres Pimentel, ataíde, Bailão, Sevivas e associados, 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

NPCF & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & 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                              

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Sá Miranda & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Serra lopes, Cortes Martins & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rl                                          

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.                                                                        

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                        

94

112

95

68

69

97

98

70

71

72

115

73

75

76

32 - 33

77

79

34 - 35

80

117

117

102

36 - 37

81

118

82

83

118

84

103

118

119

103

85

120

86

121

105

40 - 41

87

88

42 - 43

44 - 45

48 - 49

89

107

52 - 53

108

54 - 55

90

91

109

56 - 57

124

58 - 59

125

109

60 - 61

FUSÕeS e aQUiSiÇÕeS 

 (inclui Fundos de investimentos, Private equity e Venture Capital)

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                                                                        

64

26 - 27

65
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abreu & Marques e associados, Sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                                                                              

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                              

alexandra Bessone Cardoso & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                              

ana Bruno & 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.                                                                        

Barrocas advogados                                                                                          

Bernardino, resende e associados 

Sociedade de advogados, r.l. | law Firm                                                      

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                        

Cancela, Martins, Pina & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Carvalho, Matias & associados, Sociedade de advogados, rl                              

CCa advogados                                                                                          

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

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                                    

F. Castelo Branco & associados                                                                        

FtBS advogados                                                                                          

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                                                                        

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Matos Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, rl                              

Pares advogados                                                                                                

67

28 - 29

94

68

69

96

113

98

99

70

114

115

72

73

74

100

75

30 - 31

32 - 33

101

78

34 - 35

101

102

81

82

83

85

86

121

87

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                              

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                                                                        

Uría Menéndez - Proença de Carvalho                                                            

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rl                              

42 - 43

44 - 45

48 - 49

89

123

50 - 51

106

107

54 - 55

90

91

56 - 57

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 & Marques e associados, Sociedade de advogados de 

responsabilidade limitada                                                                                                                        

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                                             

alexandra Bessone Cardoso & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                                                                   

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                  

antónio leitão e Carlos Serafim - Sociedade de advogados, r.l.                              

Bernardino, resende e associados

Sociedade de advogados, r.l. | law Firm                                                                                     

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                                   

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl                                                                 

CCa advogados                                                                                                                                                 

Clt - Sociedade de advogados, rl                                                                                                    

CMS rui Pena & arnaut                                                                                                                             

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados

Sociedade de advogados, rl                                                                                                                   

64

65

67

28 - 29

94

68

96

99

70

115

72

116

73

76

iNSolVÊNCiaS
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Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                              

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rl                                             

dinis lucas & almeida Santos - Sociedade de advogados r.l.

Boutique law Firm                                                                                                                                       

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                                        

Magalhães Pereira e associados - Sociedade de advogados, r.l.                              

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                              

Manuel José Guerreiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                    

Matos Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, rl                                   

Miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rl                                                  

Monterroso & associados - Sociedade de advogados, rl                                                  

MP aBS - Menéres Pimentel, ataíde, Bailão, Sevivas e associados,

Sociedade de advogados, rl                                                                                                                   

Pares advogados                                                                                                                                            

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, r. i.                                                  

Pedro raposo & associados, Sociedade de advogados, rl                                             

Pedro Soares & ana Mafalda Matos - 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                                                                                                                   

rui Pinto duarte & 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.                                                                                                              

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                                                                                                              

tiago Cunha & Carlos Sousa Barbosa - Sociedade de advogados, rl                    

Uría Menéndez - Proença de Carvalho                                                                                          

Vieira Conde & associados - Sociedade de advogados, rl                                             

32 - 33

116

101

102

81

82

83

103

120

86

120

121

105

121

121

87

88

44 - 45

123

89

106

50 - 51

106

107

52 - 53

107

54 - 55

90

108

91

56 - 57

124

58 - 59

109

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                                                                              

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

antonio Viñal & Co. abogados SC, Sucursal em Portugal                                    

Bernardino, resende e associados 

Sociedade de advogados, r.l. | law Firm                                                      

Boino, Pereira de oliveira & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

CCa advogados                                                                                                

CMS rui Pena & arnaut                                                                              

CNCM - Curado, Nogueira, Costa Mendes & associados, 

Sociedade de advogados, rl                                                                              

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Schiappa Cabral, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

dinis lucas & almeida Santos - Sociedade de advogados r.l. 

Boutique law Firm                                                                                    

eduardo Paz Ferreira & associados, Sociedade de advogados rl                        

espanha e associados - Sociedade de advogados, rl                                    

F. Castelo Branco & associados                                                                                          

FtBS advogados                                                                                          

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

Gómez-acebo & Pombo                                                                                    

J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                        

JPaB - José Pedro aguiar-Branco & associados, 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Júlio Corrêa Mendes & associados - Sociedade de advogados, rl                        

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

NPCF & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                          

Pares advogados                                                                                          

Pedro raposo & associados, Sociedade de advogados, rl                              

raposo Bernardo & associados                                                                        

rogério Fernandes Ferreira & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                                    

64

65

67

68

113

99

114

70

72

73

74

30 - 31

101

77

78

34 - 35

101

36 - 37

81

82

119

119

85

86

105

87

44 - 45

48 - 49

50 - 51
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Serra lopes, Cortes Martins & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                              54 - 55

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.                                                                        

Barrocas advogados                                                                                    

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                        

eduardo Paz Ferreira & associados, Sociedade de advogados rl                        

espanha e associados - Sociedade de advogados, rl                                    

F. Castelo Branco & associados                                                                              

Gómez-acebo & Pombo                                                                              

J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                              

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                        

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                              

64

67

28 - 29

69

98

70

73

32 - 33

77

78

34 - 35

81

82

85

87

42 - 43

48 - 49

54 - 55

90

91

58 - 59

60 - 61

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                                                                              

64

26 - 27

67

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                              

amorim & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

CMS rui Pena & arnaut                                                                              

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.                                                                        

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                

Gómez-acebo & Pombo                                                                                          

Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e associados

Sociedade de advogados, rl                                                                        

legal link | Cavaleiro & associados - Sociedade de advogados, r l                        

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                        

Miranda Correia amendoeira & associados                                                      

Pares advogados                                                                                          

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                        

28 - 29

95

70

73

75

32 - 33

79

34 - 35

80

36 - 37

81

83

103

104

38 - 39

87

48 - 49

54 - 55

90

91

58 - 59

60 - 61

ProPriedade iNteleCtUal, teCNoloGiaS de iNForMaÇão e 

teleCoMUNiCaÇÕeS

(inclui Comércio electrónico, direito das Novas tecnologias, 

Protecção de dados e Software)

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                                    

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

anselmo Vaz, afra & associados - Sociedade de advogados, rl                        

64

26 - 27

66

67

28 - 29

68

112
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antónio Frutuoso de Melo e associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

antonio Viñal & Co. abogados SC, Sucursal em Portugal                                    

Baptista, Monteverde & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

CCa advogados                                                                                                

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

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                                                                        

eduardo Paz Ferreira & associados, Sociedade de advogados rl                        

espanha e associados - Sociedade de advogados, rl                                          

esquível & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

F. Castelo Branco & associados                                                                              

Gómez-acebo & Pombo                                                                                    

J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                    

J. d. Mendes Martins & associados - Sociedade de advogados rl                        

Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados

Sociedade de advogados, rl                                                                              

M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                  

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rl                                          

Miranda Correia amendoeira & associados                                                            

pbbr - Pedro Pinto, Bessa Monteiro, reis, Branco, alexandre Jardim 

& associados - Sociedade de advogados, rl                                                      

Pedro raposo & 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                                          

rSN - remelgado, Silva Nogueira & 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.                                                                        

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.                                                                        

Uría Menéndez - Proença de Carvalho                                                            

Vasconcelos arruda & associados - Sociedade de advogados, rl                        

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rl                        

69

113

97

70

72

73

75

30 - 31

32 - 33

77

78

79

34 - 35

81

82

102

83

104

85

86

105

38 - 39

42 - 43

44 - 45

46 - 47

48 - 49

89

106

52 - 53

107

54 - 55

90

91

56 - 57

124

58 - 59

125

60 - 61

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

Sociedade de advogados, rl                                                                        

ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                    

Bernardino, resende e associados 

Sociedade de advogados, r.l. | law Firm                                                                  

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                              

Carlos Pinto de abreu e associados - Sociedade de advogados, rl                        

CCa advogados                                                                                                      

CMS rui Pena & arnaut                                                                                    

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Cunha rodrigues, Frias da Costa & 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.                                                                        

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                

J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                              

J. d. Mendes Martins & associados - Sociedade de advogados rl                        

João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rl                        

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Mendes londral & associados - Sociedade de advogados, rl                              

Miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rl                                    

Pares advogados                                                                                                

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, r. i.                                    

Pedro raposo & associados, Sociedade de advogados, rl                              

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                              

raposo Subtil e associados, Sociedade de advogados, rl                              

Serra lopes, Cortes Martins & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                        

Vieira Conde & associados - Sociedade de advogados, rl                              

65

68

99

70

71

72

73

75

116

117

102

36 - 37

82

102

84

86

104

105

87

88

44 - 45

46 - 47

89

54 - 55

109

reGiStoS e Notariado
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Escritórios em Portugal

índice localidades

Norte

CeNtro

SUl

ilHaS

Guimarães                                            

Matosinhos                                          

Paredes de Coura                                          

Porto                                                                

almada                                                        

aveiro                                                        

Bombarral                                          

Caldas da rainha                                          

Castelo Branco                                          

Coimbra                                                        

estarreja                                                        

albufeira                                                         

almancil                                                         

Açores

angra do Heroísmo  

Ponta delgada   

Madeira

Funchal    

Santo tirso                                          

Vila Nova de Gaia                                          

Vila real                                                               

leiria                                                        

lisboa                                                        

loures                                                        

Santarém                                                        

Sintra                                                        

torres Vedras                                                        

Viseu                                                        

Faro                                                         

loulé                                                         

154

154

154

154 - 155

155

155

155

155

156

156

156

159

159

160

160

160

155

155

155

156

156 - 159

159

159

159

159

159

159

160
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154 íNdiCe Por loCalidadeS

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.                                                                                                                                                      

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                                                                                                                                                                                                                                        

   amorim & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                                        

   amorim Pereira, Nuno oliveira e associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                        

   antónio M. G. Pereira, Miguel lourenço - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                                        

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                                                                                                                                        

Cardoso, Ferreira, Guimarães & associados - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Cunha rodrigues, Frias da Costa & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                              

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                        

   dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                        

F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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                                                                                                                                                                                                                                        

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                        

   Mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                        

   Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                      

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                        

   tiago Cunha & Carlos Sousa Barbosa - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                  

   Pedro Soares & ana Mafalda Matos - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                   

64

116

102

64

112

66

95

96

113

70

114

71

74

76

32 - 33

116

100

116

34 - 35

83

103

119

119

103

104

120

40 - 41

46 - 47

124

123

GUiMarãeS

Porto 

ParedeS de CoUra

MatoSiNHoS
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   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                                                                                                                                                                                             

   Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, r. i.                                                                                                                                                                                                                                           

   Celso Cruzeiro & associados - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                                                                  

   lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                          

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                        

   Monterroso & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                          

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e 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                                                                                                                                                                              

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                        

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                                                                                                                                                                                                                                        

52 - 53

119

103

88

115

120

65

121

76

89

106

50 - 51

106

123

91

109

125

58 - 59

60 - 61

Vila NoVa de Gaia

Vila real

alMada

aVeiro

BoMBarral

CaldaS da raiNHa

SaNto tirSo

íNdiCe Por loCalidadeS

   escritório Principal  |  outros escritórios |  Parcerias / escritórios associados 

CeNtro
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156 íNdiCe Por loCalidadeS

   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.                                                                                                                                                                

raposo Subtil e associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                            

   Vieira Conde & associados - 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                                                                                                                            

   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                                                                                                                                                                                                                

   albuquerque & associados - Sociedade de advogados rl                                                                                                                                                                                                                

   alexandra Bessone Cardoso & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   alexandre lafayette & associados - Sociedade de advogados - rl                                                                                                                                                                                                                

   alves & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                                                    

   alves & Sousa Pereira - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                                                    

   ana Bruno & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                

   anselmo Vaz, afra & 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.                                                                                                                                            

   azeredo Perdigão & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                 

lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                     

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                     

118

64

71

75

102

89

109

64

26 - 27

65

66

67

94

28 - 29

94

112

112

95
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112

69

96

113

113

113

97

120

120
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   escritório Principal  |  outros escritórios |  Parcerias / escritórios associados 

íNdiCe Por loCalidadeS

   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                                                                                                                                                                                                                                                                    

   Bernardino, resende e associados - Sociedade de advogados, r.l. | law Firm                                                                                                                                                                                                                

   Boino, Pereira de oliveira & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                                                                                                                

   Cancela, Martins, Pina & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   Cardoso, Ferreira, Guimarães & 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.                                                                                                                                                                                                                

   Carvalho, Matias & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rl                                                                                                                                                                                                                                                                    

   CCa advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   CMS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                                    

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                                                                                                                                                            

   Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                                                    

   dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   dinis lucas & almeida Santos - Sociedade de advogados r.l. | Boutique law Firm                                                                                                                                                                                                                

   duarte, Pereira, Coutinho & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   eduardo Paz Ferreira & associados, Sociedade de advogados rl                                                                                                                                                                                                                

   espanha 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.                                                                                                                                          

   FCM - Ferreira da Conceição, Menezes & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                            

   Ferreira, lima & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   FtBS advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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.                                                                                                                                                                                                                

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                

   Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                

   isabel Seuanes e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   J. a. Pinto ribeiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                

   J. d. Mendes Martins & associados - Sociedade de advogados rl                                                                                                                                                                                                                

   Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rl                                                                                                                                                                                                                
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115
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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                                                                                                                                                                                                                

   leGalWorKS - Gomes da Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   M&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   Magalhães Pereira e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                

   Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                

   Maria Ferreira, Fernandes Ferreira - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   Matos Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   Miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   Miranda Correia amendoeira & associados                                                                                                                                                                                                                                                                    

   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                                                                                                                                                                                                                

   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, rl                                                                                                                                       

   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                                                                                                                                                                                                                                                                    

   Pedro rodrigues da Mata & associados - Sociedade de advogados, ri                                                                                                                                                                                                                

   Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                                                                                    

   raposo Subtil e associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   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                                                                                                                                                                                                                

Sá Miranda & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   Sampaio, Morais Cardoso & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                                                    

   Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, Marta e associados, Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                            

   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                                                                                                                                                                                                                

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.                                                                                                                                        

   teresa Patrício & 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                                                                                                        
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   Vasconcelos arruda & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

   Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

125

60 - 61

   Gabinete de advogados J. C. rufino ribeiro e associados, S.P.a., rl                                                                                                                                                                                                   

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                           

   CtSU - Campilho, ribeiro telles, Schiappa Cabral, Ulrich & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                            

   Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                  

   Manuel José Guerreiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                      

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                                                                                                                                             

117

75

30 - 31

36 - 37

120

64

102

118

loUreS

SaNtarÉM

SiNtra

torreS VedraS

ViSeU

Pedro raposo & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                 

alBUFeira

SUl

44 - 45

Manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                                                                                  

alMaNCil

86

a.M. Pereira, Sáragga leal, oliveira Martins, Júdice & associados, Sociedade de advogados, rl - PlMJ                                                                                                                    

Caiado Guerreiro & associados - Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                                                                                                                    

Carlos Pinto de abreu e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                    

duarte, Pereira, Coutinho & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                    

F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                                                                         

Faro

64

70
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117
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loUlÉ

raposo Subtil e associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                                89

rodrigues alves & associados, Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                                                                                                        106

a.M. Pereira, Sáragga leal, oliveira Martins, Júdice & associados, Sociedade de advogados, rl - PlMJ                                                                                                                                

Carlos Pinto de abreu e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                

eduardo Paz Ferreira & associados, Sociedade de advogados rl                                                                                                                                                                                                

Gama lobo Xavier, luis teixeira e Melo e associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                

Pedro raposo & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                                

64

71

77

102

44 - 45

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                                                                                                                                                                                                      

CMS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                                          

Gabinete de advogados J. C. rufino ribeiro e associados, S.P.a., rl                                                                                                                                                                                                      

leGalWorKS - Gomes da Silva & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                      

   Mendes londral & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                                                      

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & 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                                                                                                                                                                                                      

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rl                                                                                                                                                                                                                                                                        

66

69

114

71

73

117
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104
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