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Uma década de diferenças

mais diversificação de emprego, mais organização de tipo empresarial, mais oferta por especialização. é toda uma década 
em síntese minimalista que revela uma evolução no sector da advocacia e que foi sendo retratada anualmente pelo in-Lex.

Um exercício do tipo “veja as diferenças”, usando a oportunidade do décimo aniversário do anuário, identifica a gene-
ralização daquilo que em 2006 era o princípio: a organização societária. Hoje estão no in-Lex mais de 150 quando há 
dez anos não chegavam a uma centena. mesmo que não estejamos perante um número científico, a tendência está lá.

como está também uma dinâmica de reforço da organização enquanto empresa. Hoje não são apenas advogados, 
sócios ou não, que encontramos. Organizadas como autênticas empresas de serviços jurídicos, as firmas de advocacia 
criaram postos de trabalho e trabalho em áreas que vão da comunicação à análise financeira. 

mesmo sendo um lugar comum, vale a pena registar que o determinante desta mudança tem sido a crescente com-
plexidade da vida empresarial, económica e financeira. não é por acaso que é no domínio da vida económica que se 
apoia boa parte do leque de oferta de serviços jurídicos, com os pesos relativos a mudarem em função da conjuntura. 

O colapso do Bes e do Ges, com tudo o que envolveu, fazem adivinhar um longo caminho de trabalho para muitas so-
ciedades de advogados. a perspectiva de recuperação do sector da construção antecipa o regresso de algumas áreas 
que viveram tempos menos fáceis durante o longo processo de emagrecimento do sector, quer na sua componente 
privada como de investimento público. 

mas estas são as grandes tendências de conjuntura, o baloiçar das águas que, espera-se sejam menos de tempestade 
e mais de ventos suaves para costas mais seguras. O que nesta década mudou foram os barcos que as navegam, 
sociedades estruturadas e organizadas para enfrentarem o mundo global e reagirem com rapidez à mudança dos 
tempos e das vontades.   

TemPO de HisTÓrias 

Já lá vão 10 anos desde que começámos a nossa história ao publicar a primeira edição deste anuário - o in-Lex 2006. 
sem certezas, até porque não era um sector muito dado aos temas relacionados com o marketing e comunicação, mas 
com uma convicção muito forte de que seria um projecto inovador e vencedor, apostámos, remámos contra algumas 
marés, apanhámos boleia de outras e, apesar da história ainda ser recente, o balanço é muito positivo. Tendo em conta 
o universo das sociedades de advogados a nível nacional, e que actuam como verdadeiras sociedades, estamos em 
condições de afirmar que são poucos os players que ainda não apresentámos no in-Lex. desde 2006, já colaborámos 
com 341 sociedades de 43 localidades. 

À semelhança do emblemático conto ”os três porquinhos” - que nos ensinou desde cedo que o trabalho, a preparação, 
a consistência e a solidez são a base do sucesso -, e como bons aprendizes, fomos os arquitectos de um projecto 
construído com matéria-prima sólida e consistente - as sociedades de advogados - e que, mesmo nas condições eco-
nómicas mais adversas, simbolizadas pelo “lobo mau” da nossa história, demonstraram também a sua essência consti-
tutiva - preparação, resiliência e solidez-, dando um sinal claro aos seus clientes da sua capacidade de adaptação e de 
que estão cá de “tijolo e cimento”, para ficar. esta estabilidade não acontece por acaso. as sociedades de advogados 
são tipicamente projectos edificados ao longo do tempo, um “trabalho em curso” permanente e focado no cliente 
e no longo prazo, o que lhes dá uma maior resistência aos ciclos económicos. avizinham-se tempos mais calmos e, 
ainda que incertos, já com sinais de alguma retoma e crescimento, reflectidos também nesta edição do in-Lex. assim 
o esperam as sociedades, assim o esperamos todos.

este ano, celebramos orgulhosamente a 10ª edição do anuário in-Lex, uma das mais concorridas de sempre, agra-
decendo a todos os que tornam possível a realização deste projecto: as sociedades, os nossos parceiros, os leitores e 
todos os utilizadores do directório. novos capítulos em 2016!

ediTOriaL

HeLena GarridO
directora do Jornal de negócios

JOãO mOUra
director da in-Lex
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AS FIRMAS quE MARCAM 

PRESENçA NEStE IN-LEx 2015 

DãO SINAIS DE quE uMA 

DAS PREOCuPAçõES tEM 

SIDO A DE RESPONDER àS 

SOLICItAçõES quE LhES SãO 

COLOCADAS PELOS CLIENtES, 

quER MEDIANtE AS APOStAS 

NOS MERCADOS ExtERNOS, 

quER NAS ÁREAS DE PRÁtICA 

DE DIREItO quE OFERECEM. 

�� são 152 sociedades, maioritariamente de 
pequena e média dimensão, integram mais de 
3.400 advogados, prestam serviços jurídicos 
preferencialmente a empresas, estão concen-
tradas sobretudo nas cidades de Lisboa e do 
Porto e marcam presença, de forma directa 
ou em parceria, noutros 60 países. em jeito de 
síntese, esta é uma parte importante da rea-
lidade que caracteriza o mercado português 
da advocacia societária e também a fotografia 
que se extrai deste in-Lex 2015, naquela que é 
a 10.ª edição deste anuário. 

fenómeno que ganha dimensão desde há 
alguns anos, e que em tempos de crise levou 
a um incremento desta aposta por parte de 
muitas sociedades de advogados portugue-
sas, a internacionalização da prestação de 
serviços jurídicos é também uma das marcas 
desta 10ª edição do anuário da advocacia or-
ganizada em regime societário. as firmas que 
marcam presença neste in-Lex 2015 dão sinais 
de que uma das preocupações tem sido a de 
responder às solicitações que lhes são coloca-
das pelos clientes, quer mediante as apostas 
nos mercados externos, quer nas áreas de 
prática de direito que oferecem. 

mais de 3.400 advogados, dos quais cerca de 
750 têm estatuto de sócio e 2010 de associa-
do, integram o universo das 152 sociedades 
de advogados que marcam presença neste 
anuário. as firmas de advocacia representadas 
na presente edição do in-Lex asseguram ainda 
o contacto com a realidade profissional em 
regime societário a mais de 650 advogados es-
tagiários, bem como a 277 outros profissionais 
com formação jurídica ou outra, enquanto 
consultores. estes dados permitem aferir a se-
guinte análise: 152 sociedades de advogados 
reúnem 3.443 advogados, dos quais 22% têm 
estatuto de sócios, 58% estatuto de associa-
do e os 20% remanescentes são advogados 
estagiários. 

dados adicionais também avançados por 
estas organizações mostram a sua importân-
cia enquanto geradoras de outros postos de 
trabalho. dão também emprego a mais de 
1.200 profissionais de outros sectores, onde 
se incluem funcionários administrativos, pes-
soal técnico ligado aos recursos humanos ou 
à contabilidade, mas igualmente especialistas 
nas áreas de marketing, comunicação empre-
sarial ou tecnologias de informação. ...

O reTraTO dO anUÁriO

aDVOcacia SOciETÁRia PORTUGUESa
JÁ ESTÁ REPRESEnTaDa EM 60 PaÍSES
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GRANDES MÉDIAS E PEquENAS 
SOCIEDADES
Quando se analisa a dimensão das estruturas 
das sociedades presentes neste in-Lex de 
2015, um grupo restrito de oito contam com 
pelo menos uma centena de advogados. Há 
também um conjunto de cinco escritórios cuja 
equipa integra um número de causídicos num 
intervalo entre os 70 e os 100, enquanto 13 
surgem no escalão das firmas que agregam 
entre 30 e menos de 70 juristas. no universo 
total das 152 estruturas representadas, aque-
las que contam com menos de 30 advogados 
estão em larga maioria: no total são 126. 

Uma apreciação mais detalhada às equipas 
das sociedades menos dimensionadas (126 
com menos de 30 advogados) mostra que 
um grupo de 14 firmas integra um número 
inferior a cinco advogados, enquanto 60 têm 
entre cinco e menos de dez causídicos. Por seu 
turno, 42 escritórios têm entre dez e menos de 
vinte advogados, enquanto 10 integram de 
duas a três dezenas.

O PESO DAS MAIS NuMEROSAS
as 10 firmas de maior dimensão em números 
de advogados, das 152 sociedades presentes 
nesta 10ª edição do in-Lex, congregam nas 
suas equipas 43% do número total dos causí-
dicos representados. são 1.464 - de entre só-
cios, associados e estagiários - de um universo 
de 3.443 advogados.

numa análise mais detalhada, retira-se que 

os sócios das 10 sociedades mais numerosas 
representam 28% do universo (e contabilizam 
em média 21 sócios por sociedade), os asso-
ciados 49% e os estagiários 39%. estas “Top 
10”, dão ainda trabalho (não jurídico) a 573 ou-
tros colaboradores, ou seja,  48% do universo.

conclui-se assim, que o grupo dos sócios, 
comparado com os restantes elementos das 
equipas das “Top 10”, é o que tem o peso me-
nos expressivo, o que não se afigura como um 
indicador desproporcionado, tendo em conta 
que a realidade do mercado português da ad-
vocacia que se organiza de forma societária é 
caracterizada por uma larga maioria de firmas 
de pequena dimensão, em estruturas predo-
minantemente com um ou dois sócios. face à 
anterior edição, no grupo das mais populosas, 
verifica-se ainda uma tendência para o reforço 
dos quadros.

tRANSVERSALIDADE NACIONAL
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 2015. 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 
das próprias ou através de parcerias, as 152 
sociedades representadas nesta edição do in-
-Lex referenciam 234 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 
127 escritórios (dos quais 112 são o escritó-
rio principal - sede). nas mesmas condições 
as firmas da cidade invicta contabilizam 42 
escritórios, dos quais 20 enquanto sede das 
sociedades, 16 outros escritórios e 6 parcerias.  
face à edição de 2014, a cidade do Porto conta 
com mais 4 sociedades com escritórios-sede, 
um crescimento de 25%.

entre estruturas-sede ou em regime de par-
ceria, surgem ainda em destaque nesta 10.ª 
edição do in-Lex as representações da madei-
ra, açores, coimbra, Guimarães, Viseu, faro e 
sintra. as localidades de fafe, Guarda e Lagos 
estão representadas pela primeira vez, com 
escritório principal, nesta edição de 2015. ...

FACE à EDIçãO DE 2014, A 

CIDADE DO PORtO CONtA 

COM MAIS 4 SOCIEDADES 

COM ESCRItÓRIOS-SEDE, uM 

CRESCIMENtO DE 25%.
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comercial, contencioso e Trabalho à frente na 
oferta de serviços. 

imobiliário volta a estar em evidência.

OFERtA DE SERVIçOS EM 90 ÁREAS DE 
PRÁtICA
Tendo em conta o conjunto das sociedades 
e a prática de direito que estas asseguram, 
importa referir que o in-Lex 2015 mostra que 
estão disponíveis 90 áreas, que se agrupam 
em 38 “grandes áreas” de prestação de servi-
ços jurídicos. Levando em linha de conta esta 
agregação, o direito comercial surge desta-
cado. 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 
141 escritórios (93% do total) assegura apoio 
jurídico nesta área de prática.
 
consequência prática do contexto económico 
e financeiro que tem marcado o País nos últi-
mos anos, a área de contencioso volta a estar 
em destaque nesta 10.ª edição do in-Lex, ao 
aparecer em segundo lugar na lista relativa 
aos serviços assegurados pelas sociedades 
representadas neste anuário. Um total de 127 
sociedades (84% do total) assegura serviços 
nos campos do contencioso administrativo, 
civil, fiscal e Laboral, bem como na recupera-
ção de créditos. 

O grande agrupamento do direito do Trabalho 
destaca-se igualmente como uma das áreas 
em que as sociedades apostam. Um conjunto 
de 108 sociedades (71% do conjunto) tem na 
sua estrutura advogados com maior ligação a 
este ramo, que compreende a contratação co-
lectiva, segurança social, fundos de Pensões, 
função Pública e direito do Trabalho.

mudanças legislativas recentes surgiram 
também no sector fiscal. Primeiro através da 
reforma do código do irc, mais recentemente 
com as mexidas no código do imposto sobre 
o rendimento das Pessoas singulares (irs). 
até por isso, a assessoria jurídica não pode 
deixar de responder com a oferta de serviços 
nesta área de prática. entre as 152 sociedades 
representadas neste anuário 84 proporcionam 
apoio aos clientes no campo da fiscalidade. 
esta é uma realidade que não pode deixar de 
ser vista como a resposta à necessidade de 
as empresas disporem, no actual contexto, 
do necessário acompanhamento no campo 
tributário. 

metade das sociedades asseguram também 
assessoria jurídica no âmbito do direito Pú-
blico e direito administrativo - são 76. aqui 
se incluem também serviços relacionados 
com o direito das expropriações e Parcerias 
Público-Privadas. 

direito imobiliário, empreitadas e Obras Públi-
cas - onde se inclui direito da construção, di-
reito do arrendamento, empreitadas de Obras 
Públicas e direitos reais - está igualmente em 
evidência. este tem sido um dos sectores em 
recuperação, depois de alguns anos quase 
estagnado devido à crise, mas que aparece 
agora como um dos que no campo dos ser-
viços jurídicos começa a dar sinais positivos, 
sobretudo no campo do arrendamento co-
mercial e nas transacções de grande volume. 
nesta “grande área”, desenvolvem actividade 
69 sociedades de advogados, entre as repre-
sentadas no anuário.  

entre as áreas de prática que estão no “top 10”, 
surgem ainda o direito civil (68 sociedades); 
o direito financeiro (60), incluindo direito 
Bancário, direito dos seguros e corporate fi-
nance; arbitragem e mediação (56); e fusões 
e aquisições (52), compreendendo fundos de 
investimento, Private equity e Venture capital.

completam o “Top 20” das 38 “grandes áreas” 
de prática, a Propriedade intelectual, Tecno-
logias de informação e Telecomunicações (49 
firmas), insolvências (47), direito Penal (45), di-
reito económico, da regulação e concorrência 
(43), direito da família, menores e sucessões 
(41), contratação Pública (40), investimento 
internacional (40), direito do Urbanismo (34), 
direito do ambiente (31) e contratos de direi-
to Privado (30). ...
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PRESENçA EM tODOS OS 
CONtINENtES
angola, Brasil e moçambique voltam a ser, 
nesta edição de 2015 do in-Lex, os mais re-
presentados no campo da internacionalização 
das sociedades de advogados, facto que não 
é estranho pela aposta que nesses destinos é 
feita pelos empresários nacionais, os principais 
clientes das firmas de advocacia portuguesas, 
mas igualmente os aspectos linguístico, cultu-
ral e histórico.

angola e Brasil, ambos os países com 34 fir-
mas de advocacia portuguesas representadas, 
nove das quais com escritórios próprios e 25 
em regime de parceria, estão claramente na 
frente das apostas das sociedades represen-
tadas neste in-Lex, o que traduz também a 
estratégia que as empresas portuguesas, suas 
clientes, estão a adoptar. moçambique é, por 
outro lado, o terceiro destino mais procurado, 
com 22 sociedades representadas. Os restan-
tes países africanos de expressão lusófona 
são também procurados. em menor número, 
a aposta não deixa de verificar-se igualmente 
em cabo Verde (12) e em são Tomé e Prínci-
pe (cinco). no mundo da lusofonia, também 
Timor-Leste despertou a atenção das empre-
sas e da advocacia societária nacional. entre as 
firmas que marcam presença no in-Lex, cinco 
estão representadas naquele país. 

no espaço da União europeia, o nosso princi-
pal parceiro comercial, a espanha, é também 
o que maior número de sociedades portugue-
sas atrai. de novo em regime de parcerias com 
sociedades locais ou com escritórios próprios, 
assinalam-se 22 presenças naquele mercado. 
segue-se-lhe o reino Unido com nove firmas.

Há ainda outras geografias que se destacam 
pela forte aposta que têm suscitado nos 

anos mais recentes, como é caso do gigante 
asiático que se transformou na segunda eco-
nomia a nível mundial, destronando o Japão 
e aproximando-se do líder estados Unidos da 
américa. seja na zona económica de macau, 
seja nas cidades de Pequim ou de Xangai, a 
china apresenta-se como um destino que pa-
rece suscitar uma cada vez maior procura. de 
acordo com as informações presentes nesta 
10.ª edição do in-Lex, são 10 as sociedades 
representadas no antigo território sob admi-
nistração portuguesa, e nove firmas nas duas 
principais cidades chinesas.

as sociedades listadas no in-Lex de 2015 estão 
presentes ou têm capacidade para se fazerem 
representar num conjunto de 60 países es-
palhados pela europa, África, américa, Ásia e 
Oceânia.

PRO bONO EM DEStAquE
as sociedades representadas na edição do 
in-Lex de 2015, demonstraram uma vez mais 
que são “players” activos em matéria de Pro 
Bono. cerca de 64% das sociedades de advo-
gados (32 de um total de 50 que têm o campo 
Pro Bono disponível), colaboram em acções 
de responsabilidade social. O tipo de contri-
buto é variado e vai desde o suporte jurídico 
a instituições de solidariedade social dos mais 
diversos âmbitos, à participação em campa-
nhas e em eventos solidários - como sendo o 
“rock’n’Law” -, entre outros. ser “agente res-
ponsável na sociedade” já não é uma novidade 
para as firmas presentes nesta edição, é uma 
forma de estar na sociedade, com impacto em 
várias áreas como sendo o recrutamento e a 
comunicação. �
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enTreVisTa a JOãO afOnsO fiaLHO, PresidenTe dO cOnseLHO direcTOr da asaP

“nÃO EXiSTE na ORDEM UM FÓRUM PaRa 
DiScUTiR OS TEMaS QUE PREOcUPaM 
aS SOciEDaDES DE aDVOGaDOS” 
�� findo primeiro dos três anos de mandato 

do novo conselho director da associação das 
sociedades de advogados de Portugal (asaP), 
o seu presidente, João afonso fialho, diz que 
os objectivos foram cumpridos, já que foi dada 
continuidade ao trabalho até aqui desenvolvi-
do pelos anteriores dirigentes. embora aprecie 
a abertura demonstrada quer pela bastonária 
elina fraga, quer pela ministra da Justiça, Pau-
la Teixeira da cruz, lamenta a falta de respostas 
face às propostas de discussão desencadeadas 
pela associação que dirige quando estão em 
causa matérias que dizem particular respeito 
à advocacia societária. sobre o que aí vem, o 
advogado deixa algumas novidades relativa-
mente ao que a asaP pretende fazer em prole 
do sector e das suas associadas. entre as medi-
das que estão na calha contam-se a instalação 
da associação numa sede própria; a criação de 
um centro de mediação e arbitragem só para 

conflitos que envolvam sociedades, sócios 
e associados; e uma mudança no regime de 
estágios para acesso à profissão. 

que balanço faz o actual presidente do 
conselho director ASAP ao primeiro ano de 
mandato à frente da associação?
neste primeiro ano de mandato, o que fizemos 
foi, basicamente, dar continuidade - e esse era 
um ponto importante - ao trabalho que as an-
teriores direcções tinham vindo a fazer. Penso 
que nesse aspecto fomos bem-sucedidos. 
realizámos as nossas reuniões institucionais, 
que pelo feedback funcionaram muito bem. 
suscitaram inclusivamente a atenção de novas 
sociedades de advogados de pequena e mé-
dia dimensão para a importância da associa-
ção enquanto fórum de debate de temas que, 
infelizmente, não vemos discutidos na Ordem 
dos advogados. 

A que temas se refere?
não existe um fórum para a discussão de te-
mas próprios que preocupam as sociedades 
de advogados. 

A nova lei que regula o funcionamento das 
sociedades de advogados está ainda por 
aprovar. Foram chamados a participar na 
elaboração desse novo quadro legal?
a asaP já se disponibilizou várias vezes, a últi-
ma das quais por escrito, através de cartas en-
viadas à senhor ministra da Justiça e à senhora 
bastonária, para participar nessas discussões, 
para poder ajudar numa rápida clarificação 
do regime jurídico aplicável à nossa profissão. 
é necessário alterar os estatutos da Ordem e 
é necessário alterar a Lei das sociedades de 
advogados. até porque nós temos ideias pró-
prias, que temos vindo a veicular nos diversos 
fóruns.

“A ASAP É CONtRA A CRIAçãO 

DE SOCIEDADES MuLtIDIS-

CIPLINARES…PARECE-ME 

CLARO, ESPECIALMENtE NuM 

MERCADO PEquENO COMO É O 

PORtuGuÊS, quE tEMOS quE 

tER uM CuIDADO ACRESCIDO 

[COM OS CONFLItOS DE INtE-

RESSE]. VEJAM-SE OS ÚLtIMOS 

CASOS quE ENVOLVEM O 

SECtOR FINANCEIRO.”  
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que resposta vos foi dada?
Temos tido, quer por parte do ministério 
da Justiça, quer por parte da Ordem, muita 
simpatia, mas infelizmente inconsequente. 
as abordagens que temos feito têm sido 
aparentemente bem recebidas, mas não há 
seguimento absolutamente nenhum e nunca, 
infelizmente, a asaP foi convidada a participar 
nesse debate, que é um debate importante. 
Talvez seja um caminho que tenhamos de fa-
zer de forma diferente.

um “caminho” que têm de “fazer de forma 
diferente”? De que forma?
de forma diferente, porque há duas formas de 
discutir os problemas. Há uma forma inclusiva 
de discussão, que é participar com os restan-
tes parceiros na discussão dos problemas e 
no encontrar de soluções para resolução dos 
mesmos. Há outra forma que é começar a falar 
na imprensa e a utilizar outros fóruns paralelos 
para veicular o problema, o que provavelmen-
te não será tão benéfico, porque corre o risco 
de provocar algum ruído e de gerar alguns mal 
entendidos, mas se não nos permitem de uma 
maneira, se calhar vão ter que nos permitir de 
outra.

É uma ameaça?
não se entenda que há aqui alguma ameaça. a 
asaP não faz ameaças. O que existe é a neces-
sidade de ouvirem as sociedades de advoga-
dos, porque estas são, hoje em dia, um motor 
importantíssimo da advocacia portuguesa. se 
não querem ouvir as sociedades de advoga-
dos nos fóruns em que entendemos que deve-
ríamos ser ouvidos, que é no âmbito das dis-
cussões destes diplomas que estão a ser feitas 
pelo Governo, pelo ministério da Justiça, com 

a participação da Ordem dos advogados, en-
tão vamos ter que encontrar outros meios de 
fazer passar a nossa mensagem e de lhes dizer 
exactamente o que pensamos sobre cada um 
dos temas. não gostaríamos de o fazer de uma 
forma unilateral. mas se não tivermos alterna-
tiva, vamos ter que o fazer. 

uma das questões que está sobre a mesa é a 
da criação de sociedades multidisciplinares, 
qual é a posição da ASAP em relação a esta 
questão?
a asaP é contra a criação de sociedades mul-
tidisciplinares. a asaP entende que a experi-
ência das sociedades multidisciplinares feita 
pelo mundo fora tem sido maioritariamente 
negativa. não é por acaso que em países onde 
este tipo de soluções vingaria aparentemen-
te com maior facilidade, como nos estados 
Unidos - no estado de nova iorque -, houve a 
adopção do princípio das sociedades multidis-
ciplinares e rapidamente retrocederam. 

O que leva a ASAP a ser contra as sociedades 
multidisciplinares?
Vamos ver os grandes processos que têm ocu-
pado os media nos últimos meses em Portugal 
– especialmente os casos financeiros. Quem 
está envolvido? num lado temos as auditoras, 
no outro temos as sociedades de advogados. 
depois temos os mais diversos consultores. 
imagine que isso tudo era feito no âmbito 
de uma sociedade multidisciplinar. Veja só a 
quantidade de conflitos que suscitaria. a situ-
ação já não é clara, agora imagine que tínha-
mos sociedades multidisciplinares a prestar 
os mais variados serviços à mesma entidade. 
Parece-me claro, especialmente num mercado 
pequeno como é o português que temos que 

ter um cuidado acrescido em relação até a ou-
tras jurisdições. 

É mais fácil que ocorram conflitos de interes-
se no mercado português?
Os conflitos são mais susceptíveis de acon-
tecerem em mercados pequenos do que em 
mercados gigantes. dei o exemplo de um 
mercado gigante onde o princípio não correu 
bem, agora imagine o que poderia acontecer 
num mercado com a dimensão do português, 
caso a multidisciplinariedade viesse a vingar.

Serão aspectos como esse que estarão a adiar 
a nova lei para as sociedades de advogados?
Julgo que não, mas recordo que já em Julho 
de 2014, no encerramento do encontro anual 
da asaP, a senhora ministra da Justiça foi mui-
to clara em dizer que não é favorável à multi-
disciplinariedade. Portanto, a decisão política 
está tomada. Ou aparentemente tomada. mas 
a verdade é que a asaP não tem estado envol-
vida neste processo, apesar de querer e de se 
ter voluntariado para isso. 

há aí uma crítica implícita. A quem atribui a 
responsabilidade pela não inclusão da ASAP 
neste debate? 
Há uma crítica implícita e não pode deixar de 
ser para a senhora bastonária e para a senhora 
ministra da Justiça. Tem de ser para as duas. 
Uma ou outra poderiam ter tido a iniciativa 
quando manifestámos a nossa disponibilida-
de. fizemo-lo duas vezes por escrito, poderiam 
pelo menos ter respondido. nem uma nem 
outra o fez, pelo que a crítica é directamente 
para ambas. ...

“ [NAS LEIS PARA O SECtOR] 

tEMOS tIDO, quER POR PARtE 

DO MINIStÉRIO DA JuStIçA, 

quER POR PARtE DA ORDEM, 

MuItA SIMPAtIA, MAS INFELIZ-

MENtE INCONSEquENtE. AS 

AbORDAGENS quE tEMOS FEI-

tO tÊM SIDO APARENtEMENtE 

bEM RECEbIDAS, MAS NãO hÁ 

SEGuIMENtO AbSOLutAMEN-

tE NENhuM.” 
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A senhora bastonária já completou um ano 
de mandato, qual tem sido, excluindo esse 
aspecto, a relação da ASAP com os actuais 
responsáveis pela condução da Ordem dos 
Advogados? 
Tem sido muito boa. simpatia absoluta. aber-
tura aparentemente total. Temos obviamente 
opiniões diferentes em muitos aspectos. 
Há muitas coisas que ainda nem sequer 
discutimos. 

um dos temas em que desde há muito a ASAP 
se afasta da Ordem é a questão dos estágios 
na advocacia.
esse é um tema que eu temo que possa ser 
bastante controverso e sobre o qual a asaP 
vai abrir a discussão este ano. não julgo que 
vá ser um tema fracturante, mas vai abrir muita 
controvérsia.

Estamos a falar de quê?
estamos a falar de uma reestruturação com-
pleta dos estágios e de acabarmos com este 
princípio de que todos os advogados têm de 
ser preparados para trabalhar como advoga-
dos de contencioso e de patrocínio judicial. 
sabemos que existe um número enorme de 
advogados cujo único contacto que teve com 
o tribunal durante a vida profissional foi no 
estágio, porque foram obrigados a isso. não 
o querem, não necessitam disso e não é ade-
quado força-los sequer a ter esse contacto. a 
advocacia não vive só de advogados de con-
tencioso. considero que mesmo na advocacia 
a que chamam de negócios ou preventiva os 
advogados devem ter alguma experiência em 
contencioso. mas isso é só a minha opinião. 

é óbvio que é possível ser-se bom advogado 
sem ter postos os pés numa sala de tribunal.

Em concreto o que é que querem propor na 
área dos estágios profissionais?
Permitir que os advogados estagiários optem, 
que decidam se querem enveredar por uma 
via profissional que lhes permita exercer o 
patrocínio judicial ou não. sendo que àqueles 
que decidirem não o fazer, obviamente lhes 
fica vedado o exercício do patrocínio, não po-
derão representar ninguém em tribunal, mas 
poderão fazê-lo na compra de habitação, ou 
numa transacção comercial, por exemplo. a 
maioria dos advogados, hoje em dia, tirando 
os do patrocínio judiciário, não vai a tribunal. 

Isso seria uma mudança de paradigma na 
área dos estágios. A ideia pré- concebida em 
relação ao advogado é a de uma figura que 
vai a tribunal.
mas é errada. e cada vez mais errada. Tenho 
conhecimento que em várias sociedades 
muitos estagiários quando chegam dizem que 
essa coisa de ir a tribunal… Tudo bem que eles 
ainda não sabem e precisam de orientação. 
mas não custa tentar criar um estágio, com 
ou sem tronco comum – tudo é susceptível 
de discussão – em que o advogado possa ser 
orientado para depois seguir uma ou outra via 
profissional. será novo em Portugal e será uma 
alteração de paradigma em Portugal.

Essa questão já foi colocada junto da Ordem?
não foi. foi abordada por mim muito su-
perficialmente num evento organizado por 
uma nossa associada, em que se discutia 

exactamente a questão dos estágios. estava 
presente uma colega que é membro do conse-
lho geral da Ordem. a questão foi abordada e 
não teve muito bom acolhimento, até da par-
te de alguns advogados que se encontravam 
presentes e que são advogados conhecidos 
da advocacia societária. estou convencido que 
esta é uma boa ideia. estou convencido que é 
bom para as sociedades e para os advogados. 
Poderá levar a um aumento da relevância das 
sociedades de advogados no que ao estágio 
diz respeito. 

Relevância das sociedades em que sentido?
se houver esta cisão, não faz sentido absoluta-
mente nenhum que as sociedades de advoga-
dos não venham a ter um papel importante no 
estágio, pelo menos daqueles advogados que 
optarem por uma via de advocacia preventiva. 
acho que o papel das sociedades de advoga-
dos poderá ser importante. 

A Ordem estaria disposta a abdicar da sua 
intervenção nos estágios?
se calhar existem boas razões para a Ordem 
não querer abdicar de alguma intervenção na 
formação dos restantes. é inadmissível que os 
advogados estagiários continuem dois a três 
anos à espera de concluírem o seu estágio. não 
é bom para eles, não é bom para as sociedades 
e não é bom para o cidadão. nós queremos é 
gente qualificada. Que seja capaz de assistir os 
seus clientes da melhor forma possível.

“É INADMISSÍVEL quE OS 

ADVOGADOS EStAGIÁRIOS 

CONtINuEM DOIS A tRÊS ANOS 

à ESPERA DE CONCLuÍREM O 

SEu EStÁGIO. NãO É bOM PARA 

ELES, NãO É bOM PARA AS SO-

CIEDADES E NãO É bOM PARA 

O CIDADãO. NÓS quEREMOS É 

GENtE quALIFICADA.” 



In-Lex

15

“a SaÚDE FinancEiRa 
Da aSaP é DE FERRO”

quais são as prioridades da ASAP para este 
ano?
estamos a preparar uma série de iniciativas 
que vão ser visíveis este ano. a primeira dessas 
iniciativas é a nossa tentativa de criação de um 
centro de mediação e arbitragem focado ape-
nas na resolução de conflitos entre sociedades 
de advogados, entre sociedades de advoga-
dos e sócios e entre os sócios de sociedades 
de advogados. 

A que se deve essa iniciativa? 
muitos destes conflitos são de difícil resolu-
ção. não há claramente interesse nem das 
sociedades nem dos seus sócios discutir estes 
temas nos tribunais judiciais e é importante 
que surja, é essa a nossa percepção, um fórum 
especializado onde esses conflitos possam ser 
dirimidos. esse é um trabalho preparatório 

que foi feito, implica alterações estatutárias, 
implica também que a asaP, pela primeira vez 
tenha a sua própria sede.

Vão ter uma sede própria?
estamos à procura de instalações próprias. 
somos uma associação pobre com associados 
ricos e remediados, mas a nossa associação 
vive fundamentalmente das quotizações e de 
algumas receitas adicionais que vamos conse-
guindo fazer nos nossos eventos. 

qual é a saúde financeira da ASAP?
a saúde financeira da asaP é de ferro. não 
fui eu que a criei, já vinha das direcções ante-
riores. aliás é uma saúde tão boa que é difícil 
descolar desta disciplina financeira para fazer 
outras coisas. como presidente da asaP e até 
em discussão com os restantes membros do 
conselho director, de vez em quando temos 
dificuldade em gastar dinheiro. 

Pelo que diz, vai haver mudanças a esse ní-
vel. É isso?
Já decidimos que vamos mudar o paradigma. 
Talvez seja bom termos um bocadinho menos 

dinheiro na conta bancária, mas utilizá-lo de 
forma a que seja útil às nossas associadas. 
isto não é uma crítica às anteriores direcções, 
fizeram o que tinham a fazer e fizeram bem. 
mas, provavelmente, o que eu estou a dizer, é 
que o próximo presidente da asaP não vai ter 
na associação uma conta tão recheada como 
a que eu herdei, mas espero que o que vai ser 
feito com esse dinheiro compense largamente 
a diferença de saldo na conta bancária. não é 
só ter instalações. é ter pela primeira vez em-
pregados. e isso obriga que passem a existir 
custos fixos que nunca tivemos.

A criação do centro de mediação e arbitra-
gem é uma das razões para terem necessida-
de de uma sede própria?
caso contrário nem sequer conseguimos ser 
autorizados a criar o centro de mediação e 
arbitragem. contamos e temos a expectativa 
de ter alguma ajuda institucional, estamos 
a pensar nisso, mas é inevitável. mas a sede 
surge também até por uma questão de maior 
independência e de maior transparência. este 
tipo de associações só beneficia com grande 
autonomia. ...

“A SAÚDE FINANCEIRA DA 

ASAP É DE FERRO. NãO FuI Eu 

quE A CRIEI, JÁ VINhA DAS 

DIRECçõES ANtERIORES. ALIÁS 

É uMA SAÚDE tãO bOA quE 

É DIFÍCIL DESCOLAR DEStA 

DISCIPLINA FINANCEIRA PARA 

FAZER OutRAS COISAS. […] JÁ 

DECIDIMOS quE VAMOS Mu-

DAR O PARADIGMA.” 

“SOMOS uMA ASSOCIAçãO 

PObRE COM ASSOCIADOS 

RICOS E REMEDIADOS.” 
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Sem sede, onde é que a ASAP tem 
funcionado?
a sede da asaP tem sido sucessivamente a 
sede dos diferentes presidentes. Temos a sorte 
de ter as equipas de cada uma dessas socie-
dades a apoiar o nosso trabalho, mas se nos 
tornarmos um pouco mais autónomos, estou 
certo que vamos poder continuar a contar 
com as equipas das sociedades nossas asso-
ciadas, dos membros dos órgãos sociais e com 
a vantagem dessa mesma independência e 
dessa mesma autonomia.   

Voltando ao centro de mediação e arbitra-
gem, em que fase está esse projecto?
contamos apresentar inicialmente essa pro-
posta no nosso conselho estratégico e depois 
na nossa assembleia-geral e é algo que vai ser 
muito importante para o futuro.

Esta iniciativa é para avançar quando?
imediatamente.

que tipo de casos poderão ser mediados ou 
alvo de arbitragem nesse centro?
são casos comuns. muitos deles que levam 
muito tempo a ser dirimidos. Poucos chegam 
aos tribunais. aliás a comunidade jurídica sabe 
que muitos deles andam nos tribunais anos 
para serem resolvidos. muitos deles por falta 
de fórum adequado. aqui punha mais a enfase 
na mediação do que na arbitragem. são casos 
que acabam por nunca ser dirimidos e varri-
dos para debaixo do tapete. não há nada de 
mais negativo na vida em sociedade, do que 
varrer os conflitos para debaixo do tapete em 
vez de os resolver. isso é verdade para nós, 
individualmente, porque se não resolvermos 
os nossos problemas, eles vão ser as nossas 
assombrações ao longo da vida; isso também 
é verdade na vida das sociedades de advo-
gados. criando este fórum, gostaríamos que 
as sociedades sentissem que existe um lugar 
onde podem sentir-se confortáveis para, sem 
qualquer limitação, exporem os seus proble-
mas e terem, do lado contrário, pessoas devi-
damente habilitadas em quem confiem para 
os ajudar a resolver conflitos.

que conflitos são mais frequentes? 
são da mais variada natureza, podem estar re-
lacionados com problemas financeiros, ques-
tões que envolvem clientes, saídas de sócios e 
advogados que nunca são pacíficas, por muito 
que se tente, e bem, minimizar o problema. 
Há sempre feridas que ficam. sarar essas feri-
das é importante. Por outro lado há aqui um 
certo tabu, ainda. a advocacia portuguesa 
evoluiu muito nos últimos anos. e evoluiu para 

standards que hoje em dia nos permitem dizer 
que a nossa à advocacia societária não deve 
nada dos restantes países da europa. mas há 
ainda uma série de tabus à volta de entradas 
ou saídas de sócios ou de clientela que entra 
e que sai. Há uma série de tabus que vêm de 
uma advocacia em que tudo era muito pesso-
alizado, entre o advogado que era o dono do 
escritório e o que colaborava com ele e que 
saindo, leva consigo alguma clientela.

Não há ainda uma lógica de ligação entre o 
cliente e o advogado?
Hoje em dia a advocacia mantém ainda o 
elemento pessoal, somos sociedades profis-
sionais, de pessoas, mas esses tabus têm que 
desaparecer.
 
Este tipo de centros de mediação já existe 
noutras jurisdições?
existe. nós não estamos propriamente a in-
ventar a roda, mas também não estamos a im-
portar modelos. O que esta direcção tem feito 
é questionar-se sobre o que vai mudar em 
função da realidade portuguesa. O nosso pen-
samento tem sido o que é que será aceitável 
e confortável para os advogados portugueses 
em termos de soluções para dirimirem os seus 
conflitos. é a partir dessa premissa que temos 
operado. é claro que constituir um centro de 
arbitragem não depende só de nós. 

tem que haver autorização do Ministério da 
Justiça?
Precisamos da autorização do ministério da 
Justiça. estamos a preparar o processo e va-
mos submetê-lo a aprovação. Julgo que uma 
vez verificadas as condições não existem ra-
zões para que não seja autorizado, até porque 
o objecto é muito limitado e a associação é 
uma associação vocacionada para esse tipo de 
questões. 

qual é hoje a realidade no sector da advo-
cacia societária? Ou seja, após anos de crise, 
como é que as sociedades de advogados 
portuguesas se comportaram no período 
mais agudo da crise?
não se pode dizer que sobreviveram bem, mas 
sobreviveram. diria que muita da instabilida-
de já terá passado. estamos num momento de 
consolidação. a crise atingiu a classe de uma 
forma muito significativa. muitas sociedades 
desapareceram e outras novas apareceram 
por força desse movimento. Houve muitas 
sociedades que se reforçaram em função 
disso. diria que estamos num momento de 
estabilização. estamos a estabilizar. Os sinais 
não são muito uniformes, mas aparentemente 

a economia está a melhorar, o que é um belís-
simo sinal. esperemos que os próximos anos 
sejam de recuperação. estamos muito longe 
da bonança, mas caminhamos para uma situa-
ção muito melhor do que aquela que tivemos 
nos últimos três anos. 

quanto à ASAP, o número de associados 
cresceu?
Tem aumentado. Também temos que ter 
cuidado porque estamos a atingir o nosso 
limite. O universo é o que é, e a maioria das 
sociedades não são verdadeiras sociedades, 
são-no apenas para efeito de divisão de custos 
e para efeitos fiscais. dentro daquilo que é o 
universo das verdadeiras sociedades estamos 
quase lá. agora, há muitas sociedades que têm 
a ambição de evoluir e que ainda não temos 
connosco. �

“A CRISE AtINGIu A CLASSE 

DE uMA FORMA MuItO SIG-

NIFICAtIVA. […] EStAMOS 

MuItO LONGE DA bONANçA, 

MAS CAMINhAMOS PARA uMA 

SItuAçãO MuItO MELhOR DO 

quE AquELA quE tIVEMOS 

NOS ÚLtIMOS tRÊS ANOS.” 
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reestruturações e os litígios que estas arras-
tam estão agora a ser substituídos pela ne-
gociação dos termos de novas parcerias e de 
novos projectos - um trabalho de estruturação 
contratual, mais do que de representação de 
interesses em fase litigiosa”.

Outras das ideias defendidas relativamente ao 
comportamento do mercado é que, por um 
lado, se mantenha o dinamismo na área das 
transacções - o arranque do ano parece dar 
esses inícios, após a venda da PT Portugal à 
altice -; e por outro lado, estando superada a 
fase de maior turbulência que afectou o País a 
vários níveis nos últimos anos, e confirmando-
-se as previsões de alguma retoma económica, 
é de esperar que a conjuntura tenha também 
um impacto positivo no mercado dos serviços 
jurídicos. ...

mercadO em 2015

SinaiS DE RETOMa DÃO cOnFianÇa 
MaS PEDEM EnTUSiaSMO MODERaDO

�� Que comportamento se espera em 2015 
do mercado português de serviços jurídicos 
mais direccionados para as empresas? alguns 
dos principais “players” do sector esperam, 
no plano interno, o regresso de algum in-
vestimento estrangeiro e, no plano externo, 
mantêm a aposta no acompanhamento dos 
clientes noutras geografias. a expectativa tem 
sinal positivo, mas o entusiasmo, esse, não 
deve ser excessivo. 

“embora os sinais de retoma na economia por-
tuguesa nem sempre sejam lineares, espera-se 
que o ano de 2015 confirme o aumento de 
procura de serviços de advocacia pelas em-
presas, seja no que respeita a novos projectos 
e operações, seja na assessoria corrente”, cons-
tata o responsável de uma das sociedades de 
advogados com presença no mercado portu-
guês. O mesmo interlocutor admite ainda ter 
confiança em que sejam concretizados alguns 

dos processos de investimento estrangeiro 
que têm vindo a ser acompanhados no nosso 
país.

salvaguardadas as limitações orçamentais 
conhecidas, “o Governo tem feito um esforço 
para criar condições que potenciem o investi-
mento privado - designadamente estrangeiro 
- na economia portuguesa, assim promovendo 
o seu crescimento”, considera outro advogado, 
para depois clarificar a sua ideia: “em resultado 
deste esforço, temos assistido nos últimos me-
ses, a um crescente interesse de investidores 
estrangeiros em Portugal, não só no âmbito 
do programa de privatizações ainda em curso, 
como em outras áreas de actividade, como no 
turismo e no imobiliário.”

na prática, “o trabalho típico de tempo de crise 
começa a ser substituído pelo trabalho típico 
da retoma da economia. as insolvências, as 
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CRESCIMENtO tÍPICO DA ECONOMIA
as projecções do Banco de Portugal para a 
evolução da economia portuguesa este ano, 
apresentadas em dezembro de 2014, talvez 
não sejam as mais famosas, mas indiciam, ain-
da assim, uma tendência de crescimento, de-
pois do pendor anémico registado nos últimos 
anos. segundo o banco central, a economia 
portuguesa crescerá 1,5% em 2015, exacta-
mente o mesmo valor previsto pelo executivo 
no Orçamento de estado para este ano, mas 
acima das previsões da comissão europeia 
(1,3%) e do fundo monetário internacional 
(1,2%).

“Pese embora seja razoavelmente consensual 
que a economia portuguesa deve continuar 
a crescer, é sabido que tal crescimento será 
pequeno, pelo que não devem ser criadas 
expectativas excessivamente optimistas”, 
alerta outro player do mercado da advocacia 
de negócios. no entanto, sublinha ainda, “é 
de esperar uma progressiva retoma no sector 
das fusões e aquisições, uma consolidação 
das internacionalizações e um crescimento no 
‘outsourcing’ de direito comercial/societário, 
que se viu afectado nos últimos anos pela crise 
mundial”.

Há portanto a crença, como avança um dos 
nossos interlocutores, de que “continuarão a 
surgir oportunidades no mercado, e portanto 
também para a prestação de serviços jurídi-
cos, associadas ao contínuo processo de desa-
lavancagem da economia e de reconfiguração 
do tecido empresarial português”.

FOCO COLOCADO SObRE OS CLIENtES
O foco tem assim de ser colocado nas activida-
des e oportunidades criadas por [ou em con-
junto com] clientes e em dar-lhes um serviço 
de alto valor acrescentado. “Os problemas são 
cada vez mais complexos e multidisciplinares 
e o nosso compromisso é prestar aos clientes 
o melhor apoio e enquadramento para as de-
cisões que têm de tomar diariamente nos seus 
negócios”, sublinha outro advogado. diversi-
ficar, investir no desenvolvimento de novos 
serviços, procurar oportunidades de negócio 
para clientes e, sobretudo, proporcionar-lhes 
bons investimentos é sem dúvida o maior 
desafio mas é também uma das garantias de 
sucesso.

“no entanto, sem olhar para fora, os grandes 
escritórios de advogados portugueses terão 
dificuldade em sobreviver com as suas estru-
turas actuais”, é também argumentado por 
um dos nossos interlocutores. Ou seja, face à 
conjuntura interna, um dos propósitos per-
seguidos pelos escritórios de advogados será 
o de continuar a apostar na componente de 
exportação de serviços jurídicos. a expansão 
da actividade para outros mercados, quer para 
acompanhar clientes que façam essa aposta, 
quer procurando abrir novas frentes de traba-
lho, está necessariamente sobre a mesa.

em destaque, neste âmbito, surgem parti-
cularmente os países onde o português é a 
língua oficial, nomeadamente angola, Brasil e 
moçambique. “Os países de língua portuguesa 
com economias emergentes constituem uma 

janela de oportunidade para a internacionali-
zação das sociedades de advogados que não 
pode ser ignorada, seguindo a movimentação 
das grandes empresas portuguesas que apos-
tam cada vez mais na exportação de bens e 
serviços”, argumenta um dos players do sector.

e não só nas geografias referidas. Tal como é 
possível inferir dos indicadores de participa-
ção nesta 10.ª edição do in-Lex, a procura de 
novos destinos é uma constante por parte dos 
empresários portugueses e, por consequên-
cia, dos seus assessores jurídicos. as principais 
sociedades de advogados que trabalham no 
mercado português estão presentes ou têm 
capacidade para se fazerem representar num 
conjunto de 60 países espalhados pela europa, 
África, américa, Ásia e Oceânia. Os mercados 
internacionais continuarão a ser, por isso, um 
importante foco estratégico para as socieda-
des de advogados em 2015. �

 “OS PAÍSES DE LÍNGuA POR-

tuGuESA COM ECONOMIAS 

EMERGENtES CONStItuEM 

uMA JANELA DE OPORtuNI-

DADE PARA A INtERNACIONA-

LIZAçãO DAS SOCIEDADES DE 

ADVOGADOS quE NãO PODE 

SER IGNORADA” 
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NOME DA SOCIEDADE
aBBc - azevedo neves, Benjamim mendes, carvalho 
& associados, sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1982

aBBc é uma sociedade de advogados full service, 
com escritório em Lisboa e uma vasta equipa de ad-
vogados. a aBBc opera em contexto internacional 
através da sua rede de sociedades de referência em 
angola, moçambique e macau, sendo também a fo-
cus firm em Portugal da dLa Piper, uma das maiores 
sociedades de advogados do mundo. isto permite 
à aBBc alargar o alcance do seu aconselhamento 
jurídico, de forma integrada, onde quer que este-
jam os interesses dos seus clientes. Os advogados 
da aBBc têm reconhecida reputação, sendo objec-
to de destaque regular nos principais directórios 
internacionais. a aBBc promove e apoia iniciativas 
de solidariedade social, educação para a cidadania, 
respeito ambiental e serviços pro-bono.

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

Consultores
evaristo mendes
filipe faria
João Leal amado
José manuel meirim

ÁREAS
ambiente
arbitragem e mediação  |  contencioso
Bancário  |  financeiro
comercial  |  societário
concorrência e direito comunitário
desporto
direito do Trabalho
energia e recursos naturais
fiscal

fusões e aquisições | Privatizações | corporate 
finance
imobiliário  |  Urbanismo
insolvência e reestruturação
investimento em África  |  investimento estrangeiro
Penal económico
Private equity | Venture capital | fundos de 
investimento
Project finance  |  infraestruturas
PPP/Pfi
Propriedade intelectual e Tecnologias da informa-
ção  |  media
Protecção de dados  |  comércio electrónico - Jogo 
Online
Público  |  contratação Pública
Transportes  |  aeronáutico - aviação

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
•	“riscos para as Holdings no uso de sociedades Ve-
ículo em Portugal”, nuno azevedo neves e márcio 
carreira nobre; dLa Piper real estate Gazette, 2014
•	“arbitration: Portugal launches sports arbitration 
court”, José manuel meirim e marta cruz; World 
sports Law report, 2014
•	“fundos de investimento imobiliário em angola”, 
Luís filipe carvalho e ana ferreira da costa; Jornal 
construir, 2014
•	“imposto aéreo: auto-Golo da comissão de refor-
ma para a fiscalidade Verde”, antónio moura Portu-
gal; Jornal expresso, 2014
•	“investimento imobiliário em moçambique – O Que 
é Preciso saber”, Luís filipe carvalho e Helena nunes 
menúria; revista intercâmbio de Oportunidades, da 
câmara de comércio Portugal-moçambique, 2014

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 
info@lvt-lawyers.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

8

4

21
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NOME DA SOCIEDADE

aguiar-Branco & associados

sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE

ano da constituição: 1949

aguiar-Branco & associados presta os seus serviços 

com a preocupação constante da competência e 

da conduta ética irrepreensível. Prossegue o saber 

teórico e prático com idoneidade e celeridade, por 

exigência própria, e, também, para satisfazer, o me-

lhor possível, as preocupações dos seus clientes.

esta atitude só permanecerá na situação inevitável 

do seu crescimento, por virtude da procura acresci-

da dos seus serviços, se for muito rigorosa na esco-

lha ou selecção dos seus colaboradores.

com efeito, esses colaboradores têm que se iden-

tificar e de se assumirem com os valores que são 

padrão da aguiar-Branco & associados. e assim tem 

acontecido e acontecerá.

NOME DOS SÓCIOS

fernando aguiar-Branco

augusto aguiar-Branco

Bernardo aguiar-Branco

celestina maia

Paulo silva cunha

José carmo Teixeira

Advogados Associados

rita Jorge rocha

célia simões

nicole neto

Pedro Pinto Bento

antónio amorim de carvalho

Gisela frias

sara moreira

diogo neves

carla ferrão

alice silva Pereira

Janete rodrigues

Liliana fernandes

José Pedro fonseca

Juliana ribeiro

ÁREAS

direito comercial

fusões e aquisições

corporate Governance

reestruturação de empresas

franchising

arbitragem e mediação

investimento internacional

contencioso

recuperação de créditos

contratos de direito Privado

direito Bancário

direito financeiro

direito dos seguros

direito administrativo

direito do Urbanismo

direito das expropriações

direito do Trabalho

contencioso Laboral

direito fiscal

contencioso fiscal

insolvências

Project finance

direito imobiliário

empreitadas de Obras Públicas

direito da família e sucessões

direito do ambiente

direito do desporto

direito do Turismo

direito do arrendamento

direito societário

clientes Privados

contencioso administrativo

IDIOMAS

inglês, francês, alemão, espanhol

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS

•	 augusto aguiar-Branco

Vice-Presidente do conselho superior

ano: de 2005 a 2007

•	 augusto aguiar-Branco

Vogal do conselho superior

ano: de 2002 a 2004

•	 augusto aguiar-Branco

Vogal do conselho Geral

ano: de 1990 a 1992

•	 augusto aguiar-Branco

Vogal do conselho distrital do Porto

ano: de 1987 a 1989

•	 fernando aguiar-Branco

Presidente do conselho distrital do Porto

ano: de 1971 a 1974

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 Uia - Union internationale des avocats 

•	 Uae - Union des avocats européens

•	 iPcG - instituto Português de corporate Governance

•	 asaP - associação das soc. de advogados de Portugal

•	 câmara de comércio Portugal moçambique

aGUiar-BrancO & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL

Nº de sócios: 

Nº Total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros colaboradores: 

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

T. 220 112 220

f. 220 112 200

e. info@aguiarbranco.pt

www.aguiarbranco.pt

6

22

2

10
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NOME DA SOCIEDADE

cTsU - campilho, ribeiro Telles, schiappa cabral, 

Ulrich & associados - sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
a cTsU, ultrapassadas que são as duas décadas de 
existência, continua a evoluir para cada vez mais 
e melhor atingir os princípios que norteiam a sua 
Visão - elevado reconhecimento no mercado; 
qualidade dos serviços prestados; nível de compro-
metimento, rigor e confiança dos seus clientes - ao 
mesmo tempo que incentiva o trabalho de equipa 
embora reconhecendo os contributos individuais 
e promovendo assim, a realização profissional de 
cada um dos seus colaboradores.
a cTsU continua a olhar para o futuro com o pro-
pósito de prestar aos seus clientes um serviço de 
elevada qualidade respondendo com sentido de 
urgência, exequibilidade, responsabilidade, integri-
dade e respeito às suas necessidades, garantindo a 
criação de valor e a sustentabilidade da sociedade.

NOME DOS SÓCIOS

João Holstein campilho

miguel ribeiro Telles

Pedro schiappa cabral

Pedro Ulrich

ana Trouillet Pessoa

Jorge costa martins

Pedro montenegro martins

Advogados

Pedro Pereira dos santos

sofia Barros carvalhosa

carla Barreto

duarte ribeiro Telles

João Pinheiro da silva

diogo Landal castelino e alvim

Patrícia costa Oliveira

maria Borges da costa

catarina marques Guedes

Joana Gaspar

Pedro Teles feio

 Consultores: sofia Leite Borges

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
 

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 consultores:

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

18

1

3
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ÁREAS
ambiente, arbitragem e mediação, Bancário, co-
mercial (corporate compliance), comunitário e da 
concorrência, contencioso, contra-ordenacional, 
direito do Trabalho, direito Penal, financeiro, fiscal, 
fusões e aquisições, infraestruturas, insolvências, 
media, mercado de capitais, PPP - Parcerias público-

-privadas, Project finance, Propriedade intelectual e 
Tecnologias de informação, Público, reestruturação 
de empresas, societário, Urbanismo

IDIOMAS
inglês, espanhol, francês, alemão, italiano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
dispomos de uma rede de relações consolidadas 
com destacadas firmas de advogados do mundo, 
dado que assegura aos nossos clientes a cobertura 
das suas necessidades jurídicas em qualquer ponto 
do globo. na europa continental temos acordos 
com sociedades de advogados líderes nos respec-
tivos mercados nacionais: chiomenti em itália, Gide 
em frança e Gleiss Lutz na alemanha. estas ligações 
permitem-nos prestar aos nossos clientes um ser-
viço integral em projectos transfronteiriços mais 
complexos.

PubLICAçõES
•	 Os advogados da cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
são, na generalidade, autores regulares de trabalhos 
quer sobre temas jurídicos, quer sobre questões da 
actualidade, publicados na imprensa nacional e es-
trangeira ou em publicações da especialidade.
•	  a sociedade distribui periodicamente aos seus 
clientes boletins com informação actual e relevante 
sobre diversas áreas do direito.

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
em 2014 promovemos várias iniciativas em diversos 
temas, nomeadamente:
•	 reforma fiscal espanhola
•	 contrato de prestação de serviços versus contra-
to de trabalho e a problemática dos falsos recibos 
verdes
•	 a Lei de bases gerais da política pública de solos, 
de ordenamento do território e de urbanismo
•	 O novo código do Procedimento administrativo
•	 inspecção tributária
•	 reforma da legislação laboral
•	 Promoção da inovação

•	 a nova lei de organização judiciária e o novo códi-
go de processo civil
•	 novo regime jurídico aplicável às práticas indivi-
duais restritivas do comércio
     
LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Uma percentagem significativa dos nossos advo-
gados leccionaram ou leccionam 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 - 5.1, 4100-137 Porto
Telf: 226 166 920  |  fax: 226 166 949
porto@cuatrecasas.com

Espanha: alicante, Barcelona, Bilbau, Girona, Lérida, 
madrid, málaga, Palma de maiorca, san sebastián, 
saragoça, sevilha, Valência, Vigo e Vitoria-Gasteiz

internacional: Bruxelas, casablanca, Londres, Luan-
da, maputo, nova iorque, Paris, são Paulo 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.  cuatrecasasportugal@cuatrecasas.com

www.cuatrecasas.com

29*

137

18

4

78

*no mundo: nº de sócios: 235; nº Total de advogados: + de 950; 
  nº de outros colaboradores e advogados: + de 2.000

NOME DA SOCIEDADE
cuatrecasas, Gonçalves Pereira

A SOCIEDADE
O escritório iniciou a sua actividade em Portugal em 
1928. em 2009 adquiriu a sua actual designação na 
sequência da fusão com uma das mais prestigiadas 
sociedades de advogados em espanha. Prestamos 
assessoria jurídica internacional e doméstica, forne-
cendo um serviço completo a empresas nacionais 
e internacionais, incluindo algumas das principais 
empresas cotadas nestes países, e também a insti-
tuições financeiras e governamentais e a clientes in-
dividuais, em transacções locais e transfronteiriças. 
abrangemos todas as áreas do direito empresarial, 
contando com 18 áreas de actividade e 15 grupos 
sectoriais.

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
filipe avides moreira
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NOME DA SOCIEDADE

f. castelo Branco & associados

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1989
com mais de 20 anos de história, a f. castelo Branco 
& associados (fcB&a) afirmou e consolidou o forte 
cariz internacional com que tem marcado a sua acti-
vidade desde sempre e que a caracteriza como uma 
sociedade localmente estabelecida mas com uma 
prática internacionalmente orientada.
a fcB&a orgulha-se do reconhecimento da sua 
qualidade técnica, mas também da afirmação pela 
constante inovação e aperfeiçoamento dos serviços 
que presta, sempre orientados para a construção de 
uma relação próxima e profissional na defesa dos 
melhores interesses dos seus clientes e no mais es-
trito cumprimento das regras éticas e deontológicas 
da advocacia. na última década, a fcB&a apostou 
na expansão geográfica, estabelecendo parcerias 
fortes com escritórios em angola e moçambique, 
que permitiram desenvolver além-fronteiras os ser-
viços jurídicos prestados.

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
arbitragem e mediação
contencioso
recuperação de créditos
contratação Pública
direito Público e administrativo
direito civil
direito comercial
direito societário
reestruturação de empresas
direito comunitário e da concorrência
direito da comunicação social e Publicidade
direito da energia e recursos naturais
direito do ambiente
direito financeiro

corporate and Project finance
direito Bancário
direito fiscal
direito imobiliário
direito do Trabalho
fusões e aquisições
investimento em África
mercados de capitais
direito da Propriedade intelectual e Tecnologias de 
informação

IDIOMAS
inglês, castelhano, francês 

PubLICAçõES
•	“selection criteria on redundancy - The Beginning 
of a new era”, Global employment Law, 2014
 
•	“The new angola: Legal developments and Trends”, 
The american Laywer, 2014
 
•	“fastest Growing african economies face real esta-
te shortage”, iberian Lawyer, 2014
 
•	“Training and Job schemes for Unemployed revi-
sed”, iberian Lawyer, 2014

 
•	“TmT report 2014: innovate to survive”, iberian 
Lawyer, 2014
 
•	 Os advogados da fcB&a emitem, com periodici-
dade semanal, um artigo de opinião para o Jornal 
OJe

CONFERÊNCIAS/ COLÓquIOS
•	 seminário “argélia - Portugal, negócios e investi-
mento”, Lisboa, 2014
 
•	 seminário “investimentos estrangeiros de Pessoas 
físicas - regras Tributárias Brasileiras e Portugal 
como alternativa de redomiciliação fiscal”, são 
Paulo, Brasil, 2014
 
•	“foreign Labour Law and disputes - coordination 
seminar - africa event”, milão, itália, 2014

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Grace - Grupo de reflexão e apoio à cidadania 
empresarial

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
rua domingos sequeira, nº 101, 4050-232 Porto 
Telf: 228 346 740  |  fax: 228 346 741  
porto@fcblegal.com

•	 faro 
rua de santo antónio, nº 2-a, 1º andar 
8000-283 faro 
Telf: 289 894 034 | fax: 289 096 090
algarve@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

•	 angola - Luanda 
(em associação com eduardo Vera-cruz advogados)  
rua rainha Ginga, 187 - edifício rainha Ginga, Piso 
intermédio, Luanda
Telf: (+244) 222 338 358  |  fax: (+244) 222 390 634
angola@fcblegal.com

•	 moçambique - maputo 
(em associação com aG advogados)  
avenida Vladimir Lenine, 174 - 1º, edifício millen-
nium Park, maputo
Telf: (+258) 21 359 520  |  Telm: (+258) 21 359 501
mozambique@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

71

14

2

14
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NOME DA SOCIEDADE
Gameiro e associados - sociedade de advogados, r.L.

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2007 (origem no escritório 
Gameiro advogados criado em 1986). 
a sociedade está vocacionada para a prestação de 
serviços de consultoria, assessoria empresarial e 
contencioso, em Portugal, em angola e no Brasil.
Para tal, dispõe de uma equipa multidisciplinar, que 
pauta a sua actuação com sentido de compromisso, 
confiança, proximidade e independência.

NOME DOS SÓCIOS
Luís Gameiro, sara macias

Advogados
fábio Gomes raposo, sara subtil, catarina Gomes, 
manuel Teixeira Gomes

Consultores
Queleti mendes, Jorge nobre, suzete ferrão, fran-
cisco antunes, Wagisa miguel

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 estrangei-
ro, arbitragem e mediação, corporate finance, imo-
biliário, direito da construção, Project finance, co-
mercial, corporate Governance, reestruturação de 
empresas, direito do Trabalho, contratos de direito 
Privado, direito administrativo, civil, contencioso, 
contencioso Laboral, recuperação de créditos

IDIOMAS
Português, inglês, francês, espanhol

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 asaP - associação das sociedades de advogados 
de Portugal
•	 Porto Business school
•	 POr - câmara Portuguesa de comércio no Brasil
•	 ce-cPLP - confederação empresarial da cPLP
•	 afrOcHamBer - câmara de comércio afro-Brasileira
•	 câmara de comércio e industria Luso-colombiana
•	 icc - international chambers of commerce
•	 UPGrade consulting

PubLICAçõES
Artigos de Opinião 2014
•	 Potencialidades e entraves na internacionalização 
de empresas no Brasil
•	 a Bolsa angolana
•	 anGOLa: do desagravamento ao Perdão fiscal
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
•	 associação mimar
•	 ajuda de Berço

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 angola - Talatona  |  Luanda
Gameiro associados

- empreendimento mix center, município de Belas
Talatona - Luanda

- rua José s. Lameira, nº 21
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

•	 Lisboa
Gameiro associados
avenida da Liberdade, nº 220 - 4º andar
1250-142 Lisboa
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

6

2

5

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, imobiliário, Bancário, financeiro, direito da 
concorrência, direito do desporto, direito marítimo, 
direito da Propriedade intelectual e Tecnologias de 
informação, direito da regulação, direito dos Trans-
portes, direito das Telecomunicações

IDIOMAS
inglês, espanhol, francês, alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 membro fundador da miranda alliance, uma rede 
de sociedades e escritórios de advogados com pre-
sença, predominantemente mas não exclusivamen-
te, nas economias emergentes de África, a saber: 
angola, Brasil, cabo Verde, camarões, frança, 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 
advogados, os quais colaboram diariamente na 
prestação de serviços a clientes nacionais e interna-
cionais com actividades em múltiplos sectores da 
economia.

PubLICAçõES
•	 Getting the Deal Through - Mining (angola, mozam-
bique), 2014
•	 Getting the Deal Through - Arbitration (angola, 
equatorial Guinea, mozambique, Portugal), 2014

•	 The Banking Regulation Review (angola, mozambi-
que); Law Business research, 2014
•	 Arbitration in Africa: A Practitioner’s Guide; Wolter 
Kluwer, 2013
•	 Leniency Regimes (Portuguese Chapter); sweet & 
maxwell, 2012

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	 1º seminário avançado de arbitragem internacional 
da icc, Luanda, angola; Orador: agostinho Pereira de 
miranda, 2014
•	 Oil & Gas summit’ 14, Lisboa, Portugal; Orador: João 
afonso fialho, 2014
•	 20th Western africa Oil, Gas/LnG & energy 2014, 
Windhoek, namíbia; Orador: nuno cabeçadas, 2014
•	 O direito do Petróleo e Gás, díli, Timor-Leste; Orador: 
ricardo alves silva, 2014
•	 Orçamento do estado para 2015, Lisboa, Portugal; 
Oradores: samuel fernandes de almeida e Luís m. s. 
Oliveira, 2014

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 Universidade nova de Lisboa

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 a miranda tem participado em várias acções de 
responsabilidade social, designadamente, prestan-
do assessoria jurídica em regime Pro Bono a um con-
junto de organizações nacionais e internacionais.
•	 a nível internacional, merece referência a colabo-
ração com as seguintes organizações: International 
Senior Lawyers Project, a maior organização do mun-
do na prestação de serviços jurídicos em regime 
Pro Bono; A4ID – Advocates for International Deve-
lopment, uma associação que visa contribuir para a 
realização de objectivos do programa Millenium das 
nações Unidas; a Trust Law Connect, programa da 
Thomson Reuters Foundation destinado a potenciar 
a prestação de serviços jurídicos em regime Pro 

Bono a OnGs e empresas sociais e ainda a comissão 
Fulbright, o principal programa apoiado pelo gover-
no dos estados Unidos da américa para a promo-
ção do intercâmbio educacional entre estudantes 
americanos e do resto do mundo. a nível nacional, 
a miranda tem prestado serviços, em regime Pro 
Bono, a diversas instituições, de que são exemplo a 
fundação do Gil, a associação salvar sintra, a Liga 
para a Protecção da natureza, a entrajuda, a aiesec, 
a florasul, a aPPda e a fundação champagnat 
(casa da criança de Tires).
•	 a miranda apoia o ensino universitário, desig-
nadamente através da cátedra miranda em direito 
financeiro Transnacional da faculdade de direito da 
Universidade católica Portuguesa, a única cátedra 
com patrocínio privado existente em faculdades de 
direito portuguesas. no domínio do voluntariado, 
merece destaque o projecto de requalificação de 
uma escola do ensino básico na Guiné equatorial, ini-
ciativa que desenvolve com a sua parceira local sole-
ge. a nível nacional, a miranda participa no Projecto 
G.i.r.O. promovido pelo Grace, no serve the city 
Lisboa e em várias outras iniciativas de cunho social.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
edifício centro Burgo, 
av. da Boavista, 1773 - B, B.2.2
4100-133 Porto
Telf: 220 439 500 | fax: 220 439 501
porto@mirandalawfirm.com

miranda cOrreia amendOeira & assOciadOs

Nº de sócios: 

Nº Total advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

av. eng. duarte Pacheco, 7
1070-100 Lisboa

T. 217 814 800

f. 217 814 802

e. lisboa@mirandalawfirm.com

www.mirandalawfirm.com
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Utilizamos este espaço para divulgar uma das organizações que apoiamos no âmbito da nossa política de responsabilidade 
social - a iniciativa Serve the City Lisboa.
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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 Uni. 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
•	 Protocolo de colaboração institucional com facul-
dade de direito da Universidade de Lisboa. 
•	 sócio Pedro marinho falcão é membro do conse-
lho de fiscalização do sistema integrado de infor-
mação criminal.

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 2014; Professor do instituto 
Politécnico do cávado e do ave; mestrado em fisca-
lidade, 2009 a 2014; mestre em direito fiscal

•	nuno cerejeira namora
assistente convidado da Universidade fernando 
Pessoa; direito do Trabalho e direito das socieda-
des, 1992 a 1998; Professor do curso superior de 

medicina Legal - instituto nacional de medicina 
Legal e faculdade de medicina da Universidade do 
Porto; direito do Trabalho, 2005 a 2014

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, no-
meadamente, “coração da cidade” e “Vida norte”.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa
rua marquês de subserra, nº 9 - 3º esq.
1070-170 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 

www.facebook.com/ncnpmf

nUnO cereJeira namOra, PedrO marinHO faLcãO & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL
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NOME DA SOCIEDADE
Pedro raposo & associados
sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
a Pra nasceu em 23 de Outubro de 2001, e 
desenvolve-se vocacionada para o apoio geral e 
transversal aos seus clientes, em regra empresários, 
empresas multinacionais e Pmes. fruto de uma acti-
vidade económica cada vez mais globalizada, a Pra 
estabeleceu parcerias estratégicas que asseguram 
um apoio rigoroso aos seus clientes além-fronteiras. 
Procurando prestar o melhor serviço global, com os 
melhores advogados, para os melhores clientes, a 
Pra assume como seus os seguintes valores: res-
ponsabilidade; Valor; disponibilidade; Orientação 
para o cliente; diferenciação; confiança.

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
•	“The new directive 2014/24/eU on Public 
Procurement”
OPeT (Luís Valadares Tavares, rui medeiros, david 
coelho), 2014
•	“Guia do fisco 2012, 2013 e 2014 do BPi”
BPi, 2012, 2013, 2014 (co-autora marta Gaudêncio)

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	 alterações ao código do Trabalho 2014: foco na 
avaliação de desempenho; Organização: Pra em 
colaboração com Pwc, 2014
•	 exportar - Produtos e serviços: requisitos legais
Organização: Portugal exportador 2014; Orador: 
João Laborinho Lúcio, 2014
•	 8.º congresso nacional de contratação Pública 
electrónica (novas directivas de contratação Públi-
ca: inovação e dinâmicas concorrenciais); Organiza-
ção: aPmeP e OPeT; Orador: Pedro raposo, 2014
•	 Transposição das directivas dos contratos Públi-
cos; Organização: aPmeP e OPeT; Orador: david 
coelho, 2014
•	 Via BOLsa | financiamento através do mercado 
de capitais; Organização: euronext - Bolsa Portu-
guesa, Porto Business school; Orador: Pedro raposo

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 (2002 a 2004); 
Vice Presidente conselho distrital de Lisboa (2005 a 
2007); Presidente do conselho de deontologia de 
Lisboa (2008/2010)
 
•	 catarina costa Lopes
Vogal do conselho distrital de Lisboa (2005 a 2007)
 
•	 anabela aguilar salvado
membro da secção de combate à Procuradoria 
ilícita do conselho distrital de Lisboa (2005/2007); 
membro do conselho distrital de Lisboa 
(2005/2007); membro do conselho de deontologia 
de Lisboa (2008/2010)

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 PrO BOnO Portugal

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
•	“Projecto futuro” | instituto do Judo

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

•	 Brasil - rio de Janeiro e são Paulo
miguel neto advogados

•	 cabo Verde - cidade da Praia 
amado & medina - advogadas

•	 china - macau
noel rosário cardoso

•	 moçambique - maputo 
máximo dias - advogados

Nº de sócios:

Nº Total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros colaboradores:

rua rodrigo da fonseca, nº 82 - 2º esq.
1250-193 Lisboa

T. 213 714 940

f. 213 882 635

e. mail@pra.pt

www.pra.pt  |  facebook.com/Praadvogados

PedrO raPOsO & assOciadOs, sOciedade de adVOGadOs, rL
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NOME DA SOCIEDADE
raposo Bernardo & associados 

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1995. a raposo Bernardo 
é uma sociedade de advogados full service, que 
desenvolve uma intensa prática internacional, 
especialmente na europa e em África. a rede 
de escritórios que a raposo Bernardo vem 
desenvolvendo desde 2002 tem permitido 
proporcionar aos seus advogados uma experiência 
que é decisiva para apoiar novas e cada vez 
mais complexas operações. entende que para 
proporcionar um apoio jurídico de elevado nível 
é fundamental que os advogados, para além 
de elevadas competências técnicas, tenham um 
profundo conhecimento do sector de actividade 
dos clientes, bem como uma apurada sensibilidade 
para o seu modo específico de fazer negócios.

ÁREAS
societário, fusões e aquisições, Bancário, mer-
cado de capitais, comercial, financeiro, Private 
equity, Venture capital, corporate finance, Pro-
ject finance, fiscal, contencioso, arbitragem e 
mediação, direito do Trabalho, regulação, co-
munitário e da concorrência, farmacêutico, ci-
ências da Vida e Biotecnologia, direito da saúde, 
direito dos Transportes, Propriedade intelectual 
e Tecnologias de informação, media, Telecomu-
nicações, energia e recursos naturais, direito do 
ambiente, direito do Turismo, imobiliário, novas 
Tecnologias, contencioso fiscal, contratação Pública,
contratos de direito Privado, Público e admi-

-nistrativo, PPPs - Parcerias público-privadas, ae-
ronáutico, corporate Governance, reestruturação 
de empresas, energias renováveis, investimento 
internacional (roménia, Polónia), investimento em 
África, investimento em espanha, marítimo, direito 
dos seguros, direito do desporto, 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 editoras jurídicas mais 
tradicionais e consagradas do país, corresponde a 
uma iniciativa que marca o acentuado cunho aca-
démico dos advogados da sociedade, que nesses 
escritos não perdem o sentido prático e concreto 
dos temas fundamentais que interessam à activida-
de das  empresas. 
•	 Legal Update e Legal Briefings - a raposo Bernar-
do 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 universi-
tários 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 desenvolve programas de formação 

internos em áreas jurídicas. a rB Global academy 
compreende também programas destinados ao 
desenvolvimento de conhecimentos transversais 
e multidisciplinares, dotando os seus advogados 
de competências ao nível de gestão, negociação, 
sistemas de informação e idiomas, 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. 

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 alves & associados 
sociedade de advogados, r.L.

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2013
Temos uma divisa essencial: a defesa enérgica e 
determinada dos direitos dos nossos clientes. na 
simplicidade deste enunciado, concentra-se, afinal, 
toda a razão de ser da própria advocacia. aconse-
lhar, de forma competente, permanente e solidária, 
sobre a melhor forma de exercerem os seus direi-
tos e de cumprirem os seus deveres. Privilegiar a 
consulta jurídica, como método de prevenção de 
litígios. esta é, aliás, uma das vertentes próprias da 
actividade dos nossos advogados. colocar todo o 
empenhamento e energia em cada patrocínio, pela 
defesa dos interesses que nos estão confiados.
a nossa sociedade nasce da agregação de um con-
junto de advogados, que trouxeram consigo o amor 
à profissão e o lastro das suas experiências indivi-
duais. Tudo isto colocamos ao serviço dos nossos 
clientes. Porque é essa a nossa missão.
assim, na defesa de cada um dos nossos clientes: 
(i) Uma equipa sólida
(ii) encontrando soluções inovadoras
(iii) Perpetuando os Valores da advocacia

NOME DOS SÓCIOS
rogério alves
João Perry da câmara
filipe Barata
João Pedro Varandas

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso  |  Arbitragem
rogério alves (ra@raassociados.pt)
João Perry da câmara (jpc@raassociados.pt)

Societário (Negócios)
filipe Barata (fb@raassociados.pt)
João Pedro Varandas (jpv@raassociados.pt)

Público 
rogério alves (ra@raassociados.pt)
João Pedro Varandas (jpv@raassociados.pt)
Henrique rodrigues da silva (hrs@raassociados.pt)

OutRAS ÁREAS
contencioso | arbitragem - núcleos: direito do 
Trabalho, direito Penal económico, direito contra-
ordenacional, direito da família e das sucessões, 
insolvências.
negócios - núcleos: fusões e aquisições, direito 
comercial, societário, direito imobiliário, direito do 
Turismo, direito financeiro, Bancário, direito fiscal, 
Tecnologias de informação, direito da saúde e far-
macêutico, direito do desporto.
Direito Público - núcleos: direito do Urbanismo, 
direito do ambiente, direito das expropriações, 
regulação, contratação Pública, contencioso 
administrativo.

IDIOMAS
inglês, francês, castelhano e Português

PubLICAçõES
•	 Getting the deal Through - asset recovery (2015); 
Law Business research, 2014

•	 international comparative Legal Guide to: Busi-
ness crime 2015; GLG - Global Legal Group, 2014

•	 asset Tracing and recovery review 2015; Law Bu-
siness research Ltd, 2014

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	 a Legislação Portuguesa sobre as Prescrições - re-
vista frontline
Oradores: rogério alves e fernando negrão, 2014

•	 Profissões de risco: Perigo e stress - 2ª divisão do 
comando metropolitano de Lisboa da Polícia de 
segurança Pública
Orador: rogério alves, 2014

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 rogério alves
Professor convidado - Universidade católica
Área: retórica forense; desde 2005

•	 ana Pedrosa augusto
assistente convidada - escola superior de Hotelaria 
e Turismo do estoril
Área: direito do Turismo; desde 2013

Outras Ligações:
Protocolo de Patrocínio celebrado pela rogério 
alves & associados - sociedade de advogados, r.L. 
com a Universidade católica em 2014 relativamente 
ao apoio à iniciativa Católica Talks - “Católica Gradua-
te Legal Research Conference 2014”

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 rogério alves
 -  Presidente do conselho distrital de Lisboa - entre 
2002 e 2004
 - Bastonário da Ordem dos advogados - entre 2005 
e 2007

•	 João Perry da câmara
 - Vice-Presidente do conselho distrital de Lisboa - 
entre 2001 e 2004
 - Vogal do conselho Geral da Ordem dos advoga-
dos - entre 2004 e 2007

rOGériO aLVes & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, r.L.

Nº de sócios: 

Nº Total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

avenida Álvares cabral, nº 61 - 4º
1250-017 Lisboa

T. 213 911 040

f. 213 911 041

e. geral@raassociados.pt

www.raassociados.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 Público e Direito Administrativo
noel Gomes
ng@sma.pt
nº de advogados: 4
 
Direito Comercial
miguel miranda
mm@sma.pt
nº de advogados: 4
 
Direito Fiscal
nuno Oliveira santos
nos@sma.pt
nº de advogados: 3
 
Direito do trabalho
Helena Braga marques
hbm@sma.pt
nº de advogados: 3
 
OutRAS ÁREAS 
recuperação de créditos, contratos de direito Pri-
vado, direito civil, direito das expropriações, direito 
da comunicação social e Publicidade, direito dos 
media, direito da família e sucessões, Urbanismo, 
regulação, financeiro, contencioso, Penal, insolvên-
cias, Propriedade intelectual e Tecnologias de infor-
mação, Telecomunicações, direito dos Transportes
 
IDIOMAS
inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim
 
ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
Harvard Law school  |  asaP - associação das socie-
dades de advogados de Portugal  |  aJP - associação 
Jurídica do Porto  |  anJe - associação nacional de 
Jovens empresários

PubLICAçõES
•	 código do Processo civil e Legislação comple-
mentar; Vida económica, 2014
•	“iUc: Poderá o estado ser tão cego?”; Boletim do 
contribuinte, 2014
•	“aplicação de imposto de selo a imóveis de Luxo”; 
Boletim do contribuinte, 2014
•	“Orçamento de estado para 2015”; Boletim do con-
tribuinte, 2014
•	 manual do autarca; instituto francisco sá carneiro, 
2013
•	 Lei dos compromissos e dos Pagamentos em atra-
so; coimbra editora, 2012
•	 a sá miranda & associados divulga ainda, frequen-
temente, newsletters e notas informativas junto dos 
seus clientes.

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	 ciclo de conferências LeGaL TaLKs 2014
•	 conferência “Titularidade dos recursos Hídricos” - 
delegação da Ordem dos advogados V. n. Gaia; 
Helena Braga marques, 2014
•	 colóquio “Práticas individuais restritivas de co-
mércio” - câmara do comércio de Lisboa; miguel 
miranda, 2014
•	 fórum “it4Legal Porto”; miguel miranda, 2014
•	 Workshop “Legislação fiscal e Laboral”; Helena 
Braga marques; Parceria com a anTram - rn, 2014
•	 Workshop “regulamentação social, Legislação 
Laboral e espaço do associado”; Helena Braga mar-
ques; Parceria com a anTram - rn, 2014

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 ana rebelo sousa - instituto Politécnico do Porto, 
esTGf; Áreas: direito Processual civil, 2014

•	Noel	Gomes	-	Faculdade	de	Economia	da	Universi-
dade do Porto; Áreas: direito fiscal, direito do am-
biente e direito das sociedades comerciais, 2014; 
investigador do núcleo de estudos de direito das 
autarquias Locais (nedaL) da escola de direito da 
Universidade do minho

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 miguel miranda
formador de Prática Processual civil, desde 2011

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 donativos anuais a instituições à escolha dos 
advogados

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa
Largo rafael Bordalo Pinheiro, nº 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:

rua nossa senhora de fátima, nº 177 - 7º Piso
4050-427 Porto

T. 223 715 485

f. 223 723 285

e. geral@sma.pt

www.sma.pt
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4
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NOME DA SOCIEDADE
serra Lopes, cortes martins & associados
sociedade de advogados, r.L.

A SOCIEDADE 
ano da constituição: 1989
fundada em 1961, a serra Lopes, cortes martins & 
associados (sLcm) é uma sociedade de advogados 
com forte implantação e elevado reconhecimento 
no mercado, que presta serviços especializados na 
generalidade das áreas de direito aos seus clien-
tes nacionais e internacionais. norteando a sua 
actuação pela permanente fidelidade aos valores 
essenciais da advocacia: a independência, o cumpri-
mento dos deveres éticos e deontológicos, a com-
petência, a disponibilidade e o serviço ao cliente, a 
sLcm aposta na prestação de serviços numa lógica 
de confiança e lealdade recíprocas.

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, inês Pinheiro, João Tiago 
morais antunes

ÁREAS
arbitragem e mediação | contencioso, contratação 
Pública, contratos de direito Privado, contratos in-
ternacionais, direito do ambiente, direito Bancário, 
direito civil, direito comercial | societário, direito 
da comunicação social e Publicidade, direito 
comunitário e da concorrência, direito do des-
porto, 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 Pro-
priedade intelectual e Tecnologias de informação, 
direito Público e administrativo, direito da regu-
lação, direito da saúde, direito dos seguros, direito 
do Trabalho, direito do Urbanismo, fusões e aqui-
sições, investimento estrangeiro, insolvências, mer-
cado de capitais, PPPs - Parcerias Público-Privadas, 
Private equity | Project finance, reestruturação de 
empresas, registos e notariado, Telecomunicações  

IDIOMAS
inglês, francês, espanhol, italiano, alemão

PubLICAçõES
•	“La culpa in contrahendo en el Derecho internacional 
Privado europeo”, in Anuario Español de Derecho In-
ternacional Privado, Dário Moura Vicente, 2013
•	“The scope and structure of the Portuguese civil 
code”, in The Scope and Structure of Civil Codes - A 
Comparative Analysis, Heidelberga, etc., Dário Moura 
Vicente, springer, 2014
•	“Portugal”, in International Handbook of Commercial 
Arbitration, suplemento 82 (dezembro 2014), Haia/
Londres/Boston, Dário Moura Vicente, Kluwer

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	“The Limits on the role of courts in determining 
issues of arbitral Jurisdiction”, Viena, Julho 2014, 
congresso da academia internacional de direito 
comparado, Dário Moura Vicente
•	“The Portuguese civil code and its international 
influence”,  Pequim, Outubro 2014, china University 
of Political science and Law, Dário Moura Vicente
•	“a complementaridade entre tribunais arbitrais e 
estaduais na decisão de questões de competência”, 
Luanda, novembro 2014, iii conferência internacio-
nal de arbitragem de Luanda, Dário Moura Vicente
•	“Revisão do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação”, instituto de ciências Jurídico-Políticas 
da faculdade de direito da Universidade de Lisboa, 
Outubro 2014, Gonçalo reino Pires
•	“Proposta de Lei de Bases da política pública de solos, 
de ordenamento do território e do urbanismo”, insti-
tuto de ciências Jurídico-Políticas da faculdade de 
direito da Universidade de Lisboa, dezembro 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

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 angola
mG adVOGadOs
www.mgadvogados.co.ao

•	 Brasil
LiLLa, HUcK, OTranTO, camarGO, advogados
www.lhm.com.br

•	 espanha
marimÓn aBOGadOs
www.marimon-abogados.com

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

10

34

4

8





In-Lex

51

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: 30

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: 27

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: 12

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
•	 Alfa International - Common European Sales Law
Orador: edmundo Batalha reis, 2014

•	 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
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1
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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

16

100

24

6

40

NOME DA SOCIEDADE
Uría menéndez - Proença de carvalho

ANO DA CONStItuIçãO: anos 40

NOME DOS SÓCIOS
daniel Proença de carvalho
duarte Garin
Tito arantes fontes
antonio Villacampa
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 
nuno salazar casanova
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; Public contracts in Legal 

Globalization; Grupo europeu de direito Público; 
eeLa - european employment Lawyers association; 
JUTra - associação Luso-Brasileira de Juristas do 
Trabalho; european financial market Lawyers Group; 
Lex mundi; círculo de advogados de contencioso; 
círculo de advogados de concorrência; aPOdiT - as-
sociação Portuguesa de direito de Trabalho; insol in-
ternational; fórum Penal - associação de advogados 
Penalistas; Uia - Union internationale des avocats; 
iBa - international Bar association; icc - internatio-
nal chamber of commerce; concórdia - centro de 
conciliação, mediação de conflitos e arbitragem; 
associados fundadores da “associação Like Portu-
gal - Business club”; iaB - instituto dos advogados 
Brasileiros

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 
instituto de direito do Trabalho da faculdade de 
direito de Lisboa no XV curso Pós-graduado de 
especialização em direito do Trabalho e no iii curso 
de Pós-graduação em direito empresarial; orador 
convidado na faculdade de direito da Universidade 

nova de Lisboa no ii curso de extensão Universi-
tária de direito do Trabalho e de segurança social, 
2014/2015.
•	 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 2014.
•	 João anacoreta correia, professor convidado na 
Universidade católica Portuguesa, núcleo regional 
do Porto.

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

A SOCIEDADE

ano da constituição: 1976

Somos uma firma de advogados

sabemos a importância que cada passo tem para o 

cliente. Preparamo-lo em equipa, com segurança no 

conhecimento e confiança na inovação.

Somos uma firma de pessoas

O nosso objectivo de solidez técnica e rigor pro-

fissional, alia-se às qualidades humanas dos cola-

boradores da Vda, e transparece na maneira como 

lidamos com o cliente e com a comunidade em que 

nos inserirmos.

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

IDIOMAS

Português, inglês, francês, espanhol

PubLICAçõES

Podem ser consultados no site Vda, em www.vda.

pt/pt/o-que-fazemos/newsletters-e-flashes/, todas 

as newsletters e flashes informativos realizados, 

sempre que há matéria de interesse para os nossos 

clientes.
 

advogados da Vda são autores de obras jurídicas de 

referência em diversas áreas do direito, no âmbito 

da atividade académica que praticam. no último 

ano, foram publicadas mais de 50 obras jurídicas/

artigos, a nível nacional e internacional. Podem ser 

consultados em www.vda.pt/pt/o-que-fazemos/

publicacoes-e-artigos/publicacoes/.

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS

Os advogados da Vda estão frequentemente 

presentes em diversas conferências e eventos, em 

Portugal e no estrangeiro.

a Vda organiza conferências e outros eventos para 

os seus clientes. foram realizados quase 100 even-

tos com presença de advogados Vda, enquanto 

oradores ou moderadores, devido ao seu conheci-

mento na sua área de expertise, em Portugal e no 

estrangeiro, no último ano.

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS

VdAcademia | Formar para a Excelência

a Vdacademia é a primeira academia criada por 

uma sociedade de advogados em Portugal e a única 

certificada pela dGerT em formação jurídica. cele-

brou no ano passado o seu 5º aniversário, tendo 

atingido as metas de 10.000 horas de formação e de 

32 novos formadores certificados. mais informações 

em www.vdacademia.pt.

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono e RSE - a comunidade em que nos inseri-

mos é a nossa base e por isso levamos tão a sério o 

nosso trabalho Pro Bono.

no último ano, a Vda dedicou 5300 das suas horas a 

trabalho Pro Bono apoiando mais de 100 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 - dili

Timor Plaza

rua Presidente nicolau Lobato, Unidade 433

comoro, dili | Timor-Leste

Telf: (+670) 331 1418 

fax: (+670) 331 1317

timorleste@vda.pt

PARCERIAS

•	 angola | angola@vda.pt

•	 moçambique | mozambique@vda.pt

•	 Brasil | brazil@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
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170

3
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NOME DA SOCIEDADE
a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 
& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 1967. PLmJ é uma sociedade 
de advogados líder em Portugal e afirmou-se como 
uma referência da advocacia nacional pelo seu 
dinamismo, capacidade de inovação e qualidade 
dos seus serviços, encontrando-se entre as 50 so-
ciedades mais inovadoras da europa de acordo com 
o financial Times. PLmJ é um escritório full-service 
que aposta na especialização e cobre todas as áreas 
do direito, com mais de 45 anos de experiência e 
um inigualável track record na assessoria das mais 
complexas operações nacionais e internacionais.

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, Protec-
ção de dados.

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 a 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, incluindo a colec-
ção Jurídica PLmJ que reúne já 7 volumes.
PLmJ divulga diariamente, aos seus clientes e par-
ceiros, várias notas informativas sobre as áreas de 
prática, mercados e regiões onde actua que podem 
ser consultadas em www.plmj.com.

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: a formação 
prevista anualmente, in-house e externa, tem a pre-
ocupação de promover a actualização de conheci-
mentos em áreas e matérias jurídicas que estão na 
ordem do dia e de reforçar técnicas e soft skills que 
permitem aos advogados mais eficiência, produtivi-
dade 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 faculdades onde os nossos advogados, com 
o apoio de PLmJ, completam anualmente progra-
mas de especialização nas suas áreas, como douto-
ramentos, 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.
PLmJ procura retribuir algum do seu sucesso à 
sociedade civil através do apoio a jovens artistas 

portugueses, no âmbito da actividade desenvolvida 
pela fundação PLmJ.

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
•	 Países do 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
•	 madeira - mendes Londral & associados

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
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NOME DA SOCIEDADE

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados

sociedade de advogados, rL 

A SOCIEDADE

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

ricardo Oliveira Venâncio

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

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 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

4
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NOME DA SOCIEDADE
abreu & associados - sociedade de advogados rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1993
somos hoje uma das três maiores sociedades de 
advogados portuguesa, contando com 280 colabo-
radores, entre os quais 190 advogados. com o seu 
projecto de internacionalização, designado pela 
marca umbrella “abreu international Legal solutions”, 
a abreu advogados actua em parceria com socieda-
des de advogados em angola, Brasil, cabo Verde, chi-
na/macau, moçambique e Timor-Leste (Joint Office). 
enquanto advogados num mercado altamente com-
petitivo, queremos deixar a marca de um projecto 
humanizante, tecnicamente excelente e comprome-
tido com a construção de um mundo sustentável.

NOME DOS SÓCIOS
alexandra courela, ana sofia Batista, armando mar-
tins ferreira, augusto marques, Bernardo de arroche-
la alegria, carmo sousa machado, duarte de athayde, 
fernando Veiga Gomes, francisco Patrício, Guilher-
me 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 Perei-
ra, miguel de avillez Pereira, miguel Teixeira de abreu, 
natália Garcia alves, Paulo de Tarso domingues, Pe-
dro Pais de almeida, ricardo Vieira, rodrigo ferreira 
rocha, rui Peixoto duarte, sofia santos machado

consultores: alexandre miguel mestre, ana Gouveia 
martins, artur reis e sousa, emanuel Vidal Lima, João 
Veiga Gomes, José Henriques da silva, Luís fábrica, 
Luis freire de andrade, Luís Gonçalves da silva, Luis 
marques mendes, Luís miguel Henrique, mário João 
de Brito fernandes, Paulo cordeiro de sousa, Paulo 
Teixeira Pinto, ricardo costa

ÁREAS
comercial, contencioso, Público, ambiente, finan-
ceiro, fiscal, imobiliário, direito do Trabalho, concor-
rência, regulação, comunitário (Ue), Propriedade 
intelectual e Tecnologias de informação, desporto

IDIOMAS
inglês, francês, espanhol, alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 aeL / aiJa / Bcsd Portugal / cfe / consulegis / 

eurocollectnet / eVca / Gesica / iBa / ifa / inTa / 
international insolvency institute / isda / multilaw / 
nYsBa / Uia

PubLICAçõES
•	“investir no Brasil”; almedina e actual editora, 2014
•	 colecção monografias iaB, n.º2 - “O Ordenamento 
do espaço marítimo” e colecção estudos iaB, n.º2; 
almedina, 2014
•	“merger control - Portugal 2014” - capítulo Portu-
guês; chambers & Partners, 2014
•	“How to Hire and fire: a Global Guide 2014” - capí-
tulo Português; multilaw, 2014
•	 Participação nas publicações da “The internatio-
nal comparative Legal Guide”: mining Law 2014; 
international arbitration 2014 e mining Law 2015; 
Global Legal Group

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	 i congresso de direito das empresas, em Luanda; 
Organização do instituto do conhecimento da 
abreu advogados, em parceria com a faculdade 
de direito da Universidade agostinho neto e fBL 
advogados, 2014
•	 ciclo de debates Ouvir e Pensar: “Justiça: Um Tra-
vão para o desenvolvimento do País?”, a 3 de Julho 
e “regionalização: ainda um desafio para o País?”, a 
12 de novembro, 2014
•	 i congresso regional de direito do Trabalho, 2014
•	 seminário: “a nova Lei de Bases da Política de Or-
denamento e de Gestão do espaço marítimo”, 2014
•	 seminário: “fundos estruturais, novo Banco de 
fomento e competitividade das empresas”, 2014

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 cecília anacoreta correia, assistente convidada 
na faculdade de direito da Universidade de Lisboa
•	 Luís fábrica, Professor na faculdade de direito da 
Universidade católica Portuguesa
•	 Luís Gonçalves da silva, docente no instituto de 
direito de Trabalho da faculdade de direito de Lis-
boa - idT e assistente da faculdade de direito da 
Universidade de Lisboa
•	 miguel Teixeira de abreu, docente na Universida-
de católica Portuguesa
•	 Paulo de Tarso domingues, Professor na faculda-
de de direito da Universidade do Porto
•	 ricardo costa, Professor na faculdade de direito 
da Universidade de coimbra

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. algumas iniciativas e apoios:
•	 Programa de Literacia Jurídica “Justiça para Todos” 

- fórum estudante
•	 (*) cais; reklusa; casa de santo antónio; acade-
mia dos champs; microcrédito andc; ies; centro 
Paroquial de fernão ferro; fundação alter real; 
Portugal foods - associação integralar

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

•	 Madeira - rua dr. Brito da câmara, nº 20, 
9000-039 funchal | e. madeira@abreuadvogados.com
Telf: 291 209 900 | fax: 291 209 920
 
Abreu International Legal Solutions
•	 em Parceria: angola - Luanda | Brasil | cabo Verde | 
china - macau | moçambique - maputo 
•	 em Joint office : Timor-Leste - díli 

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

27
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35
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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

recuperação de créditos

contratação Pública

contratos de direito Privado

direito Público e direito administrativo

direito civil

direito comercial

direito societário

direito do consumo

direito Bancário

direito fiscal

direito imobiliário

direito do Trabalho

contratação colectiva

direito da segurança social

direito marítimo

insolvências

investimento internacional

mercado de capitais

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

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

aBreU & marQUes e assOciadOs, sOciedade de adVOGadOs de resPOnsaBiLidade LimiTada 
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NOME DA SOCIEDADE
albuquerque & associados  
sociedade de advogados rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: a origem remonta a 1922. a 
sociedade é uma das fundadas há mais tempo em 
Portugal e mantém um posicionamento centrado 
no futuro e na modernidade. Pautando-se por valo-
res de rigor foca-se no cliente e suas necessidades 
e não esquece o património específico: experiência 
de meio século de prática para os mercados estran-
geiros e nacional, com tradição na representação 
dos interesses em Portugal de empresas estrangei-
ras. detém ainda um grande leque de clientes de 
entre as maiores empresas e grupos portugueses.

NOME DOS SÓCIOS
alexandre de albuquerque, Pedro de albuquerque, 
antónio mendonça raimundo, João salvador, fran-
cisco colaço, Gonçalo Pinto ferreira, rita delgado, 
dulce dinis

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 em colabo-
ração com sociedades de advogados de primeira 
linha no estrangeiro, tendo parcerias formais com 
algumas. Tal permite assegurar o apoio jurídico 
necessário no âmbito de projectos de expansão 
internacional dos seus clientes nacionais. a socie-
dade tem acompanhado a internacionalização de 

clientes, nomeadamente para o mercado europeu, 
americano (destaque para o Brasil) e africano (real-
ce 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 prestam informação jurí-
dica relativamente às mais variadas matérias legais, 
domésticas e internacionais.
•	 a sociedade é o único membro português da 
Lni Oasis, rede de sociedades de advogados pre-
sente em cerca de 50 países, 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

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	“debate sobre a reforma do irs” - O Presidente da 
comissão de reforma do irs, Professor doutor rui 
duarte morais, o Professor doutor José Xavier de 
Basto (faculdade de economia da Universidade de 
coimbra) e o dr. Henrique nogueira nunes, respon-
sável pela área fiscal da sociedade, debateram em 
mesa redonda, moderada por filipe alves do diário 
económico, a reforma do irs; 2014
•	“empresas e concorrência” - com a participação 
do Presidente da autoridade para a concorrência 
fez-se uma abordagem sucinta sobre acordos e 
contactos ilegais entre empresas, abuso de posição 

dominante e concentrações de empresas, tanto na 
vertente nacional como da União europeia; 2014
•	“conferência sobre regulação dos agentes de 
Jogadores de futebol e Third Party Ownership” - a 
albuquerque & associados organizou a conferência 
que contou com Prof. richard Parrish, “centre for 
sports Law research” da edge Hill University, Patrice 
van Oostaaijen - maguire, fiscal residence of football 
investment funds in the netherlands, enquanto ora-
dores e João Querido manha, director do Jornal re-
cord, como moderador de uma mesa redonda; 2014

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 - a sociedade desenvolve acti-
vidade em angola através de uma estrutura com-
posta por uma equipa de juristas com advogados 
situados em Lisboa e angola. Os juristas localizados 
em Portugal têm ligações a angola e uma prática 
significativa em matérias e casos relacionados com 
o direito angolano. Os advogados angolanos fazem 
parte de um escritório aliado baseado em Luanda. 
assim, albuquerque & associados está apta a asses-
sorar os clientes em angola em múltiplos sectores 
da actividade, desde a Banca aos Petróleos, e nos ra-
mos 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

8

40

6

1

20
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NOME DA SOCIEDADE

almeida ribeiro e associados

sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE

ano da constituição: 2005. a area tem a sua ori-

gem no escritório fundado em 1945 pelo Bastonário 

angelo Vidal d’almeida ribeiro, mantendo uma 

tradição de família que perdura por 170 anos.

na data em que se completaram 60 anos da fun-

dação do escritório, seu filho e colega de escritório 

angelo d’almeida ribeiro, com roberto da silveira 

e antónio m. dos santos Vicente, constituíram a 

almeida ribeiro e associados, sociedade de advo-

gados, rL

NOME DOS SÓCIOS

angelo d’almeida ribeiro

roberto da silveira

antónio m. santos Vicente

Parceiros

mário menezes

Gustavo Vilhena-ayres

Consultores

Jorge zeng
Gabriela cheang

Associados Principais

Helena azeredo farinha

Bruno medina monteiro

carla Brito ribeiro

miguel matos
 

Associados

inês Kol de carvalho

Paula de Brito

dafne Bensimon

maria carneiro de almeida

ÁREAS

contencioso | arbitragem

contratação Pública

direito civil

direito comercial | direito societário

direito da família e sucessões

direito imobiliário | Urbanismo | expropriações

direito Penal

imigração | investimento internacional

insolvências | reestruturação de empresas

Propriedade intelectual (e do entretenimento)

registos e notariado

IDIOMAS

chinês, espanhol, francês, inglês, italiano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS

•	 asaP - associação das sociedades de advogados 

de Portugal

•	  Uia - Union internationale des advocats

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS

•	 angelo d’almeida ribeiro

 - Presidente do centro de estágio do conselho 

distrital de Lisboa

ano: 2006-2007

 - Vice-Presidente do conselho distrital de Lisboa

ano: 2005-2007

 - Vogal do conselho distrital de Lisboa

ano: 2002-2004

•	 antónio m. santos Vicente

 - Vice-Presidente do conselho de deontologia de 

Lisboa

ano: 2005-2007 e 2007-2009

 - Vogal do conselho distrital de Lisboa

ano: 2002-2004

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

•	 associação Primeiro Passo

OutROS ESCRItÓRIOS

Parcerias / Internacional

•	 cabo Verde - Praia

mLa - menezes, leite & associados

sociedade de advogados, rL

rua cidade figueira da foz, nº 9 - 2º dto

caixa Postal 337-a, achada de santo antónio

Telf: +238 262 20 35

fax: +238 262 20 47

geral@mla.cv

•		Moçambique	-	Maputo

area internacional consultores, Lda

avenida mao Tsé Tung, nº 1031

Telf: +258 844 844 079

areainternacional.mz@gmail.com

Nº de sócios: 

Nº Total de advogados: 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

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

T. 213 714 490

f. 213 714 499

e. geral@arealaw.pt

www.arealaw.pt

aLmeida riBeirO e assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL

3

13

2

6
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NOME DA SOCIEDADE
alves mendes, Jardim Gonçalves & associados 
sociedade de advogados, r.L.

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1997
desde a sua fundação a matriz da sociedade tem 
sido a prestação de um serviço personalizado a 
cada cliente, no respeito pelos valores deontológi-
cos próprios da profissão. estruturada em dois de-
partamentos, a assessoria Jurídica e o contencioso, 
a sociedade tem privilegiado as áreas do direito 
Bancário, do direito societário e do mercado de 
capitais. consciente da necessidade de formação, a 

“am&JG” tem realizado uma série de ciclos de forma-
ção sobre a mais recente legislação. O escritório en-
via, ainda, a cada cliente uma síntese da legislação 
mais significativa.

NOME DOS SÓCIOS
José alves mendes
rodrigo Jardim Gonçalves
francisco alves mendes

Consultores
carlos da costa Picoito
arlindo Vieira de sá

Advogados
catarina Tavares, mariana Vaz de almada, Pedro 
sena marcos, nuno carvalheira, Pedro Leão Trigo, 
José Pereira da costa, márcia martinho da rosa

Advogados Estagiários
miguel moura Lamy e Bruno miguel moreira

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito bancário
coordenador: carlos da costa Picoito
cpicoito@amjg.com

Direito Societário
coordenador: arlindo Vieira de sá
asa@amjg.com

Contencioso (bancário)
coordenador: francisco alves mendes
f.alvesmendes@amjg.com

Arbitragem
coordenadores:
José alves mendes
sa@amjg.com
rodrigo Jardim Gonçalves
rjardim@amjg.com

Insolvências
coordenadores: 
mariana Vaz de almada
mvalmada@amjg.com
Pedro sena marcos
psmarcos@amjg.com

OutRAS ÁREAS
arbitragem  |  resolução de Litígios
insolvências  |  revitalizações
direito financeiro
Project finance
mercado de capitais
fundos de investimento
Private equity
Venture capital
reestruturação de empresas
fusões e aquisições
direito da saúde
direito do Trabalho
direito fiscal
Propriedade intelectual

IDIOMAS
inglês, espanhol, francês, italiano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 icc - international chamber of commerce

PubLICAçõES
•	“Desvinculação do Avalista por Aval Prestado em Li-
vrança em Branco”, por carlos da costa Picoito, 2014

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
Ciclos de Formação
•	“investing in Portugal - The crisis as an invest-
ment opportunity” (newark), por rodrigo Jardim 
Gonçalves

•	“regime Jurídico dos serviços de Pagamento e da 
moeda electrónica”, por  carlos da costa Picoito, ar-
lindo Vieira de sá e francisco alves mendes

•	“especialidades dos contratos comerciais nas fases 
pré-contratual e da formação”, por mariana Vaz de 
almada e margarida costa carneiro

•	“a desvinculação do avalista por aval prestado em 
livrança em branco”, por carlos da costa Picoito

•	“Titularização de créditos”, por arlindo Vieira de sá
 
•	“Pacto de preenchimento e aval prestado em li-
vrança caução”, por francisco alves mendes

•	“ciclo sobre o novo regime da insolvência e o pro-
cesso especial de revitalização”, por Pedro Leão Trigo, 
nuno carvalheira e Pedro sena marcos

•	“PePeX”, por Gonçalo azevedo coutinho

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a “am&JG” presta, no âmbito da responsabilidade 
social que compete aos advogados, assessoria jurídi-
ca a associações de natureza cultural e de solidarie-
dade, iPss, OnG’s e OnG’s para o desenvolvimento.

OutROS ESCRItÓRIOS
Escritórios Correspondentes
Porto, faro, madrid, Barcelona, Londres, nova iorque, 
s. Paulo, rio de Janeiro, monterrey (méxico), Luanda 
e macau.

Nº de sócios:

Nº Total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores:

rua Tierno Galvan, 10 (Torre 3), Piso 2, nº 201
1070-274 Lisboa

T. 213 812 690

f. 213 812 699

e. sa@amjg.com

www.amjg.com

3

15

2

2

7

aLVes mendes, Jardim GOnçaLVes & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, r.L.
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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

José antónio almeida

José Piçarra

mafalda mellert mendes

miriam Brice

Paulo Von Hafe

ricardo falcão

Vanessa rodrigues

Advogados Estagiários:

maria cunha e carmo

mariana Queirós marques

José Barros

Pedro Oliveira

Consultores:

José filipe moraes alçada

margarida costa

Joaquina magalhães

caetano Leitão

Joana calado

ÁREAS

clientes Privados

direito fiscal

direito financeiro

direito Bancário

direito comercial

direito societário

fusões e aquisições

insolvências

direito comunitário e 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 e da Publicidade

direito da energia e recursos naturais

direito aeronáutico

registos e notariado

direito dos seguros

contratos internacionais

direito Penal

direito das Telecomunicações

contratação Pública

Urbanismo  

ambiente

IDIOMAS

inglês, francês, espanhol, italiano, alemão

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 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 o ife (International Faculty for 

Executives) para formações, conferências e seminá-

rios nas várias áreas de direito empresarial

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

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

17

4

5

6

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.

A SOCIEDADE

ano da constituição: 1997. a multidisciplinarida-

de crescente na chamada “advocacia de negócios” 

conduz, por um lado, ao aumento da dimensão das 

sociedades de advogados full service com a conse-

quente diluição do aspecto humano, mas permite, 

por outro lado, a manutenção de escritórios como 

a afma que actua, principalmente, em nichos de 

mercado especializados onde o valor acrescentado 

se encontra na intervenção personalizada e dedi-

cada que, acreditamos, é a única que estabelece a 

diferença entre estandardização de produtos e so-

luções jurídicas e o exercício de criação intelectual 

para cada problema em concreto.

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

Tânia de melo

Estagiários:

daniela dias romeiro

Bernardo Paiva e Pona

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

20

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, 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 Bu-
siness Lawyers (ccBL)  |  associated european energy 
consultants (aeec)  |  european Law Group (eLG)

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
•	“nowergian investments in Portugal” - conferência 
organizada pela VeGa advisors no swedbank em 
Oslo; Oradores: Tânia Pinheiro, embaixador dos san-
tos e Glenn Haglund, abril 2014
 
•	“conferência nacional do Turismo regional” - reali-
zou-se com o apoio do Qren, eU e a aPr; Oradores: 
Tiago caiado Guerreiro, adolfo mesquita nunes, 
João cotrim de figueiredo e diogo Gaspar ferreira, 
novembro 2014
 
•	“alternativas ao financiamento e ao crescimento” 

- conferência organizada pela nBB-m&a advisors, 
com o apoio da câmara municipal de Vila nova de 
famalicão, espirito santo Group, explorer invest-
ments e nYse alternext; Oradores: ana castro Gon-
çalves, camilo Lourenço, antónio Godinho, Patricia 
sousa, isabel duarte Lima e ana Leite, fevereiro e 
março 2014
 
•	“O regime dos residentes não Habituais” - confe-
rências realizadas: KBL richelieu Banque Privée em 
Paris, august & débouzy em Paris, salão do Turismo 
e do imobiliário Português em Paris, salon des 
séniors em Paris, forum des séniors de marseille, 
Banco itaú em zurique, alerion avocats em Paris, 
forum du Patrimoine familial em Paris; Oradores: 
rui carlos sacramento e Tatiana cardoso, abril a 
novembro 2014

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, nº 2 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.

103

23
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NOME DA SOCIEDADE
cca OnTier

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1949

“crescemos com os nossos clientes” é o princípio 
orientador da cca OnTier há mais de 60 anos. com 
base numa estrutura sólida, enraizada na prática da 
satisfação das necessidades do cliente, procuramos 
inovar e destacar-nos, num esforço constante para 
oferecer os melhores serviços. conscientes da 
globalização de serviços jurídicos, fomos um dos 
fundadores da OnTier, “Um escritório global com 
alma local”, combinando a essência de um escritório 
local, com as ferramentas de um escritório global.

NOME DOS SÓCIOS
carlos cruz, martim menezes, rita cruz, domingos 
cruz, José maria castelo Branco, Henrique salinas, 
filipe mayer, Bernardo reynolds de carvalho, 
fernanda Lomenso

ÁREAS
direito das Telecomunicações, media e Tecnologia 
(TmT), direito internacional (contratação e nego-
ciação), fusões e aquisições, direito do Trabalho, 
contencioso, direito fiscal, arbitragem e mediação, 
clientes Privados, imobiliário, Público, 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 (Venture Capital), direito da segurança 
social, direito Penal económico, Private Equity, insol-
vências, investimento internacional, direito da co-
municação social e Publicidade, direito da Proprie-
dade intelectual e industrial, registos e notariado

IDIOMAS
inglês, mandarim, espanhol, 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
•	“Os limites objectivos do ne bis in idem e a estrutura 
acusatória no Processo Penal Português”, Universi-
dade católica, 2014

•	“media, direiTO e demOcracia”, capítulo “a 
discrepância no Tratamento Jurídico do “meio” na 
agravação prevista pelo artigo 183º do código 
Penal, para o crime de difamação”, almedina, 2014

•	“comentário ao código civil - Parte Geral”, almedi-
na, 2014

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	“investimento na china”; Orador: domingos cruz, 
março de 2014 

•	“colóquio da camara de comércio Luso-colombia-
na”; Orador: Bernardo reynolds, março de 2014

•	“O primeiro ano de vigência do código de Processo 
civil. a visão de juízes e advogados”; Oradora: rita 
cruz, novembro de 2014
                         
•	“iberian Lawyer, master class about data Protec-
tion”; Oradora: ana rocha, novembro de 2014

•	“Time2export”, câmara de comércio e indústria 
Luso-colombiana; Orador: Bernardo reynolds, no-
vembro 2014

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 rita cruz 
docente na faculdade de direito da Universidade 
católica Portuguesa

•	 Henrique salinas 
docente na faculdade de direito da Universidade 
católica Portuguesa

•	 domingos cruz 
Professor convidado no LLm de direito interna-
cional do instituto de empresa (ie) Law school de 
madrid

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

•	 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

•	 África
cabo Verde  |  Praia / moçambique  |  maputo

cca OnTier

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  |  www.ontier.net

9

40

10

13
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NOME DA SOCIEDADE
cms rui Pena & arnaut

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2002. a cms rui Pena & ar-
naut é uma sociedade de advogados cujas raízes, no 
mercado português, remontam a 1964, altura em 
que rui Pena inicia a sua vida profissional enquanto 
advogado.
em 2002 é constituída a actual rui Pena, arnaut & 
associados - sociedade de advogados, rL.
com uma consolidada presença no mercado portu-
guês, em Janeiro de 2012 a sociedade passa a cms 
rui Pena & arnaut, integrando a cms.

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, francis-
co Xavier de almeida, antónio Payan martins, Joa-
quim 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
espanhol, francês, italiano, inglês

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
cms - fundada em 1999, a cms é uma organização 
transnacional de prestação de serviços jurídicos de 
todas as áreas, sendo considerada a maior da euro-
pa (fonte: American Lawyer 2013 Global 100). com 
59 escritórios espalhados por 33 países e mais de 
3.000 advogados, a cms tem uma vasta experiência 
de assessoria local e além-fronteiras, representando 
muitas das empresas presentes nas listas da Fortune 
500, do FT European 500 e a maioria de empresas da 
DAX 30.

PubLICAçõES
colaboração frequente com as principais publica-
ções nacionais e internacionais, contribuindo com 
conhecimento especializado nas diversas áreas de 
prática.
 
a cms edita periodicamente guias legais e varia-
das publicações dedicadas às principais temáticas 
jurídicas que contam com o contributo dos vários 
países da organização e veiculam informações e 
análises com base em conhecimentos altamente es-
pecializados e de elevado interesse para os clientes 
e para os seus negócios.
 
muitas dessas edições, para além de impressas e 
distribuídas pelos clientes e contactos, são ainda 
disponibilizadas online num inovador formato 
designado de e-guides, disponível para todos que 
os pretendem consultar, sendo o seu conteúdo 
periodicamente revisto de modo a estar sempre 
actualizado.

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 rui Pena, membro do conselho consultivo do 
mestrado em direito e Gestão da faculdade de di-
reito da Universidade católica Portuguesa
•	 José de matos correia, subdirector do depar-
tamento de relações internacionais e Professor 
auxiliar convidado da Universidade Lusíada, direito 
Público
•	 Joaquim shearman de macedo, formador no cur-
so de extensão Universitária em arbitragem da fa-
culdade de direito da Universidade nova de Lisboa
•	 diogo Pereira, assistente convidado da faculdade 
de direito da Universidade de Lisboa, direito Proces-
sual civil
•	 Jorge Pação, assistente convidado da faculdade 

de direito da Universidade de Lisboa, direito Público
•	 a sociedade patrocina os mestrados “direito e 
Gestão” e “forense”, ambos da faculdade de direito 
da Universidade católica Portuguesa, e o curso de 
extensão Universitária em arbitragem da faculdade 
de direito da Universidade nova de Lisboa.

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

•	 a cms tem escritórios nos seguintes países euro-
peus: albânia, alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia 
e Herzegovina, Bulgária, croácia, espanha, frança, 
Holanda, Hungria, itália, Luxemburgo, montenegro, 
Polónia, Portugal, reino Unido, república checa, 
república da eslovénia, república eslováquia, ro-
ménia, rússia, sérvia, suíça, Turquia e Ucrânia
 
•	 fora da europa a cms tem escritórios na argélia, 
Brasil, china, emirados Árabes Unidos, méxico, mar-
rocos e Omã
 
•	 a cms rui Pena & arnaut tem ainda relações de 
parceria com os seguintes escritórios:
 -  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

74

12

3

29

cms rUi Pena & arnaUT
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NOME DA SOCIEDADE
cncm - curado, nogueira, costa mendes 
& associados, sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2005
a cncm é uma sociedade de advogados que se ca-
racteriza pela prestação de serviços jurídicos globais, 
pela segurança e capacidade diferenciadora das 
soluções que propõe e pela proximidade que man-
tém com os seus clientes nacionais e estrangeiros. 
a cncm empenha-se activamente na busca e na 
implementação, em tempo oportuno, das soluções 
jurídicas adequadas às realidades dos seus clientes, 
sejam Pme ou multinacionais. a cncm tem compe-
tências sedimentadas no apoio estruturado à inter-
nacionalização do tecido empresarial português e 
no aconselhamento de interesses estrangeiros em 
Portugal.

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, Joana Quina Barros, mariana Paes
 
Estagiários
Henrique Pinto Leite, catarina amorim, rita fonseca, 
sandra Gaspar

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
•	 msi Global alliance
•	 idi - international distribution institute - expert 
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 consultores:

Nº de outros colaboradores: 

cncm - cUradO, nOGUeira, cOsTa mendes & assOciadOs, sOciedade de adVOGadOs, rL

4

14

4

2

2

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
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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

35

6

1

8
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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, Patrícia meneses Leirião, 
eloísa ribeiro santos

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Público e Direito Administrativo
Gonçalo capitão, Gonçalo areia
nº de advogados: 6
 
Contencioso | Penal
Tiago rodrigues Bastos
nº de advogados: 10
 
Direito do trabalho
madalena Januário, Tiago rodrigues Bastos
nº de advogados: 4
 
Direito Fiscal
Patrícia meneses Leirião
nº de advogados: 3
 
Direito Comercial | Societário
eloísa ribeiro santos
nº de advogados: 3

OutRAS ÁREAS
direito das expropriações, direito do ambiente, di-
reito do Urbanismo, contratação Pública, Parcerias 
Público-Privadas, direito imobiliário, recuperação 
de créditos, insolvências, direito da segurança 
social, direito do desporto, arbitragem e mediação, 
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

6

27

9

6

4

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

T. 210 131 660 

f. 214 088 383

e. crba@crba.pt

www.crba.pt
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NOME DA SOCIEDADE
dinis Lucas & almeida santos
sociedade de advogados, r.L.

SOCIEDADE
ano da constituição: 1998. a criação da sociedade 
de advogados dinis Lucas e almeida santos teve 
como finalidade e objectivo a resposta a todas as 
áreas de direito, privilegiando o contacto directo e 
pessoal com o cliente, não esquecendo a sua indivi-
dualidade e prestando um serviço personalizado. a 
sociedade assume-se, por isso, como uma autêntica 
Boutique Law firm (de que tem o respectivo regis-
to junto do inPi), focando toda a sua actuação no 
cliente e nas suas necessidades, procurando ser, a 
cada momento, a opção natural para uma solução 
transversal dos seus problemas.

NOME DOS SÓCIOS
José dinis Lucas
margarida de almeida santos

Associados
alexandre franco Bruno
cristiana sobreiro
ida de Brandão Triães
mário dinis Lucas
Patrícia de almeida Pinheiro
rita morgado
sandra de Brito Tavares

Estagiários
Joana simões de sousa
rita dinis Lucas

ÁREAS 
clientes Privados
imigração
contencioso
contencioso Laboral
recuperação de créditos
direito civil
direito comercial
direito societário
corporate Governance
direito da distribuição
restruturação de empresas
franchising
direito contrordenacional
direito da família e menores

direito da família e sucessões
direito do Urbanismo
direito da concorrência
direito do consumo
direito fiscal
direito imobiliário
direito do arrendamento
contratos internacionais
direito internacional Privado
direito do Trabalho
contratação colectiva
direito Penal económico
fusões e aquisições
fundos de investimento
Private equity
Venture capital
insolvências
investimento internacional
investimento estrangeiro
Project finance
direito da Propriedade intelectual e Tecnologias de 
informação
direito das Telecomunicações
direito das novas Tecnologias
software  |  comércio electrónico
Protecção de dados
registos e notariado

IDIOMAS
Português, espanhol, francês, inglês, italiano

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 assOci’ari - associação de apoio aos investidores 
estrangeiros residentes em Portugal 
•	 câmara de comércio Luso-chinesa
•	 câmara de comércio Luso-Brasileira
•	 câmara de comércio Luso-espanhola
•	 international club of Portugal

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	 forum “investment in Portugal - strategies and 
advantages”
Oradora: margarida de almeida santos, amã - Jordâ-
nia, Outubro 2014
•	“investment forum” - seminário realizado durante 
a visita oficial do exmo. Presidente da república 
Portuguesa à china
Oradora: margarida de almeida santos, Beijing - 
china, maio 2014

•	“Golden Visa Program forum”
Oradora: margarida de almeida santos, Beijing - 
china, março 2014

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 José dinis Lucas
foi Professor auxiliar na Universidade autónoma de 
Lisboa, leccionando no curso de direito
•	 margarida de almeida santos
Professora assistente na Universidade autónoma 
de Lisboa, de 1993 a 2000, leccionando as discipli-
nas de direito das Obrigações e direito comercial

OutROS ESCRItÓRIOS 
•	 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

Nº sócios:

Nº Total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros colaboradores:

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

dinis LUcas & aLmeida sanTOs, sOciedade de adVOGadOs, r.L.
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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  |  Corporate Governance
ana Perestrelo de Oliveira

Direito Fiscal 
clotilde celorico Palma

Direito da Regulação 
eduardo Paz ferreira

Direito da Concorrência 
miguel sousa ferro

Direito Comunitário (Europeu)
eduardo Paz ferreira

OutRAS ÁREAS
arbitragem e mediação, contencioso, direito Públi-
co e direito administrativo, direito comercial, direi-
to da energia e recursos naturais, direito económico, 
direito da saúde, direito financeiro, direito Ban-
cário, direito dos seguros, investimento em África, 
mercado de capitais, direito 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
•	 manual de corporate Governance - Professora 
doutora ana Perestrelo de Oliveira; almedina, 2015
•	 a definição de mercados relevantes no direito 
europeu e português da concorrência - Professor 
doutor miguel sousa ferro; almedina, 2015
 

•	 da europa de schuman à não europa de merkel 
- Professor doutor eduardo Paz ferreira; Quetzal, 
2014
•	 O imposto de consumo em angola, Professora 
doutora clotilde celorico Palma; almedina, 2014
•	 Grupos de sociedades e deveres de Lealdade - Por 
um critério Unitário e solução do “conflito do Gru-
po” - Professora doutora ana Perestrelo de Oliveira; 
almedina, 2012
•	 contributo para uma Teoria de descentralização 
financeira em moçambique - Professor doutor Te-
odoro Waty; almedina, 2010
•	 direito da economia - Professor doutor eduardo 
Paz ferreira; aafdL, 2000

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	 conferência “dimensões económico-jurídicas da 
reestruturação da dívida pública” (ar); Orador: edu-
ardo Paz ferreira, 2014
•	 conferência “a reforma do irs” (ideff); Orador: 
eduardo Paz ferreira, 2014
•	 conferência “relações fisco contribuinte - uma 
visão dos tribunais, da academia e da administração 
fiscal” (Tca, ideff e OTOc); Orador: clotilde celorico 
Palma, 2014
•	 conferência “Práticas restritivas do comércio - 
evolução nacional e Perspectiva europeia” (ideff e 
centromarca); Orador: miguel sousa ferro, 2014

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

•	 Professor doutor miguel sousa ferro
Professor convidado da faculdade de direito da Uni-
versidade de Lisboa - ciências Jurídico-económicas

•	  Professor doutor diogo costa Gonçalves
Professor auxiliar da faculdade de direito da Uni-
versidade 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

•	 Brasil - são Paulo
Heleno Tôrres
av. angélica, nº 2346 - cj. 111
01228-200 Higienópolis - são Paulo
Telf: +55 11 3122 2100
deskbrasil@eduardopazferreira.pt

•	 Brasil  
mónica Velosa ferreira - inscrita na Ordem dos ad-
vogados do Brasil
erik Bezerra advogados - escritórios df-sP-rJ-Ba
saUs Quadra 03, Lote 02, Bloco c.
ed. Business Point conj. 901/903
asa sul - Brasília-df  cep: 70070-934
Telf: (+55) 61 3224-9061

•	 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
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NOME DA SOCIEDADE
espanha e associados 
sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2004
a ESPanha E aSSOciaDOS está vocacionada para 
a prestação de serviços de consultadoria e represen-
tação jurídica perante todas as jurisdições.
Privilegiamos a advocacia preventiva, assentando 
a nossa actividade numa relação de parceria dura-
doura com os nossos clientes, desempenhando um 
papel activo, informando sobre situações legais e 
fiscais relevantes no âmbito da sua área de activi-
dade, de forma a potenciar o seu desempenho e o 
crescimento, optimizando e monitorizando as suas 
vertentes de organização societária, laboral e fiscal.

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 Societário
responsável: rita Beirôco
e-mail: rita.beiroco@espanhaassociados.pt
Telf: 213 538 705
nº de advogados: 4

Direito do trabalho
responsável: Luís almeida carneiro
e-mail: luis.acarneiro@espanhaassociados.pt
Telf: 213 538 705
nº de advogados: 4

Direito Imobiliário
responsável: Luís almeida carneiro
e-mail: luis.acarneiro@espanhaassociados.pt
Telf: 213 538 705
nº de advogados: 5

OutRAS ÁREAS
direito comercial
corporate Governance
reestruturação de empresas
direito civil
contratos internacionais
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
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
•	 “Colectânea	 de	 Legislação	 de	 Seguros”;	 Editora:	
almedina, 2014
•	“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
•	“imT, imi, is”; editora: almedina, 2010
•	“irs”; editora: almedina, 2009

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	“Proposta de Orçamento de estado para 2015” e 

“Proposta de reformas do irs e fiscalidade Verde”, 
Participação em conferência organizada pela aHP e 
conferências várias organizadas pelo escritório para 
clientes em diferentes sectores de actividade; Ora-
dores: equipa de direito fiscal, dezembro de 2014
•	“The Portuguese Tax system and Human resource 
management”, conferência organizada em parceria 
com cliente internacional; Oradores: João espanha, 
ricardo Peão, Luís almeida carneiro e Tânia albu-
querque de almeida, setembro de 2014
•	  “elaboração de Pareceres Jurídicos” conferências 
realizadas em Luanda no serviço nacional das 
alfândegas de angola, e em maianga; Orador: Luís 
almeida carneiro, Luanda, Julho de 2014
•	“Processos de insolvência, Planos especiais de re-
vitalização, arrematações e Penhoras”, conferência 
organizada para a deloitte; Orador: Luís almeida 
carneiro, dezembro de 2013

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

15

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.

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2006. Tudo quanto se realiza 
na faLm tem presente que a defesa de causas injus-
tas - ou defesa de causas por meios injustos - não só 
não prestigia como não contribui para a valorização 
pessoal e profissional das advogadas e advogados 
que a integram.
Lealdade, significando que são os interesses dos 
nossos constituintes que determinam o empenho 
da sociedade na sua defesa.
compreensão, sempre necessária perante as difi-
culdades e as implicações que elas têm na vida das 
pessoas e das instituições de que fazem parte.
firmeza na afirmação das boas práticas, dos princí-
pios e regras do exercício da profissão.
Qualidade e rigor, garantias, antes de mais, de re-
alização individual dos profissionais da faLm, mas 
também exigência quotidiana do trabalho realizado, 
sem distinção em razão da dimensão da questão 
confiada à sociedade ou do cliente interessado nos 
serviços que ela lhe presta.

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 administra-
tivo, direito fiscal e contencioso Tributário, direito 
Público, direito do ambiente, direito da energia e 

recursos naturais, direito das expropriações, direitos 
reais, direito do Turismo, direito do Urbanismo, di-
reito 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 dos resíduos e direito da Água (dalila 
romão, João miranda, José mário ferreira de almei-
da e sandra Guerreiro); icJP - instituto de ciências 
Jurídico-Políticas da fdL; ersar - entidade regula-
dora dos serviços de Águas e resíduos, 2013 e 2014
•	 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 acção administrativa e o novo regime do Pro-
cesso civil”; seminário sobre Justiça administrativa; 
organizado pelo ceJUr/cadernos de Justiça admi-
nistrativa, Ofir; Orador: mestre José mário ferreira 
de almeida, 2014
•	“O reconhecimento da propriedade privada sobre 
parcelas de leitos e margens públicos”; curso de 
Pós-Graduação de aperfeiçoamento em direito da 
Água; organizado pelo icJP-fdL; Orador: Luciano 
marcos, 2014
•	“a divisão da propriedade para fins urbanísticos. O 
parcelamento e o loteamento do solo e Loteamen-
tos urbanos e propriedade horizontal“; curso de 
Pós-Graduação de aperfeiçoamento em direito do 
Urbanismo e da construção; organizado pelo icJP-

-fdL; Orador: Luciano marcos, 2014
•	“instrumentos de simplificação administrativa e 

novas responsabilidades dos municípios e dos par-
ticulares”; conferência sobre “a revisão do regime 
Jurídico da Urbanização e da edificação; Organizado 
pelo icJP-fdL; Orador: Luciano marcos, 2014
•	“Proposta de Lei de Base de Política Pública dos so-
los, de Ordenamento do Território e do Urbanismo”; 
Organizado pelo icJP-fdL. Orador: Prof. doutor 
João miranda, 2013

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
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

2

4
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NOME DA SOCIEDADE
Gómez-acebo & Pombo

ANO DA CONStItuIçãO: 1971 (2010 em Lisboa)

NOME DOS SÓCIOS
carlos rueda (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

PubLICAçõES
Os clientes da Ga&P recebem periodicamente 
newsletters e actualidades Jurídicas elaboradas 
à medida dos seus interesses. estes documentos 
podem ser consultados em www.gomezacebo-

-pombo.com/index.php/pt/conhecimento/analises 
e em www.gomezacebo-pombo.com/index.php/
pt/conhecimento/newsletters

Os nossos advogados são também autores e co-au-
tores de obras jurídicas nacionais e internacionais 

de referência nos diversos sectores de actividade 
onde actuam os nossos clientes. as publicações po-
dem ser consultadas em www.gomezacebo-pombo.
com/index.php/pt/conhecimento/livros

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS 
Os clientes da Ga&P são convidados a participar em 
seminários, conferências e workshops organizados 
pela Ga&P. de acordo com o seu sector de activi-
dade, assim como com as necessidades referentes 
à realidade do momento, os advogados da Ga&P 
organizam e participam nestes eventos que podem 
ser vistos em www.gomezacebo-pombo.com/in-
dex.php/pt/seminarios?oficina=Lisbon

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 sónia monteiro
 - docente convidada da Universidade europeia 
(Laureate international Universities); Áreas: direito 
internacional Privado, no Ba em Gestão e adminis-
tração de empresas, desde Janeiro de 2015
•	 david carvalho martins
 - Professor convidado da faculdade de direito da 
Universidade nova de Lisboa; Área: Prática Jurídica 
interdisciplinar, desde Janeiro de 2015
 - responsável pelo Protocolo de cooperação cele-
brado entre a faculdade de direito da Universidade 
nova de Lisboa e a Gómez-acebo & Pombo para 
o direito do Trabalho e o direito da segurança so-
cial, no âmbito da qual foi organizado o curso de 
extensão Universitária em direito do Trabalho e da 
segurança social, 2013-2016
 - assistente convidado do grupo de ciências jurí-
dicas da faculdade de direito da Universidade de 
Lisboa; Áreas: direito dos contratos, direitos reais, 
direito Processual civil i e ii), desde 2011
•	 filipe santos Barata
 - assistente convidado do instituto superior de eco-
nomia e Gestão (iseG) da Universidade de Lisboa. 
Área: foundations of Law, desde 2013
•	 ana sofia rendeiro
 - Professora convidada da faculdade de direito da 
Universidade nova de Lisboa; Área: Prática Jurídica 
interdisciplinar, desde Janeiro de 2015

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 e Vigo

GÓmez-aceBO & POmBO

Nº de sócios: 

Nº Total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros colaboradores: 

avenida duque de Ávila, nº 46 - 6º
1050-083 Lisboa 

T. 213 408 600

f. 213 408 608

e. advogados.lisboa@gomezacebo-pombo.com 

www.gomezacebo-pombo.com

5

33*

7

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 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

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, Teresa alves de sousa, francisco 

cavaleiro de ferreira, maria José inácio, david Luzia 

apolónia , ana rita rua, maria isabel cardoso , Paula 

concórdea riço, sara medeiros martins

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

arbitragem e mediação, clientes Privados, conten-

cioso, contencioso administrativo, contencioso fis-

cal, contencioso Laboral, recuperação de créditos, 

contratação Pública, contratos de direito Privado, 

corporate Governance, direito da distribuição, 

direito constitucional, direito contraordenacional, 

direito das energias renováveis, direito do am-

biente, direito do Urbanismo, direito da regulação, 

corporate finance, direito fiscal, direito imobiliário, 

empreitadas de Obras Públicas, direito do arrenda-

mento, direito da segurança social, função Pública, 

direito Penal, fusões e aquisições, Private equity, 

insolvências, investimento internacional, investi-

mento 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 -  são Paulo
Ávila, nogueira e miguel neto advogados

av. Paulista, 1499 - 9º andar

cerqueira cesar - são Paulo - 01311-928

Telf: (55.11) 3429 -7000  |  fax: (55.11) 3429 -7001

anma@anma.com.br  |  www.anma.com.br
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NOME DA SOCIEDADE
Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados   
sociedade de advogados, rL  

A SOCIEDADE
a Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados, 
sociedade de advogados, rL (Jsms), tem a sua ori-
gem na sociedade de advogados fundada, em 1970, 
por José Vera Jardim, Jorge santos e José macedo e 
cunha, uma das primeiras sociedades de advogados 
existentes em Portugal. À primeira associação junta-
ram-se Jorge sampaio e Júlio castro caldas, dando 
origem à Jardim, sampaio, caldas e associados, a 
qual adoptou a presente denominação, em 2008. 

NOME DOS SÓCIOS
Pedro Leite alves, duarte Vera Jardim, João sampaio, 
sérgio Vital moreira , nuno marques agostinho, ana 
de Oliveira monteiro 

consultores
José Vera Jardim
Jorge santos
manuel de magalhães e silva
  
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 Urbanis-
mo (em associação)
•	 rui roldão - imobiliário e Turismo, contencioso, as-
sessoria e recuperação de empresas (em associação)
•	 Teresa moraes sarmento - direito administrativo, 
contratação Pública, contencioso administrativo e 
direito do Trabalho (em associação)
•	 redejur - av. Paulista, 2073, conjunto nacional - 
Horsa i, 2º andar, sala 201 - Bela Vista, são Paulo - sP
Tel. + 55 11 3266-3667
adm@redejur.com.br  |  www.redejur.com.br

PubLICAçõES
•	“normas de orientação clínica: o médico, o jurista e 
a ciência da evidência”, duarte Vera Jardim, em co-

-autoria, revista da Ordem dos médicos, dezembro 
de 2013
•	 código de Processo do Trabalho e Legislação com-
plementar, nuno marques agostinho, aafdL, 2013
•	 Legislação da segurança social, nuno marques 
agostinho e maria Barbosa, coimbra editora, 2013  
•	 colaboração na Obra colectiva “media, direito e 
democracia”, manuel de magalhães e silva, almedi-
na, 2014
 
CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	“reflexões jurídicas: ser dietista em Portugal e no 
espaço internacional”
comunicação apresentada no âmbito do congresso 
Português de dietética e nutrição, 2014
Oradora: ana de Oliveira monteiro
•	“a contratação colectiva nas perspectivas do pre-
sente e do futuro”

seminário organizado pelo isec, em Outubro de 
2014, sobre “a conciliação e mediação de conflitos 
colectivos do trabalho: actualidade e futuro” 
Oradora: Teresa moraes sarmento
•	 comunicação sobre as dificuldades, direitos e 
deveres dos alunos com dislexia - análise crítica e 
comparativa do actual regime jurídico do apoio aos 
alunos de educação especial, el corte inglés, Outu-
bro de 2014    
Oradora: ana de Oliveira monteiro

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 manuel de magalhães e silva
membro do conselho superior, 1995 a 1998
•	João	Sampaio
Vogal do conselho distrital de Lisboa, desde 2013

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a Jsms presta apoio jurídico contínuo, em regime de 
pro bono, à aPPdae (associação Portuguesa de Pes-
soas com dificuldades de aprendizagem específi-
cas), cujo site pode ser visitado em www.appdae.net

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. 213 564 349

e. jsms@jsms.pt

www.jsms.pt

6

13

3

3

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

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2005. a JPG & associados é 
uma sociedade de  advogados que:
assume o compromisso de qualidade e de efici-
ência na prática forense, actuando com empenho, 
dedicação e competência na defesa dos interesses 
dos seus clientes;  assenta a sua actividade no res-
peito pelos princípios éticos e deontológicos que 
regem a advocacia ; aposta na internacionalização 
para os Países de Língua Oficial Portuguesa; segue 
uma política de especialização, profissionalismo e 
competência técnica dos seus profissionais; Pauta 
a sua actividade com competência, sobriedade, ex-
periência, responsabilidade, confiança, eficiência e 
disponibilidade.

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
•	“empreendedorismo: Uma ferramenta para o cres-
cimento económico”

entrevista a João Pinto Germano, sócio da João 

Pinto Germano & associados; 7ª edição do exLibris 

- comunicação & informação - Jornal Público - 13 de 

novembro de 2014

 
•	“a reforma do mapa Judiciário”

entrevista a crystal Lynn meneses, advogada asso-

ciada da JPG & associados; 3ª edição do suplemento 

“exLibris” - Jornal Público - 27 de fevereiro de 2014

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: 

nº de Outros colaboradores:

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

2
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NOME DA SOCIEDADE

m&a - albergaria silva & associados

sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE

ano da constituição: 1990, reestruturada e recons-

tituída em 22 de setembro de 2005.

com raízes na rede mundial de sociedades de ad-

vogados denominada Landwell, correspondentes 

da Pricewaterhousecoopers, a m&a é reconhecida 

em Portugal e internacionalmente pela sua aptidão 

para assessorar os seus clientes de forma global, 

proficiente e especializada, assegurando uma res-

posta full-service.

destacamo-nos pelo conhecimento do negócio dos 

nossos clientes, que nos permite assessorá-los com 

qualidade e à medida das suas necessidades.

Possuímos equipas multidisciplinares e altamente 

especializadas resultantes da nossa aposta no capi-

tal humano e na sua formação contínua.

ÁREAS PREFERENCIAIS

Fusões e Aquisições

responsável: Paula albergaria silva 

(managing Partner)

Arbitragem e Mediação

responsável: Luís 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 

direito da Publicidade

direito comunitário

direito 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

OutROS ESCRItÓRIOS

a m&a tem parcerias com sociedades de advogados 

estrangeiras que lhe permitem prestar assessoria 

a operações internacionais e de investimento 

estrangeiro.

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: 

33

3

4
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NOME DA SOCIEDADE

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

sociedade de advogados, r.L.

A SOCIEDADE

ano da constituição: 2000. sustentada por uma 

consistente equipa multidisciplinar e por um 

sistema de informação e gestão concebido e cons-

tantemente apurado no objectivo de garantir uma 

elevada flexibilidade de adaptação às situações 

subjacentes e de possibilitar um controlo exigente 

da eficácia nos procedimentos, a G-aDVOGaDOS 

aposta numa constante optimização dos recursos 

afectos e na obtenção de ganhos reais de valori-

zação e conservação das relações de prestação de 

serviço estabelecidas.

no início do novo milénio afirma-se como uma re-

ferência fundada na ética e na Prudência, confiante 

em não desmerecer a sua divisa: Duc in altum.

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

5

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

PubLICAçõES

•	“O salvamento em direito dos seguros”

autora: Patrícia de sousa ferreira

editora: almedina, 2014

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS

•	 Vi congresso internacional de ciências Jurídico-

-empresariais - “a insolvência e as empresas”

Orador: duarte cadete - “a não Homologação do 

Plano de Pagamentos na insolvência singular: um 

caso”, 2014

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 inte-

resse social, promovendo o associativismo de cariz 

social nos concelhos de almada e seixal, nomea-

damente: amora futebol clube, associação Huma-

nitária de Bombeiros mistos de amora, associação 

Humanitária dos Bombeiros mistos do concelho do 

seixal, associação naval amorense, clube recreati-

vo e desportivo do miratejo, sociedade filarmónica 

Operária amorense.

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
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
ricardo Henriques
Tânia ferreira Osório

Consultores: 
João marques Pinto, nuno Brito Lopes

ÁREAS
direito comercial
direito societário
fusões e aquisições
Venture Capital
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 International 
Chamber of Commerce

PubLICAçõES
•	 Working Time In Europe - How Is It Defined And Is 
There A Growing Trend To Reduce It?; inês reis; Inter-
national HR Adviser, Outubro 2014
 
•	 Lei da cópia privada aprovada, mas com revisão 
para breve; ricardo Henriques; Computerworld, se-
tembro 2014
 
•	 New regime for rehabilitating old buildings; Teresa 
freire; Iberian Lawyer, Julho 2014
 
•	 europa dividida em relação à estratégia clima-

-energia para 2030; carla martins Branco; Vida eco-
nómica - energia e ambiente, Julho 2014
 
•	 Tribunal Unificado de Patentes; césar Bessa mon-
teiro; Jornal i, maio 2014

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	“actuação em caso de acidentes de trabalho graves 
ou mortais”; Oradora: inês reis, Organização euro-
pac, dezembro 2014
 
•	“regime de arrendamento e propriedade”; Orado-
ras: Teresa freire e inês carrilho, Organização ife, 
novembro 2014
 
•	“Optimização fiscal das remunerações”; Oradores: 
João marques Pinto e inês Oom de sacadura, Orga-
nização ife, Julho 2014
 

•	“Queremos mesmo que a arbitragem doméstica 
seja como a arbitragem internacional?” integrado 
no Viii cOnGressO cenTrO de arBiTraGem cO-
merciaL; moderador: Gonçalo malheiro, Organiza-
ção centro de arbitragem da câmara de comércio 
e indústria Portuguesa, Julho 2014
 
•	“avaliação de impacto ambiental”; Oradoras: carla 
martins Branco e Joana magalhães silva, Organiza-
ção ccLBL e pbbr, abril 2014
 
•	 Portuguese Arbitration - Some topics - integrada 
na conferência “arbitragem internacional”; Orador: 
Gonçalo malheiro, Organização Chartered Institute 
of Arbitrators, abril 2014

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

Pereira da cruz e associados

sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE

ano da constituição: 2005

a Pca é constituída pelos advogados que cola-

boram igualmente com a sociedade J. Pereira 

da crUz, s.a., agentes Oficiais de Propriedade 

industrial, fundada em 1949. a actividade da Pca 

foca-se primordialmente na área da propriedade 

intelectual. a equipa de advogados que compõe a 

Pca encontra-se totalmente habilitada para repre-

sentar os seus clientes não só junto das autoridades 

administrativas nacionais e europeias, como junto 

dos tribunais judiciais e arbitrais. a Pca dispõe de 

um departamento totalmente vocacionado para 

os processos de contrafacção, imitação e uso ilegal 

de marcas, representando os seus clientes em pro-

cessos crime (iniciados, designadamente, junto da 

asae e da Unidade de acção fiscal) e em processos 

relativos a medidas aduaneiras de protecção dos 

direitos de Propriedade intelectual.

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 intelectual

•	 acG - The anti-counterfeiting Group

PubLICAçõES

Os advogados da Pca publicam diversos artigos 

sobre questões de Propriedade intelectual.

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS

Os advogados da Pca são convidados a participar 

em várias conferências e formações na área da Pro-

priedade intelectual.

Outras Ligações

•	 a Pca conta com três advogados especialistas em 

Propriedade intelectual e oito advogados são agen-

tes oficiais da Propriedade industrial

 

•	 a Pca tem uma colaboração privilegiada com a 

sociedade J. Pereira da cruz, s.a., designadamente 

para efeitos de apoio técnico em matéria de paten-

tes e design (desenhos ou modelos)

 

•	 maria cruz Garcia

formadora de cursos de Propriedade industrial 

e direitos de autor na câmara dos solicitadores e 

agentes de execução

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

a Pca tem parcerias com escritórios especializados 

em Propriedade intelectual em diversas jurisdições, 

incluindo os PaLOP.

Pereira da crUz e assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL

Nº de sócios: 

Nº Total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros colaboradores:

rua Victor cordon, nº 14
1200-484 Lisboa

T. 213 244 644

f. 213 244 630

e. info@pca-advogados.pt

www.pca-advogados.pt
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1
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NOME DA SOCIEDADE
rogério fernandes ferreira & associados
sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2012. a rff & associados 
assume-se na advocacia portuguesa como o pri-
meiro escritório especializado em direito fiscal e 
aduaneiro e empresarial (business and tax law). 
actua, assim, com referência a Portugal e a todos os 
países de língua portuguesa, em matérias jurídico-

-económicas, no direito das empresas e do direito 
tributário, nacional, comunitário e internacional.

NOME DOS SÓCIOS
Sócios: rogério m. fernandes ferreira (fundador), 
francisco de carvalho furtado
Advogados: mónica respício Gonçalves, marta 
machado de almeida, João mesquita, sérgio Brigas 
afonso, José mègre Pires, miguel afonso archer, 
darcília sousa matos, catarina ribeiro caldas, Pedro 
fonseca Pires, filipa Belchior coimbra, rita robalo de 
almeida, ariane Bohoun, francisca Landerset Gomes

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Fiscal (tax & business)
responsável: rogério m. fernandes ferreira
Contencioso Fiscal
responsável: francisco de carvalho furtado
Clientes Privados
responsável: mónica respício Gonçalves
Investimento Estrangeiro
responsável: marta machado de almeida
Contencioso Administrativo
responsável: João mesquita

OutRAS ÁREAS
comércio internacional (responsável: sérgio Brigas 
afonso), arbitragem e mediação, direito comu-
nitário, direito da segurança social, insolvências, 
investimento em África, investimento internacional, 
fusões e aquisições, reestruturação de empresas

IDIOMAS
Português, inglês, francês, espanhol, alemão, 
italiano 

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
•	 associação fiscal Portuguesa | internacional fiscal 

association | Latin american institute for Tax Law | 
international institute of Public finance | associação 
Portuguesa de consultores fiscais 

•	 câmaras de comércio: Portuguesa, franco-Portu-
guesa, Luso-Brasileira, Luso-chinesa, Luso-espanhola, 
Luso-francesa, italiana Per il Portogallo, Portugal-

-angola, Portugal-moçambique, Luso-sul africana, 
Árabe-Portuguesa, americana em Portugal, Portugal-

-cabo-Verde, Luso-argentina, suíça em Portugal

PubLICAçõES
•	“doing Business in angola”, Juris Publishing , 2014
•	“código de iVa e riTi”, almedina, 2014
•	“O.e. 2014: alterações fiscais”, ideff, 2014
•	“Temas de direito aduaneiro: importação e expor-
tação de mercadorias”, almedina, 2014
•	“Tax arbitration in Portugal: a new dispute reso-
lution model”, The comparative Law Yearbook of 
international Business, 2014
•	 rff & associados procede à publicação, com 
carácter regular, de newsletters sobre temas da 
actualidade, na área do Tax & Business, as quais 
podem ser visualizadas em www.rffadvogados.pt/
pt/know-how/newsletters

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	“O.e 2014: Propostas fiscais”; Participação: Henri-
que medina carreira, eduardo catroga; moderação: 
Vítor costa, 2014
•	“Portugal como plataforma de investimento na 
europa, Ásia e África”, 2014
•	“comissão Jurídica e fiscal: regime fiscal dos Gol-
den Visa, expatriados e residentes não habituais”, 
2014
•	 Paralelamente, a rff & associados, 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
•	 sócios da “apela”
•	 apoio, em Pro brono, à associação “running club” 
•	 recolha de donativos para a associação “ajuda de 
Berço” e “casa sol”
•	 colheita de sangue envolvendo os colaboradores

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto 
rua eng.º ferreira dias, nº 924
4100-241 Porto
Telf: 215 915 220 
fax: 215 915 244
contacto@rffadvogados.pt

Parcerias
•	 funchal - cristóvão Turck nunes
•	 angola - Luanda - manuel Gonçalves / alexandra 
Gonçalves - mG advogados
•	 Brasil - são Paulo - raquel alves Preto - Preto adv.
•	 Brasil - Belo Horizonte - Paulo coimbra - coimbra 
& chaves
•	  moçambique - maputo - antónio de Vasconcelos  

- Porto VP & associados; Tiago monteiro mascare-
nhas: mra - advogados & consultores
•	 cabo Verde - Praia - José manuel Pinto monteiro
•	 macau - filipe regêncio figueiredo 
•	 Timor - díli - domingos morais Tristão
•	 são Tomé e Príncipe - são Tomé - andré a. aragão
•	 Pequim / shangai / shengdu / shenzhen - X. cheng 

- Jingtian & Gongcheng

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

2
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NOME DA SOCIEDADE
sérvulo & associados | sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1999. 
a SéRVULO é um parceiro de negócios especiali-
zado que tem como missão destacar-se enquanto 
operadora jurídica de excelência. esse propósito 
manifesta-se a muitos níveis, desde a intencional 
opção pela qualidade e especialização dos serviços 
jurídicos prestados até à exigência empregue no 
recrutamento de novos colaboradores, incluindo 
a atenção dedicada ao nosso centro de gestão do 
conhecimento, concebido como factor prioritário 
de qualidade e produtividade.
a razão da preferência com que nos têm distinguido 
clientes de renome é simples - uma equipa multidis-
ciplinar, de elevada competência, motivada pelo 
enfoque na criação de valor para os seus clientes e 
pela capacidade de superação das expectativas.

NOME DOS SÓCIOS
Sócio Fundador:  José manuel sérvulo correia
antónio Teles, João amaral e almeida, João saúde, 
José Lobo moutinho, manuel magalhães, mark Kirkby, 
miguel Gorjão-Henriques, Paulo câmara, rui cardona 
ferreira, rui medeiros e sofia carreiro

ÁREAS
contratação Pública, direito Público e direito ad-
ministrativo, contencioso administrativo, direito 
da regulação, Project finance, direito comercial, 
societário, corporate Governance, fusões e aquisi-
ções, contencioso, contencioso fiscal, arbitragem e 
mediação, corporate finance, direito Bancário, 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 imobiliário, Propriedade 
intelectual e Tecnologias de informação, Protecção 
de dados

IDIOMAS
Português, espanhol, inglês, alemão, francês, italiano

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 | Gover-
nance Lab | Grupo europeu de direito Público | iBa | 
icc | ifa - international fiscal association | Legalink | 
roxin alliance | aPmJ - associação Portuguesa de mu-
lheres Juristas | aPmeP - associação Portuguesa dos 
mercados Públicos | centro de arbitragem comercial 
| aPde- associação Portuguesa de direito europeu

PubLICAçõES
•	 Lei das Práticas restritivas do comércio: comentá-
rio, miguel Gorjão-Henriques (autor), com colabora-
ção de José Lobo moutinho, almedina, agosto 2014
•	“a perte de chance na responsabilidade médica”, 
artigo de rui cardona ferreira em e-book respon-
sabilidade na prestação de cuidados de saúde, icJP, 
Julho 2014
•	 direito dos resíduos, mark Kirkby, ana Luísa Gui-
marães (co-coordenadores), Julho 2014
•	“The new directive 2014/24/eU on Public Procure-
ment”, rui medeiros (co-autor), OPeT e aPmeP, maio 
2014
•	 direito de autor em Portugal, nos PaLOP, na União 
europeia e nos Tratados internacionais, Patrícia 
akester, almedina, dezembro 2013

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	 i congresso de direito administrativo, patroci-
nado pela SéRVULO, José manuel sérvulo correia, 
Outubro 2014
•	 conferência sobre arbitragem e mediação admi-
nistrativa, organizada pelo icJP (fdUL) e pelo caad 

- centro de arbitragem administrativa, mark Kirkby, 
novembro 2014
•	 i congresso de Propriedade intelectual, patroci-
nado pela SéRVULO, Patrícia akester, rui cardona 
ferreira, david silva ramalho, setembro 2014
•	 i congresso de direito Bancário, organizado pela 
almedina, Paulo câmara, Junho 2014
•	 colóquio “Práticas restritivas de comércio”, icc Por-
tugal, miguel Gorjão-Henriques, Junho 2014

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
a SéRVULO destaca-se como um projecto jurídico 
singular no mercado das sociedades de advogados 
portuguesas na forma como agrega uma forte ver-
tente académica com a aplicação prática da lei. de 
facto, a SéRVULO investe no desenvolvimento aca-
démico contínuo dos seus advogados, muitos dos 

quais, tanto sócios como associados, são docentes 
nas melhores universidades portuguesas e também 
têm sido docentes convidados a nível internacional. 
destacam-se os seguintes nomes: diogo feio (fdUP 
e Porto Business school), João amaral e almeida 
(fdUcP e fdUc),  José Lobo moutinho (fdUcP),  
José manuel sérvulo correia (fdUL), mark Kirkby 
(fdUL), miguel Gorjão-Henriques (fdUc), Patrícia 
akester (fdUL), Paulo câmara (fdUcP, iVm, UnL - 
novaforum), rui medeiros (fdUcP) e Teresa serra 
(fdUnL).
além disto, tal como em anos anteriores, em 2014, a 
SéRVULO patrocinou diversas iniciativas de forma-
ção jurídica em universidades de referência.

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a SéRVULO tem apoiado desde Julho 2013, em 
regime de pro bono, o Projecto mais Proximidade, 
melhor Vida, que em Outubro 2014 se tornou uma 
associação, tendo a cerimónia de celebração da es-
critura tido lugar na sede da SéRVULO. a associação 
mais Proximidade, melhor Vida dá auxílio a pessoas 
idosas residentes na zona da Baixa de Lisboa em situ-
ação de solidão e isolamento.

a SéRVULO e os seus colaboradores contribuíram 
para o financiamento das obras de remodelação de 
espaço do núcleo refood misericórdia.

a SéRVULO é, desde 2015, membro do Grace.

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

12

54

5

3

24
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NOME DA SOCIEDADE
sociedade rebelo de sousa & advogados associa-
dos, rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1992
a srs advogados é uma sociedade independente, 
com fortíssimo reconhecimento nacional e interna-
cional e classificada pelos seus clientes e directórios 
internacionais como uma das principais sociedades 
de advogados portuguesas. Os seus valores reflec-
tem o seu compromisso com o cliente, com a equi-
pa e com o projecto. assessorando os seus clientes, 
tanto em questões nacionais como internacionais, 
beneficia de uma equipa de advogados de direito 
inglês e de uma rede de parcerias que garante uma 
assessoria jurídica de elevadíssima qualidade nas 
mais variadas jurisdições. Tendo reforçado recente-
mente a rede internacional de parcerias, denomina-
da srs Global, os clientes da srs advogados e os 
clientes de todos os escritórios parceiros envolvidos 
passam a garantir representação jurídica qualifica-
da para as suas actividades, respectivamente, em 
Portugal, angola, Brasil, macau e moçambique.

NOME DOS SÓCIOS
Pedro rebelo de sousa, José carlos soares macha-
do, William smithson, Octávio castelo Paulo, 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, Bancário | financeiro, ciências 
da Vida, contencioso (civil | comercial | financeiro), 
Penal económico, corporate Governance, direito 
Público, energia e recursos naturais, fiscal, fundos 
de investimento | Venture capital, fusões e aquisições, 
imigração (Golden Visa), imobiliário, insolvências | 
reestruturação de empresas, Trabalho | segurança 
social, mercado de capitais, Protecção de dados (Pri-
vacidade), Private equity, Projectos | infraestruturas, 
Propriedade intelectual, recuperação de crédito, se-
guros, societário | comercial, TmT - Telecomunicações, 
media e Tecnologia, Transportes | marítimo, comuni-
tário (Ue) e concorrência

IDIOMAS
alemão, castelhano, mandarim, francês, inglês

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
iBa  |  Uia  |  eeLa  |  ifa  |  eiLn

PubLICAçõES
•	“arrendamento Urbano (nraU)” - 3ª edição revista 
e aumentada; José carlos soares machado e regina 
santos Pereira, Livraria Petrony, 2014
•	“The Private competition enforcement review, 7th 
edition”; Gonçalo anastácio, Law Business research, 
2014
•	“resolução alternativa de Litígios”; soares macha-
do e mariana frança Gouveia, almedina, 2014
•	“The inward investment and international Taxation 
review”; Paula rosado Pereira e José Pedroso de 
melo, Law Business research, 2014
•	“curso de resolução alternativa de Litígios”; maria-
na frança Gouveia, almedina, 2014

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS
•	 seminário “investing in/with china - legal issues”; 
com o apoio da câmara de comércio e industria 
Luso-chinesa e apresentação de Victor Ho, sócio da 
allen & Overy em Pequim, 2014
•	 sessão de Lançamento do “código de Governo 
de entidades do Terceiro sector“; com o apoio da 
esLider e participações de isabel Jonet e carlos 
moedas, 2014
•	 seminário “investing in Portugal Post-Troika”; na 
embaixada de Portugal em Londres e co-organiza-
do com o aiceP e The Portuguese Chamber, 2014
•	 seminário “Portugal e a segurança energética 
europeia”; com o apoio da câmara de comércio e 
indústria Luso-francesa. com a participação do mi-
nistro do ambiente e do director Geral de energia 
e Geologia e intervenções dos ceO da GaLP, edP, 
iBerdrOLa, endesa, ren, rePsOL, 2014
•	 conferência sobre “anteprojecto da reforma do 
irs”; com a participação de manuel faustino, ex-

-director de serviços do irs e consultor fiscal e 
antónio carlos dos santos, ex-secretário de estado 
dos assuntos fiscais e Professor do iseG, 2014

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 José carlos soares machado - Professor convidado 
da fdUnL, desde 2011
•	 Gonçalo anastácio - docente na Pós-Graduação 
em concorrência da fdUL, desde 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, 
para diversas entidades, tais como: amnistia inter-
nacional; cadin; Bolsa de Valores sociais; stone 
soup; UccLa; externato “Lar da criança”; associação
Portuguesa de Genealogia; associação museu da 
criança; cdi; Turma do Bem; monte de amigos; 
entre outros. Também ajuda projectos concretos 
implementados por entidades do terceiro sector 
como a caritas. Participa igualmente em eventos de 
angariação de fundos como rock’n’Law e organiza 
iniciativas de angariação para entidades sem fins 
lucrativos como as irmãzinhas dos Pobres.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 funchal, Luanda, macau, maputo, Porto
•	 associação: Veirano advogados, no Brasil

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

18

137

9

11

35
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NOME DA SOCIEDADE
Telles de abreu advogados

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1992. 
com origens que remontam a 1936 e à cidade do 
Porto, a TeLLes soube crescer e demonstrou ser 
capaz de acompanhar os desafios ao longo dos 
tempos. conta hoje com escritórios no Porto e em 
Lisboa e uma equipa jovem marcada pelo dinamis-
mo e pela excelência.
a TeLLes está apoiada em valores sólidos e focada 
no cliente, com quem actua em verdadeira parceria 
comprometendo-se, sempre, a prestar serviços da 
mais alta qualidade e com a mais eficaz gestão de 
recursos. desde 1936.

NOME DOS SÓCIOS
Luís Telles de abreu
carlos Lucena
Pedro almeida e sousa
miguel Torres
cristina ferreira
andré navarro de noronha
Henrique moser
miguel carvalho
francisco espregueira mendes
Joana Telles de abreu
fernando Pizarro monteiro
mariana ferreira martins
filipe Lobo d’Ávila

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Societário
carlos Lucena, miguel carvalho e mariana ferreira 
martins
e-mail: c.lucena@telles.pt
nº de advogados: 12
 
Direito Imobiliário
Pedro almeida e sousa e Henrique moser
e-mail: p.almeidasousa@telles.pt
nº de advogados: 6
 
Fiscal
miguel Torres
e-mail: m.torres@telles.pt
nº de advogados: 5
 

Contencioso
andré navarro de noronha e fernando Pizarro 
monteiro
e-mail: a.navarro.noronha@telles.pt
nº de advogados: 15
 
Direito do trabalho
francisco espregueira mendes
e-mail: f.espregueiramendes@telles.pt
nº de advogados: 8
 
OutRAS ÁREAS
direito administrativo
contratação Pública
direito comercial
direito da concorrência
arbitragem e mediação
direito Penal
direito do Urbanismo
direito da Propriedade intelectual e Tecnologias de 
informação
direito Bancário
direito financeiro
insolvências

IDIOMAS
Português
inglês
espanhol
francês
alemão

ASSOCIAçõES / ORGANIZAçõES / NEtWORkS
MaRcaLLiancE
www.marcalliance.com
a TeLLes é membro fundador da aliança internacio-
nal marcalliance. Uma união de prestigiados escritó-
rios de advogados de 13 países, situados principal-
mente na europa, mas também na Ásia e em África.
Outros:
•	  association européenne d´etudes Juridiques et 
fiscales
•	 associação fiscal Portuguesa
•	 aPcri - associação Portuguesa de capital de risco 

e de desenvolvimento
•	 iPcG - instituto Português de corporate 
Governance
•	  ifa - internacional fiscal association

Nº de sócios: 

Nº Total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

rua da restauração, nº 348
4050-501 Porto

av. antónio augusto de aguiar, nº 15 - 5º
1050-012 Lisboa

T. 220 308 800  |  210 308 830

f. 220 308 898/9  |  210 308 839

e. geral@telles.pt

www.telles.pt

TeLLes de aBreU adVOGadOs

13

71

12

2

11

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS
•	 miguel Torres
Porto Business school, societário e fiscal, desde 
2010
•	 francisco espregueira mendes
Porto Business school, Laboral, desde 2011
•	 Pedro matias Pereira
assistente da faculdade de direito da Universidade 
de coimbra, ciências Jurídico-económicas, desde 
2010

ACçõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
bOLSA tELLES DE AbREu ADVOGADOS
a TeLLes colabora com a faculdade de direito da 
Universidade católica do Porto, para assegurar a 
continuidade dos estudos para alunos com reco-
nhecida fragilidade financeira.
a Bolsa TeLLes consiste num abatimento parcial 
da propina mensal do estudante. Para poder ter 
acesso a esta bolsa, o estudante deve apresentar no 
final de cada semestre provas do aproveitamento 
académico.

Da esq. para a direita, em pé: Pedro Almeida e Sousa, Filipe Lobo D’Ávila, Henrique Moser, Francisco Espregueira Mendes, Luís Telles de 
Abreu, Carlos Lucena, Miguel Carvalho, Miguel Torres. Da esq. para a direita, sentados: André Navarro de Noronha, Mariana Ferreira 
Martins, Cristina Ferreira, Joana Telles de Abreu, Fernando Pizarro Monteiro.
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NOME DA SOCIEDADE

Vieira fonseca & associados

sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIçãO: 2000

NOME DOS SÓCIOS

Patrícia ramalho fonseca

José Vieira fonseca

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito das Expropriações

responsável: José Vieira fonseca
 

Direito do urbanismo

responsável: José Vieira fonseca
 

Direito Imobiliário

responsável: Pedro carmo alves
 

Contencioso

responsável: José Vieira fonseca
 

Direito do trabalho

responsável: Patrícia ramalho fonseca

OutRAS ÁREAS

contratação Pública

contratos de direito Privado

direito administrativo

PPP’s - Parcerias público-privadas

direito civil

direito do ambiente

direito do Turismo

empreitadas de Obras Públicas

direito da construção

insolvências

infra-estruturas

clientes privados

recuperação de créditos

direito da família e sucessões

direito económico

direito da regulação

direito do arrendamento

direitos reais

IDIOMAS

inglês

francês

castelhano

PubLICAçõES

•	“Obras de manutenção” no código das expropria-

ções, in direito do Urbanismo e do Ordenamento do 

Território - estudos, fernanda Paula Oliveira (coord.)

editora: almedina, 2012

•	 Plano director municipal, revisão, indemnização e 

expropriação in Território e ambiente Urbano, nº 4, 

setembro de 2010 (www.urbe-nupi.pt/revista/)

•	 Principais linhas inovadoras do código das expro-

priações de 1999 (7 partes)

editora: revista Jurídica do Urbanismo e do am-

biente, idUaL/almedina, 2000/2005

•	 a propósito do contencioso administrativo: a revi-

são constitucional portuguesa de 1997 e a reforma 

do contencioso administrativo em espanha

editora: revista Jurídica do Urbanismo e do am-

biente, idUaL/almedina, 1997

CONFERÊNCIAS / COLÓquIOS

Vários advogados da Vieira fonseca & associados 

têm participado em diversas conferências e seminá-

rios nos domínios do direito administrativo, direito 

do Urbanismo e direito das expropriações.

LIGAçõES uNIVERSItÁRIAS

•	 José Vieira fonseca

 - monitor na faculdade de direito da Universidade 

de Lisboa; Área: direito Público, 1989/1991

 - assistente da Universidade autónoma de Lis-

boa - Luís de camões; Área: direito administrativo, 

1991/2003

Observações / Outras Ligações

•	 José Vieira fonseca

 - mestre em ciências Jurídico-Políticas pela facul-

dade de direito da Universidade de Lisboa; Área: 

direito das expropriações

 - reconhecido como advogado especialista em 

direito administrativo pela Ordem dos advogados

Nº de sócios: 

Nº Total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros colaboradores: 

Benvindo de carvalho

2

5

2

3

Vieira fOnseca & assOciadOs, sOciedade de adVOGadOs, rL

Praça de Londres, nº 3 - 5º esq.
1000-191 Lisboa

T. 218 429 920

f. 218 429 939

e. master@vfadvogados.pt
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NOME DA SOCIEDADE
a. Borges Pires, santos Pereira, Pires Pereira
& associados - sociedade de advogados, r.L.

ANO DA CONStItuIçãO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
antónio Borges Pires
Henrique dos santos Pereira
marco Pires Pereira

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
direito societário
direito civil
direito do Trabalho
direito fiscal
contencioso
contencioso Laboral

direito imobiliário
direito do arrendamento
investimento em África

IDIOMAS
Português
inglês
francês
espanhol

EquIPA
nº de sócios: 3
nº Total de advogados: 7
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 3

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 iBLc - international Business Law consortium
•	 Global Law experts

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
escritórios associados e correspondentes
•	 Porto
•	 angola - Luanda
•	 Brasil - são Paulo

rua Tierno Galvan, amoreiras, Torre 3 - 5º Piso, 511
1070-274 Lisboa

T. 212 454 262

f. 212 454 284

e. geral@abpa.pt

www.abpa.pt

NOME DA SOCIEDADE

aaa advogados

ANO DA CONStItuIçãO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
dulce franco
Gabriela rodrigues martins
José Jácome
Vítor Pereira das neves
rita Gama abreu

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
contratação Pública
direito societário
direito da energia e recursos naturais
direito Bancário

contratos internacionais
direito do Trabalho
fusões e aquisições
investimento internacional
Project finance

IDIOMAS
inglês
francês
espanhol

EquIPA
nº de sócios: 5
nº Total de advogados: 25
nº de advogados estagiários: 4 
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 10

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 câmara de comércio e indústria Luso-espanhola 
•	 câmara de comércio e indústria Portuguesa

rua alexandre Herculano, nº 50 - 8º 
1250-011 Lisboa 

T. 213 309 300

f. 213 304 233

e. advogados@aaa.pt

www.aaa.pt
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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: 16
nº de advogados estagiários: 4
nº de consultores: 3
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

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 
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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

NOME DA SOCIEDADE
alves Pereira, Teixeira de sousa & associados
sociedade de advogados, r.L.

ANO DA CONStItuIçãO: 1990

NOME DOS SÓCIOS
José alves Pereira
miguel Teixeira de sousa
João Pedro alves Pereira
João marques de almeida
Belén Granados

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
contencioso
direito comercial
direito da comunicação social e Publicidade
direito dos Transportes
direito internacional

direito do Trabalho
fusões e aquisições
insolvências
direito das novas Tecnologias

IDIOMAS
Português
inglês
alemão
francês
italiano
espanhol

EquIPA
nº de sócios: 5
nº Total de advogados: 14
nº de advogados estagiários: 3
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 4

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 iaG international
•	 L2B aviation
•	 Lexing Group

avenida da Liberdade, nº 38 - 3º andar
1250-145 Lisboa

T. 213 700 190

f. 213 829 003

e. info@alvespereira.com

www.alvespereira.com
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NOME DA SOCIEDADE
andré, miranda e associados
sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIçãO: 2014

NOME DOS SÓCIOS
francisco andré
andré miranda
antónio mendonça mendes
João andré antunes

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito Público e direito administrativo
direito civil
direito comercial
direito societário

direito dos Transportes
direito dos seguros
direito da segurança social
fundos de Pensões
fusões e aquisições

IDIOMAS
Português
inglês
francês
espanhol

EquIPA
nº de sócios: 4
nº Total de advogados: 11
nº de advogados estagiários: 4
nº de consultores: 4
nº de outros colaboradores: 3

rua duque de Palmela, nº 25 - 6º andar
1250-097 Lisboa

T. 213 879 450

f. 213 878 505

e. geral@am-associados.pt

www.am-associados.pt

NOME DA SOCIEDADE
andreia Lima carneiro & associados
sociedade de advogados, r.L.

ANO CONStItuIçãO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
andreia Lima carneiro
natacha aragão

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito civil
direito comercial
direito do consumo
direito da família e sucessões
direito imobiliário
direito do Trabalho
direito societário

insolvências
recuperação de créditos

IDIOMAS
Português
inglês
francês

EquIPA
nº de sócios: 2
nº Total de advogados: 33
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 5

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 eeLa - european employment Lawyers association 
•	 Uia - Union internationale des avocats

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa
rua d. francisco manuel de melo, nº 21
1070-085 Lisboa
Telf: 213 880 510
fax: 213 887 134
geral@prs-porto.com

Parcerias
srs - sociedade rebelo de sousa & advogados 
associados, rL
Telf: 213 132 000
fax: 213 132 001
geral.portugal@srslegal.pt

rua Tenente Valadim, nº 215 
4100-479 Porto 

T. 225 432 610

f. 225 432 611

e. geral@prs-porto.com

www.alcassociados.com
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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 Penal económico
direito do ambiente
direito da família e sucessões
arbitragem e mediação

IDIOMAS
Português
inglês
francês
espanhol

EquIPA
nº de sócios: 2
nº Total de advogados: 11
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
assis de almeida e associados 
sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIçãO: 1989

NOME DOS SÓCIOS
José augusto assis de almeida
rosa Barbosa
antónio chabert Viana dias

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito civil
direito comercial
direito da família e sucessões
direito Penal
direito do Trabalho
contencioso
registos e notariado
direito da Propriedade intelectual

clientes Privados
contratos de direito Privado

IDIOMAS
inglês
francês

EquIPA
nº de sócios: 3
nº Total de advogados: 6
nº de advogados estagiários: 3
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 5

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Brasil - rio de Janeiro
av. rio Branco, 109 - 21º
20.040-004 rio de Janeiro
Telf: +552 122 327 085
jaaa@aaadv.com.br 

•	 cabo Verde - Praia
av. da OUa, 1º esqº - achada de stº antónio
Telf: +238 2623100
dha.geral@dhopffer.cv

Trv. da Trindade, nº 16 - 4ºd 
1200-469 Lisboa

T. 213 223 100

f. 213 421 335

e. aaadv@mail.telepac.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
cristina reis ferreira

Equipa
dantas de azeredo Perdigão
miguel de azeredo Perdigão
cristina reis ferreira
Pedro morão correia
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: 3

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, espanhol, 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
•	 interlaw - an international association of inde-
pendent Law firms
•	 iadc - international association of defense 
counsel

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

amoreiras, Torre 2 - 15º Piso
1070-102 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: 20
nº de advogados estagiários: 5
nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 5

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 angola - Lca 
rua marechal Brós Tito, nº 35, 6º c, esc. B 
Luanda, angola
Telf: (+244) 935 613 431  |  info@lcalegal.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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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

NOME DA SOCIEDADE
Bernardino, resende e associados
sociedade de advogados, r.L. | Law firm

ANO DA CONStItuIçãO: 1999

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: 2

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
bR ALLIANCE
•	 alemanha
•	 angola
•	 Brasil
•	 china
•	 eaU
•	 espanha
•	 Holanda
•	 Luxemburgo
•	 malta
•	 Qatar
•	 reino Unido
•	 rússia

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
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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 Velazquez, 53 - 4º i - 28001 madrid
Telf: +34 915 769 439
fax: +34 915 756 880
glc@ejsi.es

•	 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

•	 Paris; Berlim; Verona; Lugano

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
cavaleiro & associados 
sociedade de advogados, r. L.

ANO DA CONStItuIçãO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
João Quintela cavaleiro
Pedro seixas silva

Coordenador Direito do Desporto / Seguros
José rebelo da silva

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da energia e recursos naturais
direito Público e administrativo
direito societário
direito do Trabalho
direito fiscal
contencioso

arbitragem
direito Bancário
direito dos seguros
direito do desporto  

IDIOMAS
Português, inglês, francês

EquIPA
nº de sócios: 2
nº Total de advogados: 6
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 2

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 rsda - cabinets d’avocats - Paris
•	 ccifP - câmara de comércio e indústria 
franco-Portuguesa
•	 dib r. & Partners - cabinets d’avocats - argel

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Vila real
rua da fontinha, nº 9, são Pedro
5000-629 Vila real 
Telf: 220 945 361 | fax: 220 933 794
geral@cavaleiroadvogados.pt

•	 frança - Paris
em associação com rsda cabinet d’avocats
riVe GaUcHe 11, rue rené Goscinny, 75013 Paris
Telf: (+351) 220 945 361 | (+33) 0629 84 13 30
fax: (+351) 220 933 794
geral@cavaleiroadvogados.pt

•	 argélia - argel
em associação com dib r. & Partners - centre des 
affaires, aLQOds chéraga
4éme étage BU 08-10
Telf: (+351) 220 945 361 | fax: (+351) 220 933 794
geral@cavaleiroadvogados.pt

rua Pedro Homem de mello, nº 55 - 6º andar 
4150-599 Porto 

T. 220 945 361

f. 220 933 794

e. geral@cavaleiroadvogados.pt

www.cavaleiroadvogados.pt
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NOME DA SOCIEDADE
delgado e associados 
sociedade de advogados, r.L.

ANO DA CONStItuIçãO: 2001

NOME DOS SÓCIOS
rui delgado, rui assis, Paulo Ortigão de Oliveira, 
augusto Pedro Lopes cardoso, Luis miguel sequeira, 
mariana albuquerque Oliveira, Tiago cardoso da sil-
va, irma rodrigues Picão, cristina delgado, catarina 
almeida costa, Tiago Varejão, duarte nuno correia

Associados:
Joana Pinto de Vasconcelos, Jorge Barros mendes, 
nuno de Oliveira amen, Joana Torres de araújo, 
ana filipa campos, margarida costa Brito, filipa 
alexandra sousa, ariana costa, Joana azeredo, rui 

andrade delgado, Joana sachse Lopes, nuno ma-
chado da silva, filipa Osório dias, raquel cabral 
ferreira, ana carolina coutinho

ÁREAS PREFERENCIAIS
administrativo
Bancário
civil
comercial
fiscal
recuperação de créditos
seguros
Trabalho
família
Propriedade intelectual

IDIOMAS
inglês, espanhol, alemão, italiano, francês

EquIPA
nº de sócios: 12
nº Total de advogados: 29
nº de advogados estagiários: 2

avenida da Boavista, nº 1837 - 12º andar
4100-133 Porto

T. 220 114 100

f. 220 114 198/99

e. geral@delgado.pt

www.delgado.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 
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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
José Pinto de almeida
ana cristina ribeiro costa

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação, contencioso, direito Pú-
blico e direito administrativo, direito civil, direito 

comercial, direito do desporto, direito fiscal, direi-
to do Trabalho, direito Penal, insolvências

IDIOMAS
inglês, francês, castelhano, italiano

EquIPA
nº de sócios: 9 | nº Total de advogados: 20
nº de advogados estagiários: 10
nº de consultores: 3 | 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

•	 açores - Ponta delgada - s. miguel: Borges da Pon-
te, Linhares dias & associados - sociedade de advo-
gados, rL

•	 coimbra: manuel rebanda, Pereira monteiro 
& associados - sociedade de advogados

•	 Viseu: Luís Loureiro, João Gomes & associados 
sociedade de advogados, r.i. 

•	 madeira: mendes Londral & associados, socieda-
de de advogados, r.L.

Parcerias Espanha
•	 madrid: monjardín-sardi abogados

•	 Ourense: Pereira sardi abogados

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
fTa - francisco Tavares e associados
sociedade de advogados, r.L.

NOME DOS SÓCIOS
francisco de mendonça Tavares
Paula madelino

Of counsel:
Patricia Bigotte Loureiro

Associados:
natália rodrigues costa
Jaime costa

Estagiários:
ana sofia santos
sara santos
Gonçalo sousa Uva

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
espanhol

EquIPA
nº de sócios: 2
nº Total de advogados: 8
nº de advogados estagiários: 3
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 3

avenida da Liberdade, nº 105 - 3º esq.
1250-140 Lisboa

T. 218 297 890

f. 218 255 206

e. geral@ftalegal.com

www.ftalegal.com
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NOME DA SOCIEDADE
Gavinhos, rodrigues coelho, Pinto de sousa & 
associados, sociedade de advogados, rL

ANO CONStItuIçãO: 2014

NOME DOS SÓCIOS
João Gavinhos
sílvia rodrigues coelho
ricardo Pinto de sousa

ÁREAS PREFERENCIAIS
clientes Privados
contratos de direito Privado
direito comercial
direito societário
direito fiscal
direito imobiliário
direito da construção

fusões e aquisições
investimento em África
investimento estrangeiro 

IDIOMAS
inglês
castelhano
italiano
francês

EquIPA
nº de sócios: 3
nº Total de advogados: 6
nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 1

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 scientia - international Lawyers alliance

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 angola - Luanda  
src | advogados
rodrigues coelho & Pinto de sousa, advogados 
associados
avenida de Portugal, zimbo Tower, 17º Piso,
1702 - Luanda
Telf: (+244) 222 336 413
fax: (+244) 222 442 161
geral@srcadvogados.com

•	 são Tomé e Príncipe - cidade de são Tomé 
sVc  |  advogados 
avenida marginal 12 de Julho,  caixa Postal 122
Telf: (+239) 902 70 02
geral@svcadvogados.com

avenida engenheiro duarte Pacheco
centro comercial amoreiras, Torre 2, 17º Piso
1070-102 Lisboa 

T. 213 894 040

f. 213 894 049

e. geral@gcsadvogados.com

www.gcsadvogados.com

NOME DA SOCIEDADE
J. d. mendes martins & associados
sociedade de advogados rL

ANO DA CONStItuIçãO: 2002

NOME DOS SÓCIOS
J. d. mendes martins
Varandas Pires

Associados:
artur madaleno
carla casimiro
fátima salvado Gonçalves
miguel soares Branco

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do Trabalho
contratação colectiva

direito da segurança social
direito fiscal 
contencioso Laboral 
direito contraordenacional
arbitragem e mediação
contratação Pública
registos e notariado

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
Luís s. rodrigues & associados
sociedade de advogados rL
Práctica Legal Abogados

NOME DOS SÓCIOS
Luís s. rodrigues
eloy rodrigues
elisa morais
Vasco cunha

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito civil
direito dos seguros
direito imobiliário
direito societário

contencioso Laboral
recuperação de créditos
contratação Pública
direito Penal
registos e notariado

IDIOMAS
Português
inglês
castelhano
francês

EquIPA
nº de sócios: 4
nº Total de advogados: 19
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 5

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
Praça do Bom sucesso, nº 61 - 604
4150-146 Porto
Telf: 225 430 751
fax: 226 000 443
lsr-porto@pratica-legal.com

•	 algarve - almancil
av. duarte Pacheco, nº 145 - 1º d
8135-104 almancil
Telf: 289 393 701
fax: 289 393 706
lsr-algarve@pratica-legal.com

•	 Barcelona, Bilbao, La coruña, madrid, santander, 
santoña, Valencia

campo Grande, nº 28 - 6º a
1700-093 Lisboa

T. 217 969 712

f. 217 938 973

e. lsr-lisboa@pratica-legal.com

www.lsrassociados.com 

www.practica-legal.com

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 euro-atlantic Lawyers - rede de advogados com 
escritórios nas principais cidades da europa, amé-
rica Latina e África, vocacionada para o mundo que 
fala português.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 aveiro
rua José estêvão, nº 97 - 1º andar
3800-202 aveiro
Telf: 234 420 801  |  fax: 234 420 814
jpa.aveiro@pedrosoadv.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contratação Pública 
direito Público e direito administrativo 
direito civil 
direito comercial 
direito da família e menores 
direito económico 
direito fiscal 
direito do Trabalho 
direito Penal 
direito social e direitos Humanos

IDIOMAS
Português, espanhol, inglês, francês

EquIPA
nº de sócios: 4  |  nº Total de advogados: 18
nº de advogados estagiários: 4
nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 4

NOME DA SOCIEDADE
João Pedroso e associados 
sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIçãO: 2003

NOME DOS SÓCIOS
João Pedroso
Teresa silva
raquel Leal
andré seabra marques

Advogados:
Jorge almeida
Vera santos
João malheiro Pinto
Laëtitia ferro rodrigues 
anabela ramos
maria alves
Hugo cabral monteiro

av. fontes Pereira de melo, nº 30 - 6º andar
1050-122 Lisboa

T. 213 163 260 

f. 213 163 261

e. geral@pedrosoadv.pt

www.pedrosoadv.pt

facebook: JPa - sociedade de advogados, rL
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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: 7
nº de advogados estagiários: 3
nº de outros colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
a sociedade tem uma parceria institucionalizada 
com PLmJ - a. m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira 
martins, Júdice & associados - sociedade de advo-
gados, rL permitindo-nos partilhar conhecimentos 
e acompanhar os nossos clientes ao nível de todo 
o território nacional e internacional, assim como 
disponibilizar o acesso a áreas de prática de elevada 
especialização na advocacia

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
miguel reis & associados
sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIçãO: 1993

NOME DOS SÓCIOS
miguel reis, alberto mateus Vaz, eva freixo Vaz 
Garcia, Vanessa carmina Bueno, Joana nunes, marta 
mauricio

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: 6
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
Pacc.V - mendes Pinto, cunha araújo, 
Borges de carvalho, calçada, Vareiro 
& associados - sociedade de advogados, rL

ANO CONStItuIçãO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
Pedro mendes Pinto
andré cunha araújo
francisco Borges de carvalho
Paulo calçada
Gonçalo Vareiro 

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
direito societário
fusões e aquisições
direito fiscal

direito do Trabalho
contencioso
direito Público e administrativo
direito imobiliário
direito dos seguros
direito da família e sucessões

IDIOMAS
inglês
espanhol
francês

EquIPA
nº de sócios: 5
nº Total de advogados: 14
nº de advogados estagiários: 3
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 3

rua Braamcamp, nº 6 - 1º esq.
1250-050 Lisboa

T. 213 802 620

f. 213 802 629

e. geral@paccv.com

www.paccv.com

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 sécio

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
contencioso
direito Público e direito administrativo
direito aeronáutico
direito comercial
direito societário

direito da energia
direito financeiro
contratos internacionais
investimento internacional

IDIOMAS
inglês
francês
espanhol
italiano

EquIPA
nº de sócios: 4
nº Total de advogados: 11
nº de advogados estagiários: 4
nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 2

avenida fontes Pereira de melo, nº 6 - 3º dto.
1050-121 Lisboa

T. 213 570 023

f. 213 570 044

e. geral@npcf.pt

www.npcf.pt
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NOME DA SOCIEDADE
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)
recuperação de créditos
clientes Privados
imigração
contratos de direito Privado
direito civil
direito comercial
direito societário

direito contraordenacional
direito da família e sucessões

IDIOMAS
inglês, francês, espanhol

EquIPA
nº de sócios: 2
nº Total de advogados: 7
nº de advogados estagiários: 1 
nº de outros colaboradores: 7

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 Porto
miguel sousa moreira e João carlos moreira - advo-
gados, r.L.
Praceta d. nuno Álvares Pereira, nº 20, 3º - sala df
4450-218 matosinhos

Telf: 220 143 021  |  fax: 220 995 921
miguelsousamoreira-10284p@adv.oa.pt 
jcasmoreira@gmail.com

•	 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
duartefranco.vp@gov-madeira.pt

•	 açores
Paulo Jorge Botelho - advogado
rua do Galo, 13
9700-091 angra do Heroísmo
Telf: 295 217 512  |  fax: 295 217 703
paulojbotelhoadvogado@sapo.pt

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

www.rodriguesalvesadvogados.com/pt

NOME DA SOCIEDADE
Pmc  |  José Pujol, Luís marçal, Jorge calisto 
e associados, sociedade de advogados, rL

ANO CONStItuIçãO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
José Pujol
Gorete ribeiro
Luís marçal
Jorge calisto

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
contencioso
direito comercial
direito da família e menores
direito do Urbanismo
direito Bancário

direito fiscal
empreitadas de Obras Públicas
direito do Trabalho
insolvências

IDIOMAS
inglês
espanhol
francês

EquIPA
nº de sócios: 4
nº Total de advogados: 15
nº de advogados estagiários: 4
nº de outros colaboradores: 4

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 iPcG - instituto Português de corporate 
Governance

av. antónio augusto de aguiar, nº 11 - 1º esq.
1050-010 Lisboa

T. 213 178 690

f. 213 178 699

e. geral@pmc-advogados.pt

www.pmc-advogados.pt
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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

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

•	 angola
dra. sónia Gomes - consultora

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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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: 9 
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 1
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

NOME DA SOCIEDADE
silva, rosa & associados
sociedade de advogados, r.L.

ANO DA CONStItuIçãO: 2004

NOME DOS SÓCIOS
Gonçalo correia da silva
José manuel sousa rosa
Luís cerquinho da fonseca
diogo de Brito e faro
rui Lobo machado

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
contencioso
contratos de direito Privado
direito Público e direito administrativo
direito civil

direito comercial
direito societário
direito do Urbanismo
direito da saúde (medicina)
insolvências

IDIOMAS
inglês, francês, castelhano

EquIPA
nº de sócios: 5
nº Total de advogados: 13 
nº de advogados estagiários: 2 
nº de outros colaboradores: 3

ASSOCIAçõES / NEtWORkS
•	 PeOPiL - Pan - european Organisation of Personal 
injury Lawyers

rua de Guerra Junqueiro, nº 296
4150-386 Porto 

T. 226 051 300

f. 226 051 309

e. sar@sar.pt

www.sar.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Vasconcelos arruda & associados 
sociedade de advogados, r.L.

ANO DA CONStItuIçãO: 2012

NOME DOS SÓCIOS
duarte Vasconcelos
inês arruda    

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do Trabalho
contratação colectiva
direito comercial
reestruturação de empresas
fusões e aquisições
direito imobiliário

direito da Propriedade intelectual e Tecnologias 
de informação
Protecção de dados
direito fiscal
contencioso

IDIOMAS
Português
inglês
espanhol
francês

EquIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 5
nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 1

rua Joshua Benoliel, nº 6 - 7º a
1250-133 Lisboa

T. 218 299 340

f. 218 224 292

e. geral@vaassociados.com

www.vaassociados.com

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
Joana clemente
Tiago salazar
filipe Basto

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: 6
nº Total de advogados: 18
nº de advogados estagiários: 6
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
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CONtACtOS
Praça duque de saldanha, nº 1
edifício atrium saldanha, 8º e
1050-094 Lisboa
Telf: 211 940 538
fax: 211 940 539
geral@aamm.pt 
www.aamm.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Público
direito do Trabalho
direito fiscal
direito da saúde
investimento internacional

EquIPA
nº de sócios: 3 
nº de advogados: 13 
nº de advogados estagiários: 4 
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 4 

aamm - aBecasis, azOia, mOUra marQUes & 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: 14
nº de advogados estagiários: 4
nº de outros colaboradores: 2

aBeL cardOsO, caTarina carVaLHO, esTeVes de aGUiar & 
assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL

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
alexandre.lafayette@gmail.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Público e direito administrativo
direito civil
direito Penal
direito da família e menores
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

CONtACtOS
av. fernão de magalhães, nº 458 - 1º esq.
3000-173 coimbra 
Telf: 239 822 858  |  fax: 239 826 724
geral@mateusferreira.com
www.mateusferreira.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso fiscal 
direito societário 
reestruturação de empresas 
contencioso Laboral
direito civil

EquIPA
nº de sócios: 2  |  nº de advogados: 6 
nº de advogados estagiários: 3  |  nº de outros colaboradores: 2 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 figueira da foz 
rua maestro david de sousa, nº 43
3080-174 figueira da foz

a. maTeUs ferreira e assOciadOs  
sOciedade de adVOGadOs, rL
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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

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: 7
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, investimento estrangeiro, 
direito das novas Tecnologias, direito dos Transportes

EquIPA
nº de sócios: 1  |  nº de advogados: 5  |  nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 1  |  nº de outros colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 espanha - madrid
calle Velázquez 37, 1º, 28001 madrid
Telf: +34 914 202 427  |  fax: +34 914 201 233
madrid@avinalabogados.com
•	 malásia - Kuala Lumpur
Level 41, Vista Tower, The intermark, 348 Jalan Tun razak
50400 Kuala Lumpur | Telf: +603 2690 1499 | fax: +603 2690 1301
kuala.lumpur@avinalabogados.com

anTOniO ViñaL & cO. aBOGadOs sc - sUcUrsaL em POrTUGaL 

CONtACtOS
edifício castil, 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 advogados: 8 (Portugal) | 70 (Brasil)

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Madeira - Funchal 
edifício marina club, avenida arriaga, nº 73 - 1º, sala 105
9004-533 funchal
Telf: 291 200 980  |  fax: 291 200 980

•	  brasil - Rio de Janeiro, São Paulo e brasília
www.cbsg.com.br

Parcerias: algarve, Porto, angola, moçambique, europa e américa 
(eaLG  - euro american Lawyers Group)

BarrOs, sOBraL, G. GOmes & assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, r.L.
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CONtACtOS
rua castilho, nº 44 - 7º andar 
1250-071 Lisboa 
Telf: 213 894 280
fax: 213 894 288
advogados@boino.pt
www.bpo.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
recuperação de créditos
investimento em angola
contencioso
imobiliário

EquIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 9
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 3

BOinO e assOciadOs, sOciedade de adVOGadOs, rL

carLOs rOcHa, PaULO VarzieLas & assOciadOs rL

CONtACtOS
av. de Berna, nº 30 - 2º c
1050-042 Lisboa
Telf: 217 817 230
fax: 217 817 239
j.c.rocha@mail.telepac.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito civil
direito comercial
direito Penal
direito imobiliário
arbitragem e mediação

EquIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 6
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 2

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
direito aeronáutico
direito do Trabalho
direito marítimo
contencioso

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
avenida fontes Pereira de melo, nº 17 - 5º 
1050-116 Lisboa 
Telf: 213 869 711
fax: 213 869 713
secretariado@bva-advogados.com
www.bva-advogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito imobiliário 
direito da família e sucessões 
direito do desporto
direito do Trabalho
direito fiscal

EquIPA
nº de sócios: 2 
nº de advogados: 7 
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros colaboradores: 1 

BasTO, VirOTT & assOciadOs 
sOciedade de adVOGadOs, rL



In-Lex

115

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
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 - 2º andar
3810-076 aveiro
Telf: 234 377 860/2
fax: 234 377 861
geral@ccadvogados.pt
www.ccadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito Penal
direito comercial
direito Público e direito administrativo
direito civil

EquIPA
nº de sócios: 4
nº de advogados: 6
nº de advogados estagiários: 1

ceLsO crUzeirO & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs

CONtACtOS
rua montenegro, nº 105, 4820-280 fafe 
Telf: 253 493 517  |  253 493 207
fax: 253 495 038
geral@ccmadvogados.com  |  www.ccmadvogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito Público e direito administrativo
direito comercial
direito fiscal
direito do Trabalho

EquIPA
nº de sócios: 2  |  nº de advogados: 11 
nº de advogados estagiários: 3  |  nº de outros colaboradores: 5 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Braga 
rua do raio, nº 301, edifício do rechicho, 4710-922 Braga 
Telf: 253 614 112  |  fax: 253 495 038
geral@ccmadvogados.com

cLemenTinO cUnHa e assOciadOs 
sOciedade de adVOGadOs, r.L.
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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

CONtACtOS
avenida de Londres, edifício Luzaga, nº 540 - 3º andar
4810-550 Guimarães
Telf: 253 424 600/1/2
fax: 253 424 609
geral@clt.pt
www.clt.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
insolvências
reestruturação de empresas
contratos internacionais
direito do Trabalho

EquIPA
nº de sócios: 4
nº de advogados: 11
nº de advogados estagiários: 5
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 2

cLT - sOciedade de adVOGadOs, rL

CONtACtOS
av. 25 de abril, nº 50 - 2º esq. 
4760-101 Vila nova de famalicão
Telf: 252 322 392
fax: 252 322 392
geral@durvalferreira-advogados.com
www.durvalferreira-advogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito civil
direito comercial
contratação Pública
direito Público e direito administrativo
direito Penal

EquIPA
nº de sócios: 2 
nº Total de advogados: 7 
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2 
nº de outros colaboradores: 1 

dUrVaL ferreira & assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, r.L.
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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
www.facebook.com/fcmsociedadedeadvogados

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
contencioso
direito civil
direito comercial
direito do Trabalho

EquIPA
nº de sócios: 2 | nº de advogados: 4 | nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2  | nº de outros colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
Correspondentes Nacionais: Porto e Valença
Correspondentes Internacionais: angola, cabo-Verde, Guiné-Bissau, 
moçambique, s. Tomé e Príncipe, espanha e Ucrânia

fcm - ferreira da cOnceiçãO, menezes & assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, r.L.

CONtACtOS
av. dr. carlos Bacelar, edifício saza, nº 1044, sala 12-a 
4760-103 Vila nova de famalicão 
Telf: 252 315 617
fax: 252 313 149
geral@fvilasboas.com  
www.fvilasboas.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
direito do Trabalho
direito Público e direito administrativo
direito fiscal
investimento internacional

EquIPA
nº de sócios: 6 
nº de advogados: 9 
nº de advogados estagiários: 3 
nº de outros colaboradores: 1 

fernandO ViLas BOas e assOciadOs 
sOciedade de adVOGadOs, rL

CONtACtOS
av. miguel Bombarda, nº 61 - 5º andar 
1050-161 Lisboa
Telf: 213 582 385
fax: 213 521 402
geral@garcia-pereira.pt  

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do Trabalho
direito administrativo
direito da família e menores
direito civil
direito Penal

EquIPA
nº de sócios: 5 
nº de advogados: 12 
nº de advogados estagiários: 4 
nº de outros colaboradores: 8 

Garcia Pereira e assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL
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CONtACtOS
Praça do município, nº 3 - 1º dto.
6301-854 Guarda 
Telf: 271 227 123  |  fax: 271 140 892
geral@gmpadvogados.pt  |  www.gmpadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Penal, direito do Trabalho, direito societário, direito fiscal, 
direito da família e sucessões

EquIPA
nº de sócios: 2 
nº de advogados: 3 
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 1 
nº de outros colaboradores: 1 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 sabugal 
rua do rio côa, nº 17, 6320-394 sabugal 
Telf: 271 754 182  |  fax: 271 140 892
geral@gmpadvogados.pt

GOnçaLVes, micaeLO PinHeirO & assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, r.L.

GOUVeia Pereira, cOsTa freiTas & assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, r.L.

CONtACtOS
Palácio sottomayor, rua sousa martins, nº 1 - 6º dto
1050-217 Lisboa
Telf: 213 121 550  |  fax: 213 121 551
gpa@gpasa.pt  |  www.gpasa.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário, direito Público, direito financeiro, 
energia (Oil and Gas), direito do Trabalho

EquIPA
nº de sócios: 9
nº de advogados: 85
nº de advogados estagiários: 37
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 11

OutROS ESCRItÓRIOS
Escritórios correspondentes em:
•	 Todas as capitais de distrito nacionais
•	 angola, cabo Verde, moçambique

GUimarães, cOrreia, cardOsO & 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@gcca.pt 

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito fiscal, direito societário, direito civil, 
direito internacional, contencioso

EquIPA
nº de sócios: 3
nº de advogados: 6
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 1

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@gcca.pt

CONtACtOS
avenida columbano Bordalo Pinheiro, nº 7 - 6º esq.
1070-060 Lisboa
Telf: 217 263 386
fax: 217 268 912
geral@ipassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito civil
direito comercial
direito da família e menores
investimento em África

EquIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 2
nº de outros colaboradores: 2

iLime POrTeLa & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL
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isaBeL seUanes e assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL

CONtACtOS
avenida duque de Ávila, nº 185 - 7º a/B
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: 2
nº de advogados: 5
nº de outros colaboradores: 5

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: 1
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 2

JOãO marceLO & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, r.L.

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

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: 8
nº de advogados estagiários: 3
nº de outros colaboradores: 5

JOsé macieirinHa, PedrO macieirinHa e assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, rL
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CONtACtOS
rua Pedro alvares cabral, nº 24 
(edifício euro) 4º c, infantado
2670-391 Loures
Telf: 219 835 555 | fax: 219 835 557
info@jose-saramago.com | www.jose-saramago.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do Trabalho, direito do Turismo, direito comercial, 
contencioso, direito fiscal

EquIPA
nº de sócios: 2 | nº de advogados: 5 
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 7 
nº de outros colaboradores: 5 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa
avenida Júlio dinis, nº 6 - 5º dto.,1050-131 Lisboa
Telf: 219 835 555 | fax: 219 835 557
info@jose-saramago.com

JOsé miranda dias & assOciadOs, sOciedade de adVOGadOs, r.L. JOsé saramaGO & assOciadOs, sOciedade de adVOGadOs, rL

JPaB - JOsé PedrO aGUiar-BrancO & assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, r.L.

CONtACtOS
rua de José falcão, 110, 4050-315 Porto 
Telf: 220 122 100  |  fax: 220 122 101
info@jpab.pt  |  www.jpab.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito societário
direito Público
direito financeiro
investimento internacional

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 nova da Trindade, nº 1 - 4º frt.,1200-301 Lisboa
Telf: 213 465 760  |  fax: 213 465 917
adjuris.lisboa@adjuris.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
direito comercial
direito da energia e recursos naturais
direito imobiliário
Projectos

EquIPA
nº de advogados: 11  |  nº de advogados estagiários: 3
nº de consultores: 3  |  nº de outros colaboradores: 7 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 angola - Luanda
rua amílcar cabral, nº 170 - 2º andar, aP. 2, Luanda 
Telf: +244 222 330 674  |  +244 937 838 289
fax: +244 222 336 999  
adjuris.luanda@adjuris.pt

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: 6
nº de outros colaboradores: 4
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CONtACtOS
rua caldas Xavier, nº 38 - 5º dto.
4150-162 Porto
Telf: 226 004 851
fax: 226 004 958
geral@lfrt.pt 
www.lfrt.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
direito Bancário
direito fiscal
direito do Trabalho
contencioso

EquIPA
nº de sócios: 4
nº de advogados: 8
nº de advogados estagiários: 3
nº de outros colaboradores: 3

LeaL, farO, ramOs & TenTÚGaL - sOciedade de adVOGadOs, ri

CONtACtOS
rua dr. francisco sá carneiro 44-d, apartado 368
8601-905 Lagos
Telf: 282 761 449 | 282 768 271
fax: 282 768 171
info@la-associados.pt 
www.la-associados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
direito imobiliário
direito civil
recuperação de créditos
registos e notariado

EquIPA
nº de sócios: 2 
nº de advogados: 2
nº de outros colaboradores: 4 

LUís aGUiar & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs r.L.

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

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
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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: 5
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2
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: 262 249 030
fax: 262 249 035
geral@madv.pt
www.madv.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito civil
direito comercial
direito imobiliário
direito do Trabalho
contencioso

EquIPA
nº de sócios: 4
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: 8
nº de outros colaboradores: 4

maTOs GOnçaLVes & assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, rL

CONtACtOS
Travessa de são Bernardino, nº 9
1150-318 Lisboa 
Telf: 215 937 024
mg@mgassociados.pt 
www.mgassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Bancário
direito comercial
fundos de investimento
contencioso
direito dos seguros

EquIPA
nº de sócios: 2
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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: 4
nº de advogados: 4
nº de consultores: 4
nº de outros colaboradores: 2

n. maLdOnadO sOUsa & assOciadOs 
sOciedade de adVOGadOs, rL

CONtACtOS
avenida marquês de Tomar, nº 44 - 3º andar 
1050-156 Lisboa
Telf: 213 849 070  |  fax: 213 849 089
geral@neveslima.com  |  www.neveslima.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso, direito administrativo, direito comercial, 
direito fiscal, direito do Trabalho

EquIPA
nº de advogados: 14

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

neVes Lima & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL

CONtACtOS
av. fontes Pereira de melo, nº 35, Bloco a1, 18º dto.
1050-118 Lisboa
Telf: 217 811 100
fax: 217 932 983
ncas@ncas-adv.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito civil
direito comercial
contratos de direito Privado
direito do Urbanismo

EquIPA
nº de advogados: 3
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros colaboradores: 2

nicOLina caBriTa, ana saBrOsa & assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, rL

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 
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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

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

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: 3

CONtACtOS
av. antónio augusto de aguiar, nº 66 - 4º dto. 
1050-018 Lisboa 
Telf: 211 331 500
fax: 211 331 501
info@reismalheiro.com
www.reismalheiro.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
imigração
direito civil
direito comercial 
registos e notariado

EquIPA
nº de sócios: 2 
nº de advogados: 4 
nº de outros colaboradores: 8 

reis, maLHeirO & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL



In-Lex

125

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: 11
nº de advogados estagiários: 2
nº de outros colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
rua Júlio dinis, nº 947 - 5º esq. 
4050-327 Porto
Telf: 226 166 010  |  fax: 226 166 019
porto@slima-assoc.pt

saraiVa Lima e assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL

CONtACtOS
avenida marquês de Tomar, nº 81 - 1º esq.
1050-154 Lisboa 
Telf: 213 875 231
fax: 217 973 796
geral@sergiomota.pt 
www.sergiomota.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito Penal
direito contraordenacional
direito da família e sucessões
direito do Trabalho

EquIPA
nº de sócios: 2 
nº Total de advogados: 7 
nº de outros colaboradores: 4 

sérGiO mOTa & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, r.L.

CONtACtOS
rua Tierno Galvan, nº 10, Torre 3, amoreiras, Piso 2, 209
1070-274 Lisboa
Telf: 213 867 444  |  fax: 213 867 444
geral@silvaalmeida.com  |  www.silvaalmeida.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso, direito comercial, investimento internacional, 
direito civil, direito imobiliário

EquIPA 
nº de sócios: 2  |  nº de advogados: 6
nº de advogados estagiários: 3 

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 Bridge alliance - rede internacional de escritórios de advogados
•	 funchal (cristóvão Turck nunes)
•	 Brasil (Tolentino advogados)
 - Belo Horizonte - minas Gerais
 - campo Belo - minas Gerais

siLVa aLmeida & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL

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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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: 2
nº de outros colaboradores: 3

CONtACtOS
edifício cristal douro 
rua do campo alegre, nº 830 - 8º, s.35, 4150-171 Porto 
Telf: 220 999 706
geral@tesg.pt | www.tesg.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso 
recuperação de créditos 
direito Bancário 
corporate finance 
direito civil

EquIPA
nº de sócios: 2 | nº de advogados: 6 
nº de consultores: 2 | nº de outros colaboradores: 2 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa - Paço de arcos
edifício d. Pedro i, Quinta da fonte, rua dos malhões 
2770-071 Paço de arcos 
Telf: 210 001 950 | geral@tesg.pt

TeiXeira & sOUsa GUimarães - sOciedade de adVOGadOs, r.L.

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: 5
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 3

Teresa PaTríciO & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL

CONtACtOS
rua Pedro Homem de melo, nº 55 - 7º andar
4150-599 Porto
Telf: 226 198 700
fax: 226 198 709
geral@advassociados.net 
www.tdf.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
fusões e aquisições
arbitragem e mediação
contencioso
direito civil

TaVeira da fOnseca & assOciadOs
sOciedade de adVOGadOs, r.L.
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TOscaneLLi, cOTrim & assOciadOs 
sOciedade de adVOGadOs, rL

CONtACtOS
rua antónio Pereira carrilho, nº 38 - 4º andar
1000-047 Lisboa
Telf: 218 444 200  |  fax: 218 444 209
info@tcalaw.net  |  www.tcalaw.net

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito internacional Privado, investimento internacional, contencioso,
direito civil, direito da Propriedade intelectual e Tecnologias de 
informação

EquIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 5
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 1
 
OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias: angola, Brasil, cabo Verde, canadá, chipre, dinamarca, espanha, 
eUa, frança, itália, Luxemburgo, malta, reino Unido, rússia e suíça

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 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: 7
nº de advogados estagiários: 2
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
av. sidónio Pais, nº 24 - r/c esq.
1050-215 Lisboa
Telf: 213 831 697
fax: 213 876 706
tf.associados@mail.telepac.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito Público e direito administrativo
direito civil
direito comercial
direito da comunicação social e Publicidade

EquIPA
nº de sócios: 2 
nº de advogados: 3 
nº de outros colaboradores: 2 

TOrGaL ferreira & assOciadOs - sOciedade de adVOGadOs, rL
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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)                                                                                                               

direito social e direitos Humanos                                                                                                                                                              

fusões e aquisições (inclui fundos de investimentos, Private equity e Venture capital)          

insolvências                   

investimento internacional (inclui investimento estrangeiro, investimento em África e investimento em espanha)       

mercado de capitais (inclui Privatizações)               

Projectos (inclui infra-estruturas e Project finance)              

Propriedade intelectual, Tecnologias de informação e Telecomunicações (inclui comércio electrónico, direito das novas Tecnologias, 

Protecção de dados e software)                 

registos e notariado                  
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a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                                       

aBBc - azevedo neves, Benjamim mendes, carvalho 

& associados, sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                      

abreu & marques e associados, sociedade de advogados 

de responsabilidade Limitada                                                                                                                                                                                                                                 

aguiar-Branco & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                  

albuquerque & associados - sociedade de advogados rL                                                                                    

alexandra Bessone cardoso & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                      

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                       

alves mendes, Jardim Gonçalves & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                           

alves Pereira, Teixeira de sousa & associados, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                   

amorim & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                 

antónio Leitão e carlos serafim - sociedade de advogados, r.L.                                                             

Barrocas advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bas - sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                            

caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                                                                                                  

carlos rocha, Paulo Varzielas & associados rL                                                                                                                                              

cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                      

cca OnTier                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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.                                                                                                                                                                                                                                                      

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                                                                                                                                                                                                

J. a. Pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                                                                
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J. d. mendes martins & associados - sociedade de advogados rL                                                          

Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados  

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                        

José miranda dias & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                        

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                                       

miguel reis & associados - sociedade de advogados, rL                                                          

miranda correia amendoeira & associados                                                                                                                        

nPcf & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                                 

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                                                                                                                                                  

Pereira da cruz e associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                                    

Pmc | José Pujol, Luís marçal, Jorge calisto e associados, 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                    

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                              

reis, malheiro & associados - sociedade de advogados, rL                                                                   

rogério alves & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                            

rogério fernandes ferreira & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                           

rui Pinto duarte & associados - sociedade de advogados, rL                                                           

serra Lopes, cortes martins & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                   

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rL                                                                                           

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                                               

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rL                                                                                        

sousa Guedes, Oliveira couto & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                      

Taveira da fonseca & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                 

Telles de abreu advogados                                                                                                                                                                 

Uría menéndez - Proença de carvalho                                                                                                                                            

Vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rL                                                      

a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                  

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                            

aguiar-Branco & associados - sociedade de advogados, rL                                                        

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rL                                                        

ana Bruno & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                

assis de almeida e associados - sociedade de advogados, rL                                                

azeredo Perdigão & associados - sociedade de advogados, rL                                            

Bernardino, resende e associados

sociedade de advogados, r.L. | Law firm                                                                                                                                          
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cOnTenciOsO 

(inclui contencioso administrativo, contencioso fiscal, contencioso 

Laboral e recuperação de créditos)

caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                                                        

cca OnTier                                                                                                                                                                                                                                                      

correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.L.                                          

dinis Lucas & almeida santos, sociedade de advogados r.L.                                                                      

fTa - francisco Tavares e associados - sociedade de advogados, r.L.                                                 

Gavinhos, rodrigues coelho, Pinto de sousa & associados, 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                     

J. a. Pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                         

João Pinto Germano & associados, sociedade de advogados rL                                                               

miguel reis & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                           

Pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rL                                                                                    

reis, malheiro & 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                                                                                                                       

sPs - sociedade de advogados                                                                                                                                                                                                    

Tavares de carvalho & associados - sociedade de advogados, rL                                                                      

Valentim ramalho rodrigues, Padrel de Oliveira, Barbeira dos santos, 

Brito monteiro & associados - sociedade de advogados, rL                                                                             

Vieira fonseca & associados, sociedade de advogados, rL                                                                                    

a. Borges Pires, santos Pereira, Pires Pereira & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                               

a. mateus ferreira e associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                                 

a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                                            

aaa advogados                                                                                                                                                                                                                                                                           

aBBc - azevedo neves, Benjamim mendes, carvalho 
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Jardim, sampaio, magalhães e silva e associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                               

João marcelo & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                    

João Pedroso e associados - sociedade de advogados, rL                                                                 

João Pinto Germano & associados, sociedade de advogados rL                                                    

José macieirinha, Pedro macieirinha e associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                            

Júlio corrêa mendes & associados - sociedade de advogados, rL                                                    

Luís aguiar & associados - sociedade de advogados r.L.                                                                              

Luís s. rodrigues & associados, 

sociedade de advogados rL | Práctica Legal Abogados                                                                              

mano & rodrigues, sociedade de advogados, rL                                                                                                        

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                            

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                                                                                                                                                                         

nicolina cabrita, ana sabrosa & associados

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                            

Paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.                                                                              

Pedro rodrigues da mata & associados - sociedade de advogados, ri                          

reis, malheiro & associados - 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                                                                                           

serra Lopes, cortes martins & associados  

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                   

silva almeida & associados - sociedade de advogados, rL                                                                              

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                                              

sociedade de advogados carlos Olavo e associados, rL                                                                              

sPs - sociedade de advogados                                                                                                                                                            

Taveira da fonseca & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                 

Teixeira & sousa Guimarães - sociedade de advogados, r.L.                                                                 

Torgal ferreira & associados - sociedade de advogados, rL                                                                 

Toscanelli, cotrim & associados - sociedade de advogados, rL                                                                              

Vieira fonseca & associados, sociedade de advogados, rL                                                                                  

a. Borges Pires, santos Pereira, Pires Pereira & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                               

a. mateus ferreira e associados - sociedade de advogados, rL                                       
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24-25
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59
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26-27
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94
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64
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65

96

113
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113
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99

114

66

114

a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                       

aaa advogados                                                                                                                                                   

aBBc - azevedo neves, Benjamim mendes, carvalho 

& associados, sociedade de advogados, rL                                                                                         

abel cardoso, catarina carvalho, esteves de aguiar 

& associados - sociedade de advogados, rL                                                                                         

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados

sociedade de advogados, rL                                                                                                                           

abreu & associados - sociedade de advogados rL                                                                                    

abreu & marques e associados, sociedade de advogados 

de responsabilidade Limitada                                                                                                                      

abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rL                            

aguiar-Branco & associados - sociedade de advogados, rL                                                        

albuquerque & associados - sociedade de advogados rL                                                        

alexandra Bessone cardoso & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                      

alexandre Lafayette & associados - sociedade de advogados - rL                                 

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rL                                                        

alves & associados, sociedade de advogados, rL                                                                                    

alves mendes, Jardim Gonçalves & associados

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                      

alves Pereira, Teixeira de sousa & associados, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                         

amorim & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                 

ana Bruno & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                        

andré, miranda e associados - sociedade de advogados, rL                                             

andreia Lima carneiro & associados, sociedade de advogados, r.L.                            

antónio frutuoso de melo e associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                 

antónio Leitão e carlos serafim - sociedade de advogados, r.L.                                        

antónio m. G. Pereira, miguel Lourenço 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                     

antonio Viñal & co. abogados sc - sucursal em Portugal                                                                                  

assis de almeida e associados - sociedade de advogados, rL                                                        

azeredo Perdigão & 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 & associados, sociedade de advogados, rL                                                                                    

caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                                                        

carlos de sousa e Brito, isabel marinho, mafalda rodrigues fonseca 

& associados - sociedade de advogados, rL                                                                                            
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carlos rocha, Paulo Varzielas & associados rL                                                                                            

carneiro Pacheco e associados - sociedade de advogados, r.L.                                              

carvalho, matias & associados, sociedade de advogados, rL                                                                     

cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                     

cc aa | costa carvalho advogados associados, rL                                                                                            

cca OnTier                                                                                                                                                                                        

celso cruzeiro & associados - sociedade de advogados                                                                     

clementino cunha e associados, sociedade de advogados, r.L.                                                                     

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                                                              

delgado e associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                       

dinis Lucas & almeida santos, sociedade de advogados r.L.                                                                  

durval ferreira & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                     

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.                                                                                                                                                           

fernando Vilas Boas e associados - sociedade de advogados, rL                                              

fTa - francisco Tavares e associados - sociedade de advogados, r.L.                        

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.                                                                            

Gavinhos, rodrigues coelho, Pinto de sousa & associados, 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                          

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                 

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                   
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118
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104

81
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105
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36-37
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38-39
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124

Gouveia Pereira, costa freitas & associados, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                            

Guimarães, correia, cardoso & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                      

ilime Portela & associados - sociedade de advogados, rL                                                           

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 Pedroso e associados - sociedade de advogados, rL                                                          

João Pinto Germano & associados, sociedade de advogados rL                                       

José macieirinha, Pedro macieirinha e associados

sociedade de advogados, rL                                                                                                                             

José miranda dias & associados, sociedade de advogados, r.L.                                              

José saramago & 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                                              

Luís aguiar & associados - sociedade de advogados r.L.                                                         

Luís s. rodrigues & associados, 

sociedade de advogados rL | Práctica Legal Abogados                                                                     

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                                      

neves Lima & 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                                                                                                                   

Pacc.V - mendes Pinto, cunha araújo, Borges de carvalho, calçada, 

Vareiro & associados - sociedade de advogados, rL                                                                     

Pancada fonseca, costa Oliveira & associados 

sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                 
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Paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.                                                                     

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

& associados - sociedade de advogados, rL                                                                                            

Pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rL                                                                     

Pedro rodrigues da mata & associados - sociedade de advogados, ri                       

Pereira da cruz e associados - sociedade de advogados, rL                                                              

Pmc | José Pujol, Luís marçal, Jorge calisto e associados, 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                            

raposo Bernardo & associados                                                                                                                            

reis, malheiro & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                             

ricardo da Palma Borges & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                            

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                              

rogério 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                                                                                             

saraiva Lima e associados - sociedade de advogados, rL                                                                                             

serra Lopes, cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                           

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rL                                                                                             

silva almeida & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                             

silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                                                             

sociedade de advogados carlos Olavo e associados, rL                                                                                             

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rL                                                                                             

sousa Guedes, Oliveira couto & associados

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                            

sPs - sociedade de advogados                                                                                                                                                           

Tavares de carvalho & associados - sociedade de advogados, rL                                                              

Tavares e sousa, duarte de almeida, campos e carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                             

Taveira da fonseca & associados - sociedade de advogados, r.L.                               

Telles de abreu advogados                                                                                                                            

Teresa Patrício & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                             

Tiago cunha & carlos sousa Barbosa - sociedade de advogados, rL                            

Torgal ferreira & associados - sociedade de advogados, rL                                                                       

Uría menéndez - Proença de carvalho                                                                                                                            

Valentim ramalho rodrigues, Padrel de Oliveira, Barbeira dos santos, 

Brito monteiro & associados - sociedade de advogados, rL                                                              

Vasconcelos arruda & associados - sociedade de advogados, r.L.                                         

Vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rL                                                        

83
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40-41

124

85
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42-43
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124
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44-45

86

108
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46-47

125

48-49

87

125

109

109

88
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50-51
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127
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52-53

127

110

54-55

57

24-25

59

61

64

98

66

67
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70

30-31

73

75

32-33

76

77

81

42-43

86

48-49

87
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54-55

75

78

58

93

99

100

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                                                                                            

albuquerque & associados - sociedade de advogados rL                                                                     

ana Bruno & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                     

Barrocas advogados                                                                                                                                                                 

caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                                                                     

cca OnTier                                                                                                                                                                                        

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.                                                                                                                                                                                                                                      

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                        

m&a - albergaria silva & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                            

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                        

rogério fernandes ferreira & associados

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                               

serra Lopes, cortes martins & associados

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                        

sérvulo & associados | sociedade de advogados, rL                                                                                                                                          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rL                                                                                            

Vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rL                                                                                            

esquível & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                              

J. a. Pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                                                

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados

sociedade de advogados, rL                                                                                                                    

abreu semedo, marques & associados - sociedade de advogados rL                                                          

carneiro Pacheco e associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                       

correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                       
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correia, seara, caldas, simões e associados

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                        

cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                        

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rL                                              

dinis Lucas & almeida santos, sociedade de advogados r.L.                                                    

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.                                                                                                                                        

Pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rL                                                                                       

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                          

rogério alves & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                          

sérgio mota & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                          

sérvulo & 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                                                                                                                                       

alves Pereira, Teixeira de sousa & 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                                                      

Baptista, monteverde & associados - sociedade de advogados, rL                           

caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                           

carvalho, matias & associados, sociedade de advogados, rL                                                      

cca OnTier                                                                                                                                                                  

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                                                                                 
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f. castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                                                   

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                   

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.                                                                                                                                                                                                                        

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                                                                                 

Torgal ferreira & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                 

Vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rL                                                                                 

a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                            

aaa advogados                                                                                                                                                                 

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.                                                                                            
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mP aBs - menéres Pimentel, ataíde, Bailão, sevivas e associados, 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                               
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sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                      
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manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados
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& associados, sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                    
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Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                          

J. a. Pinto ribeiro & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                                                             
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a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 
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albuquerque & associados - sociedade de advogados rL                                                                                            

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rL                                                                                            

alves mendes, Jardim Gonçalves & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                          

alves Pereira, Teixeira de sousa & 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.                                                                                                                                                                                        

antonio Viñal & co. abogados sc - sucursal em Portugal                                                                                            

assis de almeida e associados - sociedade de advogados, rL                                                                                            

Baptista, monteverde & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                            

caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                                                                                            

cca OnTier                                                                                                                                                                                        

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                                                                                                                                                                                        

delgado e associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                            

dinis Lucas & almeida santos, sociedade de advogados r.L.                                                                                             

eduardo Paz ferreira & associados, sociedade de advogados rL                                                                                            

espanha e associados - sociedade de advogados, rL                                                                                            

36-37

42-43

48-49

87

88

52-53

54-55

90

57

24-25

59

60

61

62

63

94

64

65

113

96

97

66

67

68

70

28-29

30-31

101

72

73

74

esquível & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                                                          

f. castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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.                                                                                                                                                                                                                                                                           

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                                                                                                                                                                                                                             

rogério alves & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                            

rsn - remelgado, silva nogueira & 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                                                                                                                                                                                                                             

Tavares e sousa, duarte de almeida, campos e carvalhinho, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                           

Toscanelli, cotrim & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                                                          

Uría menéndez - Proença de carvalho                                                                                                                                                                                                                             

Vasconcelos arruda & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                            

Vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rL                                                                                            

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                       

almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                               

ana Bruno & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                                               

assis de almeida e associados - sociedade de advogados, rL                                                                          

Bernardino, resende e associados 

sociedade de advogados, r.L. | Law firm                                                                                                                                                                                         

caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                                                                          

cca OnTier                                                                                                                                                                                                                                                                                  

cms rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                   

75

32-33

77

78

79

81

82

105

36-37

84

40-41

85

42-43

44-45

108

46-47

48-49

87

88

50-51

126

89

127

52-53

110

54-55

58

62

64

96

99

66

67

68



154

anuário2015 das Sociedades de advogados

índice POr Áreas de direiTO

correia, seara, caldas, simões e associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                    

dinis Lucas & almeida santos, sociedade de advogados r.L.                                                              

Gabinete de advogados J. c. rufino ribeiro e associados, s.P.a., rL                                

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                                  

Luís aguiar & associados - sociedade de advogados r.L.                                                                 

Luís s. rodrigues & associados, 

sociedade de advogados rL | Práctica Legal Abogados                                                                             

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                                                                          

Paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.                                                                          

Pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rL                                                            

Pereira da cruz e associados - sociedade de advogados, rL                                                     

reis, malheiro & associados - sociedade de advogados, rL                                                      

serra Lopes, cortes martins & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                         

70

72

117

34-35

78

103

80

121

104

82

105

105

83

40-41

85

124

48-49



Escritórios em Portugal

índice localidades

norte

Centro

SUL

ILHAS

Braga                                                                  

Fafe                                                                  

Guarda                                                       

Guimarães                                                       

Paredes de Coura                                            

Porto                                                                   

Almada                                                       

Aveiro                                                       

Bombarral                                             

Caldas da rainha                                  

Castelo Branco                                  

Coimbra                                              

Figueira da Foz                                  

Albufeira                                                                               

Almancil                                                                                          

Faro                                                         

Açores

Angra do Heroísmo  

Ponta Delgada   

Madeira

Funchal    

Sabugal                                                                             

Santo tirso                                                       

Valença                                                                             

Vila nova de Famalicão                                 

Vila real                                                                  

Leiria                                                       

Lisboa                                                       

Loures                                                                  

Santarém                                                                  

Sintra                                                                  

Viseu                                                                  

Lagos                                                   

Vilamoura                                                                                                                    

156

156

156

156

156

156 - 157

157

157

157

157

157

157

157

160

160

160

160

160

160

157

157

157

157

157

157

157 - 159

159

159

160

160

160

160



156

anuário2015 das Sociedades de advogados

índice POr LOcaLidades

nOrTe

clementino cunha e associados, sociedade de advogados, r.L.                                       

   clementino cunha e associados, sociedade de advogados, r.L.                        

   Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                        

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.                                                                                                                                

mendes Londral & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                             

   Tiago cunha & carlos sousa Barbosa - sociedade de advogados, rL                                          

a. Borges Pires, santos Pereira, Pires Pereira & 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                                                                                                                                         

   aguiar-Branco & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                                                                      

alves mendes, Jardim Gonçalves & associados 

 sociedade de advogados, r.L.                                                                                        

   amorim & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                        

   andreia Lima carneiro & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                        

BraGa

fafe

GUarda

GUimarães

Paredes de cOUra

POrTO

115

115

118

57

116

102

105

127

92

57

112

59

26-27

63

94

95

   antónio m. G. Pereira, miguel Lourenço                 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                             

Barros, sobral, G. Gomes & associados - sociedade de advogados, r.L.         

caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                                

   cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                   

   cncm - curado, nogueira, costa mendes & associados, 

sociedade de advogados, rL                                                                                             

crBa - capitão, rodrigues Bastos, areia e associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                           

cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                     

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rL                         

   dário freitas & associados - sociedade de advogados, rL                                      

   delgado e associados - sociedade de advogados, r.L.                                          

f. castelo Branco & associados                                                                                                                    

fcm - ferreira da conceição, menezes & associados, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                          

Guimarães, correia, cardoso & 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.                                                                                        

   Leal, faro, ramos & Tentúgal - sociedade de advogados, ri                                

Luís s. rodrigues & associados, 

sociedade de advogados rL | Práctica Legal Abogados                                                                    

   mano & rodrigues, sociedade de advogados, rL                                                    

miranda correia amendoeira & associados                                                                                               

   nuno cerejeira namora, Pedro marinho falcão & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                

Pereira da cruz e associados - sociedade de advogados, rL                                 

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados, r.L.                                     

rogério fernandes ferreira & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                          

   rsn - remelgado, silva nogueira & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                  

   sá miranda & associados - sociedade de advogados, rL                                                   

saraiva Lima e associados - sociedade de advogados, rL                                                                  

   silva, rosa & associados, sociedade de advogados, r.L.                                                      

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rL                                     

   sousa Guedes, Oliveira couto & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                           

   Taveira da fonseca & associados - sociedade de advogados, r.L.                       

113

113

66

100

69

71

30-31

101

116

101

32-33

117

118

79

120

121

104

121

36-37

38-39

85

107

86

108

46-47

125

109

88

110

126



In-Lex

157índice POr LOcaLidades

   Teixeira & sousa Guimarães - sociedade de advogados, r.L.                                          

   Telles de abreu advogados                                                                                                                                    

Uría menéndez - Proença de carvalho                                                                                                  

Vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rL                                             

126

89

52-53

54-55

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                           

crBa - capitão, rodrigues Bastos, areia e associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                         

   monterroso & associados - sociedade de advogados, rL                                     

   João marcelo & associados - sociedade de advogados, r.L.                                

   a. mateus ferreira e associados - sociedade de advogados, rL                          

a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                   

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.                                                                                        

mendes Londral & associados - sociedade de advogados, rL                            

a. mateus ferreira e associados - sociedade de advogados, rL                         

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                        

   a. Borges Pires, santos Pereira, Pires Pereira & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                         

   a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                     

   aaa advogados                                                                                                                  

   aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                             

fcm - ferreira da conceição, menezes & associados, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                        

   durval ferreira & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                                 

   fernando Vilas Boas e associados - sociedade de advogados, rL                                                            

cavaleiro & associados - sociedade de advogados, r.L.                                                   

   José macieirinha, Pedro macieirinha e associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                         

saBUGaL

sanTO TirsO

caLdas da rainHa

casTeLO BrancO

cOimBra

fiGUeira da fOz

Leiria

LisBOa

VaLença

ViLa nOVa de famaLicãO

ViLa reaL

118

71

122

119

112

57

70

102

105

112

82

92

57

92

112

117

116

117

100

119

cenTrO

   Paulo silva & associados, sociedade de advogados, r. i.                                          

   celso cruzeiro & associados - sociedade de advogados                                           

João Pedroso e associados - sociedade de advogados, rL                                    

aLmada

aVeirO

83

115

104

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                              

BOmBarraL

58

   escritório Principal  |  Outros escritórios |  Parcerias / escritórios associados 



158

anuário2015 das Sociedades de advogados

índice POr LOcaLidades

24-25

58

59

60

93

61

93

112

62

113

63

94

64

95

95

65

96

113

113

96

97

97

98

113

98

114

99

114

66

114

114

99

   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                         

   almeida ribeiro e associados - sociedade de advogados, rL                                   

   alves & associados, sociedade de advogados, rL                                                                  

   alves mendes, Jardim Gonçalves & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                    

   alves Pereira, Teixeira de sousa & associados, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                   

   ana Bruno & associados - sociedade de advogados, r.L.                                          

   andré, miranda e associados - sociedade de advogados, rL                                  

andreia Lima carneiro & associados, sociedade de advogados, r.L.                    

   antónio frutuoso de melo e associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                            

   antónio Leitão e carlos serafim - sociedade de advogados, r.L.                           

antónio m. G. Pereira, miguel Lourenço 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                               

   antonio Viñal & co. abogados sc - sucursal em Portugal                                               

   assis de almeida e associados - sociedade de advogados, rL                               

   azeredo Perdigão & 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                                                                                         

   Basto, Virott & associados, sociedade de advogados, rL                                                  

   Bernardino, resende e associados 

sociedade de advogados, r.L. | Law firm                                                                                                 

   BOinO & associados, sociedade de advogados, rL                                                         

   caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                            

   carlos de sousa e Brito, isabel marinho, mafalda rodrigues fonseca 

& associados - sociedade de advogados, rL                                                                                    

   carlos rocha, Paulo Varzielas & associados rL                                                                                        

   carneiro Pacheco e associados - sociedade de advogados, r.L.                            

115

115

67

68

69

100

116

70

71

30-31

101

72

73

74

75

32-33

76

117

102

117

102

34-35

117

103

77

118

118

118

119

78

103

79

   carvalho, matias & associados, sociedade de advogados, rL                                 

   cc aa | costa carvalho advogados associados, rL                                                         

   cca OnTier                                                                                                                                     

   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.                                 

   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.                                                                                                    

   fTa - francisco Tavares e associados - sociedade de advogados, r.L.               

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.                                               

   Garcia Pereira e associados - sociedade de advogados, rL                                      

   Gavinhos, rodrigues coelho, Pinto de sousa & associados, 

sociedade de advogados, rL                                                                                                            

   Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                      

   Gouveia Pereira, costa freitas & associados, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                   

   Guimarães, correia, cardoso & associados  

sociedade de advogados, r.L.                                                                                        

   ilime Portela & associados - sociedade de advogados, rL                                       

   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                                                                                              



In-Lex

159

   escritório Principal  |  Outros escritórios |  Parcerias / escritórios associados 

índice POr LOcaLidades

   João Pedroso e associados - sociedade de advogados, rL                                                                       

   João Pinto Germano & associados, sociedade de advogados rL                                              

José m. s. moniz, marçal antunes, ricardo Brazete & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                             

   José miranda dias & associados, sociedade de advogados, r.L.                                             

José saramago & associados, sociedade de advogados, rL                                                                     

JPaB - José Pedro aguiar-Branco & associados, 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                            

   Júlio corrêa mendes & associados - sociedade de advogados, rL                                      

   Luís s. rodrigues & associados, 

sociedade de advogados rL | Práctica Legal Abogados                                                

   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                                                                                                            

   mP aBs - menéres Pimentel, ataíde, Bailão, sevivas e associados,

 sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

   n. maldonado sousa & associados - sociedade de advogados, rL                                  

   neves Lima & 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                                                                                                                                              

   Pacc.V - mendes Pinto, cunha araújo, Borges de carvalho, calçada,

 Vareiro & associados - sociedade de advogados, rL                                                                                 

   Pancada fonseca, costa Oliveira & 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                                                            

   Pedro rodrigues da mata & associados - sociedade de advogados, ri                     

   Pereira da cruz e associados - sociedade de advogados, rL                                                   

   Pmc | José Pujol, Luís marçal, Jorge calisto e associados, 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

   raposo Bernardo & associados                                                                                                                                      

   reis, malheiro & associados - sociedade de advogados, rL                                                                  

104

80

119

120

120

120

120

104

81

121

82

122

122

105

105

36-37

122

123

123

123

123

106

38-39

106

124

84

40-41

124

85

107

42-43

124

124

107

44-45

86

108

46-47

125

125

48-49

87

125

109

88

110

50-51

125

126

126

89

126

127

127

52-53

127

110

54-55

90

   ricardo da Palma Borges & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                               

   rodrigues alves & associados, sociedade de advogados, r.L.                                     

   rogério 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                                                 

   saraiva Lima e associados - sociedade de advogados, rL                                            

   sérgio mota & associados - sociedade de advogados, r.L.                                        

   serra Lopes, cortes martins & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                       

   sérvulo & associados | sociedade de advogados, rL                                                         

   silva almeida & 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.                                                                                                           

Teixeira & sousa Guimarães - sociedade de advogados, r.L.                                        

Telles de abreu advogados                                                                                                               

   Teresa Patrício & associados - sociedade de advogados, rL                                       

   Torgal ferreira & associados - sociedade de advogados, rL                                       

   Toscanelli, cotrim & associados - sociedade de advogados, rL                              

   Uría menéndez - Proença de carvalho                                                                                            

   Valentim ramalho rodrigues, Padrel de Oliveira, Barbeira dos santos,

 Brito monteiro & associados - sociedade de advogados, rL                                     

   Vasconcelos arruda & associados - sociedade de advogados, r.L.                        

   Vieira de almeida & associados, sociedade de advogados, rL                                

   Vieira fonseca & associados, sociedade de advogados, rL                                          

   Gabinete de advogados J. c. rufino ribeiro e associados, s.P.a., rL                   

   José saramago & associados, sociedade de advogados, rL                                   

correia, seara, caldas, simões e associados  

sociedade de advogados, r.L.                                                                                           

LOUres

sanTarém

117

120

70



160

anuário2015 das Sociedades de advogados

índice POr LOcaLidades

   cTsU - campilho, ribeiro Telles, schiappa cabral, Ulrich & associados

 sociedade de advogados, rL                                                                                         

   Gameiro e associados - sociedade de advogados, r.L.                                           

Barros, sobral, G. Gomes & 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                                                                                                                                            

mendes Londral & associados - sociedade de advogados, rL                                                

sinTra ViLamOUra

ViseU

28-29

34-35

113

57

102

119

105

sUL

iLHas  

Pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rL                                                  

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados, r.L.                           

a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                           

eduardo Paz ferreira & associados, sociedade de advogados rL                          

Gama Lobo Xavier, Luis Teixeira e melo e associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                             

mendes Londral & associados - sociedade de advogados, rL                                             

Pedro raposo & associados, sociedade de advogados, rL                                                            

a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                        

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.                  

cms rui Pena & arnaut                                                                                                                                    

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.                                                                                                                       

   mendes Londral & associados - sociedade de advogados, rL                                    

nuno cerejeira namora, Pedro marinho falcão & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

rodrigues alves & associados, sociedade de advogados, r.L.                                  

rogério fernandes ferreira & associados 

sociedade de advogados, rL                                                                                                                                  

silva almeida & associados - sociedade de advogados, rL                                          

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, rL                                                

Luís s. rodrigues & associados, 

sociedade de advogados rL | Práctica Legal Abogados                                               

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                            

a.m. Pereira, sáragga Leal, Oliveira martins, Júdice 

& associados, sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                   

alves mendes, Jardim Gonçalves & associados 

sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                           

caiado Guerreiro & associados - sociedade de advogados r.L.                                        

f. castelo Branco & associados                                                                                                                                     

   Luís aguiar & associados - sociedade de advogados r.L.                                     

aLBUfeira

açOres - anGra dO HerOísmO

açOres - POnTa deLGada

madeira - fUncHaL

aLmanciL

farO

LaGOs

40-41

107

57

73

102

105

40-41

57

59

65

113

68

117

102

105

38-39

107

86

125

88

104

82

 

57

63

66

32-33

121



A todos os que tornaram possível a concretização desta 10ª edição 

do Anuário In-Lex o nosso muito obrigado.








