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Na oNda da retoma

Na economia pouco se destrói, quase tudo se transforma. o sector dos serviços de advocacia é talvez aquele que mais 
reflecte a transformação de valor, na conjuntura que temos vivido desde que o mundo ocidental entrou em abalo 
financeiro há quase uma década. a intervenção no BeS e mais recentemente no Banif já garantiu negócios e promete 
criar mais. as perspectivas ultrapassam largamente o universo limitado dos litígios e heranças das crises. Com a retoma 
chegam agora aos escritórios investimentos e fusões e aquisições, numa tendência que se reforçará. assim o garanta 
a estabilidade política e legislativa. 

o sector da advocacia e serviços jurídicos passou pela fase mais grave da crise quase sem a sentir. Nos tempos em 
que Portugal viveu em recessão, as reestruturações e insolvências foram garantindo trabalho. mas essa foi também a 
oportunidade para as maiores sociedades de advogados apostarem na internacionalização, aproveitando a onda de 
investimento estrangeiro em Portugal e a estratégia exportadora de empresas portuguesas. 

Quando se pensa hoje em exportações tem também de se incluir os serviços das sociedades de advogados. as mais 
importantes sociedades portuguesas de advogados estão hoje presentes não apenas nos óbvios mercados lusófonos, 
como angola, moçambique e Brasil, nem no natural país vizinho, a espanha, mas também na alemanha, França, reino 
Unido e China. 

as intervenções no BeS e no Banif encheram sem dúvida os escritórios de trabalho de litígio com as autoridades de 
supervisão ou em defesa delas. Houve até quem contratasse uma sociedade mesmo sem ter ainda qualquer problema, 
apenas para se proteger de eventuais acusações. mas as sociedades de advogados têm actualmente também o típico 
trabalho de uma economia que se está a reanimar. Fusões e aquisições, fiscalidade e negócios no imobiliário são as 
actividades em alta que se reflectem igualmente nos perfis mais procurados na contratação de novos colaboradores. 

estão instaladas as tendências que reflectem os serviços típicos da recuperação económica. o que preocupa as so-
ciedades de advogados? Na prática o mesmo que pode dar problemas aos empresários e investidores. Para que as 
tendências de retoma se reforcem é preciso estabilidade.

temPo de VISÃo

a incerteza e a instabilidade política que têm assombrado o país levantaram novamente a questão: “crise: tema do 
passado ou matéria do futuro?”. esta é a realidade que temos, ainda que não desejada pelos agentes económicos e 
sociedades aqui representadas, e que se espera que seja sol de pouca dura. aos agentes políticos pede-se estabilidade 
e bom senso. os tempos exigem que se olhe à distância, que se perspective o futuro do país com as condições neces-
sárias e facilitadoras de um ambiente favorável para os negócios e para o investimento. Pede-se mais visão e menos 
miopia. 

o ano de 2015 foi efectivamente um ano de viragem para o sector das sociedades de advogados, espelhado de forma 
evidente nesta 11ª edição do In-Lex. dos tempos difíceis, de uma crise avassaladora sem precedentes, ficaram as mar-
cas, mas não ficou qualquer saudade. o sector animou, fruto da retoma de várias operações nas mais diversas áreas. 
assistimos a um reforço das equipas, à criação de novos projectos societários, ao investimento em instalações novas 
e à manutenção da aposta nos mercados externos. Um ambiente mais favorável ao investimento impunha-se e mate-
rializou-se - para o bem dos negócios e do país. as empresas agradeceram, as sociedades de advogados aplaudiram. 

Se, por um lado, o ano de 2015 foi considerado positivo pela maioria dos intervenientes, por outro lado as projecções 
para 2016 continuam difíceis de perspectivar. os votos do sector são de continuidade e estabilidade, nomeadamente 
política. mas a realidade pode ser outra. 

Na actual conjuntura, de incerteza (global e local), é crítico para as empresas estarem suportadas com um apoio ju-
rídico de excelência – mais do que um fornecimento de serviços, impera o estabelecimento de parcerias sólidas e 
estratégicas. À semelhança da área da saúde, é consensual que a aposta é na prevenção – a mais consciente, com 
menos riscos e menos dispendiosa para os clientes. a cura, ainda que por vezes inevitável, tem custos superiores e 
mais riscos. a palavra de ordem é prevenção – uma advocacia de negócios preventiva. e é disto que trata este anuário, 
de sociedades com advogados especializados à altura dos desafios dos clientes. os parceiros certos estão nas páginas 
que se seguem. Haja visão jurídica! 

edItorIaL

HeLeNa GarrIdo
directora do Jornal de Negócios

JoÃo moUra
director da In-Lex
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o retrato do aNUÁrIo

inTernacionalização do secTor esTá
assenTe em esTraTégia susTenTada
�� é um dado assente: a diversificação dos 

mercados em que as sociedades de advoga-
dos portuguesas apostaram, através da inter-
nacionalização, foi feita de forma sustentada e 
está a ter continuidade, através de um reforço 
da presença mesmo em países com economias 
mais avançadas. esta foi uma estratégia de res-
posta à crise dos últimos anos e mostra que 
uma das preocupações dos “players” do sector 
consistiu em dar resposta às solicitações que 
lhes foram colocadas pelas empresas-clientes. 
Neste In-Lex 2016 essa realidade é bem visível, 
seja através da diversidade de apostas feitas 
nos mercados externos, das áreas de prática 
de direito que oferecem, ou da forma como 
reforçaram as suas equipas. 

Um universo superior a 3.300 advogados, 
dos quais cerca de 720 têm estatuto de sócio, 
2.000 de associados e mais de 600 com estatu-
to de estagiários, integram o conjunto das 136 
sociedades que marcam presença no anuário 
de 2016. Salvaguardando a diversidade da 
composição das firmas listadas no anuário, 
importa destacar o aumento do número mé-
dio de advogados por sociedade, em cerca de 
9%, relativamente à edição do ano anterior, 

(24,8 advogados / sociedade versus 22,7 em 
2015). apesar de todas as categorias de carrei-
ra terem aumentado, a subida mais expressiva 
foi nos associados, seguida dos sócios e, por 
último, a categoria dos estagiários (com valo-
res médios em linha com a passada edição). 
os dados apesentados nesta edição permitem 
aferir a seguinte análise das equipas: 3.366 
advogados, dos quais 22% têm estatuto de 
sócios, 59% estatuto de associados e 19% são 
advogados estagiários. 

em matéria de recursos humanos é possível 
afirmarmos que “nem só de advogados vi-
vem as sociedades”. as firmas de advocacia 
representadas na presente edição do In-Lex 
colaboram ainda com 260 outros profissionais 
com formação jurídica ou outra, enquanto 
consultores, e dão emprego a mais de 1.100 
profissionais de outros sectores, onde se in-
cluem funcionários administrativos, pessoal 
técnico ligado aos recursos humanos ou à 
contabilidade, assim como especialistas nas 
áreas de marketing, comunicação empresarial 
ou tecnologias de informação. esta é a realida-
de do sector: a aposta na profissionalização, 
com firmas de advocacia organizadas como 

empresas e focadas em prestar um melhor 
serviço aos clientes. 

uM SECtOR DE PEQuENAS, MÉDIAS E 
GRANDES SOCIEDADES
a criação de novos projectos, a fusão de so-
ciedades, assim como o reforço das equipas, 
fizeram parte da realidade do sector no ano 
de 2015. 

Numa análise detalhada à estrutura das equi-
pas das sociedades mais populosas deste 
In-Lex de 2016, constatamos que, duas socie-
dades ultrapassam os 200 advogados e outras 
duas estão muito próximas das duas centenas 
de causídicos - dados idênticos aos da pas-
sada edição. de destacar contudo, o facto do 
somatório dos advogados deste grupo ter au-
mentado (mais 33 advogados que em 2015), 
seguindo a tendência do reforço das equipas, 
e de uma sociedade se aproximar, pela primei-
ra vez, da barreira dos 300 causídicos.

em suma, um grupo restrito de 8 sociedades 
conta com mais de uma centena de advoga-
dos. Há também um conjunto de seis escri-
tórios cuja equipa integra um número de ... 
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Comercial, Contencioso e trabalho lideram.

Financeiro e Propriedade Intelectual foram os 
agrupamentos  que mais subiram no ranking.

causídicos num intervalo entre os 70 e os 100, 
enquanto 12 surgem no escalão das firmas 
que agregam entre 30 e menos de 70 juristas. 
No universo total das 136 estruturas represen-
tadas, aquelas que contam com menos de 30 
advogados estão em larga maioria: no total 
são 110 – dados muito próximos da realidade 
do sector, constituído em larga escala por so-
ciedades de pequena e média dimensão.

Uma apreciação mais detalhada às equipas 
destas 110 estruturas mostra que um grupo 
de 14 firmas integra um número inferior a cin-
co advogados, enquanto 48 têm entre cinco 
e menos de dez causídicos. Por seu turno, 39 
escritórios têm entre dez e menos de vinte 
advogados, enquanto 9 integram de duas a 
três dezenas. 

OFERtA DE SERVIÇOS: AS ÁREAS DE 
PRÁtICA COM MAIOR PESO
Para a maioria dos “players” do sector o ano 
de 2015 foi avaliado com nota positiva, com 
sinais da retoma nas mais diversas áreas. esta 
realidade reflecte-se directamente na oferta 
dos serviços jurídicos prestados pelas socieda-
des representadas nesta edição do In-Lex, ain-
da que com algumas “marcas” de um passado 
recente desfavorável. os votos destes “players” 
são claros: que as principais tendências de 
2015 se mantenham em 2016. Com incertezas, 
face ao clima de instabilidade política recente,  
mas com esperança. 

No topo da lista do “top 20” das áreas de prá-
tica – aquelas relativamente às quais são asse-
gurados serviços por parte do maior número 
das firmas de advocacia representadas nesta 
edição do In-Lex -, surgem novamente as áreas 
de Comercial, Contencioso,trabalho e Fiscal.

No agrupamento do direito Comercial enqua-
dram-se os profissionais mais especializados 
em Corporate Governance, direito da distri-
buição, direito Societário, direito Comercial, 
reestruturação de empresas e Franchising. 
Um conjunto de 125 escritórios assegura 
apoio jurídico nestas áreas de prática. 

Consequência prática da conjuntura económi-
ca e financeira que marcou o País nos últimos 
anos, a área de Contencioso continua a estar 
em evidência nesta 11.ª edição do In-Lex, ao 
aparecer em segundo lugar na lista relativa 
aos serviços assegurados pelas sociedades 
representadas neste anuário. Um total de 111 
sociedades assegura serviços nos campos do 
Contencioso administrativo, Civil, Fiscal e La-
boral, bem como na recuperação de Créditos. 

o agrupamento do direito do trabalho des-
taca-se igualmente como uma das áreas mais 
concorridas. Um conjunto de 97 sociedades 
tem na sua estrutura advogados com maior li-
gação a este ramo, que compreende a Contra-
tação Colectiva, Segurança Social, Fundos de 
Pensões, Função Pública e direito do trabalho.

Segue-se a oferta da assessoria jurídica a nível 
fiscal. entre as 136 sociedades aqui represen-
tadas, 75 proporcionam apoio aos clientes no 
campo da fiscalidade. as sucessivas mudanças 
nas leis tributárias levam a que a procura e 
consequente disponibilização de serviços nes-
te campo ganhem peso. esta é uma tendência 
que se deverá manter no ano de 2016, com 
as empresas a necessitarem cada vez mais do 
acompanhamento no campo tributário. 

Completam o quadro dos “top 20” agrupa-
mento de grandes áreas de prática que maior 
oferta têm por parte das sociedades, o direito 
Público e direito administrativo (69); direito 
Financeiro (62 sociedades); direito Imobiliário 
(61); direito Civil (60); arbitragem e mediação 
(51); e Propriedade Intelectual (48). esta área 
fecha, de resto, a primeira metade do “top 20”. 
Segue-se, o campo do direito económico, da 
regulação e da Concorrência (43); Fusões e 
aquisições (42); Insolvências (42), com uma 
descida no ranking, fruto da nova realidade 
económica vivida em 2015; direito da Família, 
menores e Sucessões (41); Penal (41); Contra-
tação Pública (36); direito do ambiente (31); 
Investimento Internacional (31); Urbanismo 
(29); e direito Farmacêutico e da Saúde (28). ... 
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DE NORtE A SuL, PASSANDO PELAS 
ILHAS
Com espaços próprios ou através de parcerias, 
as 136 sociedades representadas nesta edição 
do In-Lex, referenciam 223 escritórios em 
36 localidades, onde 21 localidades contam 
com escritórios sede. as presenças no anuário 
chegam efectivamente de todo o País, o que 
permite, à semelhança das anteriores edições, 
abarcar a quase totalidade do território conti-
nental e das regiões autónomas dos açores e 
da madeira. 

Numa análise mais detalhada, constatamos, 
sem surpresas, que as regiões de Lisboa e do 
Porto, com destaque para a capital, são as que 
têm um maior número de sociedades e de 
escritórios representados no anuário In-Lex 
de 2016. entre espaços próprios e parcerias, a 
capital conta com um total de 108 escritórios 
(dos quais 96 são o escritório principal - sede). 
Nas mesmas condições, as firmas da cidade do 
Porto contabilizam 44 escritórios, dos quais 
18 enquanto sede das sociedades, 21 outros 
escritórios e cinco parcerias.

Seguem-se depois as representações da 
madeira, Coimbra, açores, Guimarães, Faro e 
Braga. Nesta edição, há também novas locali-
dades como são os casos de Cascais, Chaves, 
Viana do Castelo, Santiago do Cacém e torres 
Vedras, todas elas com escritórios sede lista-
dos neste anuário.
 
MERCADOS LuSÓFONOS CONtINuAM 
NO tOPO DA INtERNACIONALIZAÇÃO
No campo da internacionalização, os países 
com maior representatividade nesta edição de 
2016 do In-Lex voltam a ser os países lusófo-
nos: angola, Brasil e moçambique, dado que 
se mantem a aposta dos empresários nacio-
nais nestes países. 

Face ao anuário anterior, destaca-se em todo 
o caso uma subida ao nível da presença das 
sociedades representadas em países como o 
reino Unido e a França.

Com 30 firmas de advocacia portuguesas 
representadas, angola surge no topo dos 
destinos internacionais, com um total de nove 
escritórios próprios e vinte e um em regime 
de parceria. está claramente na frente das 
apostas das sociedades representadas neste 
In-Lex, o que traduz também a estratégia que 
as empresas portuguesas têm desenvolvido 
nos últimos anos, pese embora as mais recen-
tes indicações menos positivas da economia 
angolana, tendo em conta a baixa do preço do 
petróleo. 

o Brasil continua a ser a segunda preferência 
do ranking de internacionalização das so-
ciedades de advogados preponderantes do 
mercado português, que contam naquela país 
com 29 presenças, das quais 10 são escritórios 
próprios e 19 em regime de parceria. Já mo-
çambique é, por outro lado, o terceiro destino 
mais procurado, com 23 sociedades represen-
tadas, mais uma do que na anterior edição 
do In-Lex. os restantes países africanos de 
expressão lusófona são também procurados: 
Cabo Verde (12 escritórios), timor-Leste (seis) 
e São tomé e Príncipe (cinco). 

espanha, o nosso principal parceiro comercial 
dentro da União europeia, é o país que maior 
número de sociedades portuguesas atrai. de 
novo em regime de parceria ou com escri-
tórios próprios, assinalam-se 18 presenças 
naquele mercado. ainda dentro do espaço da 
União europeia, segue-se-lhe o reino Unido 
- dez firmas estão presentes directamente ou 
através de parcerias com sociedades locais; o 
mesmo número que em França. 

Há contudo outras geografias de interesse: 
seja na zona económica de macau, seja nas 
cidades de Pequim ou de Xangai, a China 
apresenta-se como um destino que continua a 
suscitar muita procura, pese embora os sinais 
de incerteza ao nível da evolução económica 
do país. de acordo com as informações pre-
sentes nesta 11.ª edição do In-Lex, são nove as 
sociedades representadas no antigo território 
sob administração portuguesa, e oito firmas 
nas duas maiores cidades chinesas – Pequim 
e Xangai.

é possível constatar que as principais socie-
dades de advogados nacionais estão, hoje 
em dia, presentes, ou com capacidade para se 
fazerem representar, num conjunto de 58 paí-
ses. Porém as ligações que mantém com redes 
ou associações internacionais permitem-lhes 
assegurar serviços de assessoria jurídica nos 
cinco continentes, mantendo a estratégia de 
sucesso, dos últimos anos, de acompanhar o 
cliente onde ele está. �

“AS LIGAÇõES QuE AS SO-

CIEDADES MANtÉM COM 

REDES Ou ASSOCIAÇõES 

INtERNACIONAIS PERMItEM-

-LHES ASSEGuRAR SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA JuRÍDICA 

NOS CINCO CONtINENtES, 

MANtENDO A EStRAtÉGIA 

DE SuCESSO, DOS úLtIMOS 

ANOS, DE ACOMPANHAR O 

CLIENtE ONDE ELE EStÁ. ”
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reCUrSoS HUmaNoS

na alTura de recruTar, sociedades 
sobem a Fasquia do perFil exigido 
aos advogados
�� Procuram-se profissionais especializados, 

sobretudo em direito Fiscal, Corporate [socie-
tário e comercial], direito Bancário e Financei-
ro e na área de Fusões e aquisições. alguém 
que seja um excelente técnico, que saiba rela-
cionar-se com colegas e clientes e que consiga 
gerir e coordenar trabalho. alguém que tenha 
preferencialmente experiência internacional, 
que saiba falar inglês e domine, em muitos 
casos, outros idiomas. alguém que junte a 
todos os anteriores requisitos capacidades 
para antecipar oportunidades de desenvolvi-
mento de negócio. Na altura do recrutamento, 
as empresas especializadas dizem que é este 
o perfil que as sociedades de advogados por-
tuguesas estão a privilegiar. a fasquia é alta, 
mas também demonstrativa da exigência que 
marca actualmente o mercado português da 
prestação de serviços jurídicos.

o perfil dos candidatos recrutados é um 
indicador das apostas que as firmas de advo-
cacia estão a fazer, como forma de resposta 
às solicitações dos clientes e ao consequente 
desenvolvimento da sua actividade. Filipa 
mendes Pinto, sócia-fundadora da Find, em-
presa especializada na selecção de talentos e 

recrutamento no mercado das profissões ju-
rídicas, sublinha que “a crescente sofisticação 
dos serviços prestados pelas sociedades tem 
exigido aos advogados um conhecimento 
mais especializado”. a mesma responsável sus-
tenta que a maioria das firmas-clientes recorre 
à sua empresa pela capacidade de identificar 
e avaliar advogados com prática focada em 
certas áreas do direito. “tal não invalida, no 
entanto, que algumas manifestem a necessi-
dade de integrar advogados com experiência 
um pouco mais abrangente”, adianta.

em todo o caso, a aposta em profissionais 
especializados é, de acordo com João maciel, 
consultor no sector de tax & legal da michael 
Page Portugal, “cada vez mais uma tendência 
natural desde uma fase inicial da carreira de 
um advogado”. este factor tem determinado, 
conforme refere, que os processos de recru-
tamento assegurados por esta empresa para 
sociedades de advogados se centrem, “quase 
na sua totalidade”, em profissionais especiali-
zados nos diversos ramos do direito, “sendo o 
apelidado de advogado generalista um perfil 
menos interessante, principalmente para as 
estruturas de maior dimensão”.

AS ÁREAS MAIS REQuISItADAS
Na procura da especialização, há áreas de 
prática que se destacam. “Se tivéssemos que 
destacar três áreas onde a necessidade de 
recrutamento foi recorrente, destacaríamos as 
áreas de direito Fiscal, Corporate [societário 
e comercial] e direito Bancário e Financeiro”, 
frisa João maciel. destas três áreas, segundo 
adianta, a de direito Fiscal lidera, com algum 
distanciamento. a esta realidade não será es-
tranha uma rotatividade considerável e mes-
mo algumas saídas para criação de projectos 
pessoais, entre alguns “players” do mercado. 
relativamente à área de Corporate, a procura 
em 2015 centralizou-se em perfis com experi-
ência na vertente transacional, em particular 
as fusões e aquisições, e não tanto na óptica 
do acompanhamento diário dos clientes das 
sociedades em sede de direito Comercial e 
direito Societário.

em suma, e à imagem do que tem acontecido 
em anos anteriores, a área de prática de direi-
to Fiscal continua a ser a mais procurada pela 
generalidade das sociedades. No entanto, no 
ano de 2015, comparativamente a exercícios 
anteriores, João maciel diz ter verificado um ...  
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crescimento assinalável no campo das fusões 
e aquisições em projectos nacionais e inter-
nacionais, o que na sua perspectiva “poderá 
dever-se, entre outros factores, ao optimismo 
registado, ainda que tímido, relativamente à 
economia nacional”.

Filipa mendes Pinto refere que, no caso da sua 
empresa houve mudanças face a anos anterio-
res. “o societário voltou a ter o nível de pro-
cura que possuía nos anos prévios a 2009/10. 
o imobiliário foi outra área que viu aumentar, 
em muito, o número de recrutamentos e o re-
gulatório, em diferentes áreas, ainda que com 
maior impacto no sector financeiro, também 
teve uma procura acrescida”. a sócia fundado-
ra da Find lembra ainda que mantiveram o ní-
vel de procura dos últimos anos, os advogados 
especialistas em direito Fiscal, direito Laboral 
e no Contencioso, aqui com maior pendor 
para a vertente da arbitragem.

OutRAS ExIGêNCIAS DE CuRRÍCuLO
Fica a saber-se que as sociedades de advo-
gados procuram sobretudo profissionais 
especializados e preferencialmente em de-
terminadas áreas de prática. mas que outras 
características são exigidas, de modo a que 
se torne perceptível qual o perfil das pesso-
as que são contratadas? Filipa mendes Pinto 
refere que “um advogado é, actualmente, um 
profissional que, apesar de exercer a sua prá-
tica de uma forma mais especializada, tem de 
ser bastante mais multifacetado, exibindo um 
conjunto de competências que o tornem mais 
completo”. Que quer isto dizer? a sócia da Find 
responde: “tem de ser alguém que, para além 
de excelente técnico, saiba relacionar-se com 
colegas e clientes, consiga gerir e coordenar 
trabalho, demonstrar capacidade negocial, 
desenvolver activamente uma rede de con-
tactos e que esteja atento ao que o rodeia, no 
sentido de antecipar oportunidades de desen-
volvimento de negócio. estas competências 
vão assumindo, naturalmente, um peso e 
importância crescentes, à medida que se vai 
desenvolvendo a carreira.”

é pois este conjunto de competências que, a 
par do conhecimento de línguas estrangeiras 
e da valorização de experiências de cariz inter-
nacional, seja em termos de vivência pessoal, 
seja em termos de formação profissional, as 
sociedades tendem a valorizar, frisa Filipa 
mendes Pinto.

“em traços gerais, as sociedades de advogados 
continuam a privilegiar a formação académica, 
com preferência por advogados licenciados 

nas denominadas ‘universidades de prestígio’ 
e com formação complementar. ou seja, pós-
-graduações, mestrados ou outros estudos nas 
áreas nas quais são especializados”, enfatiza 
por seu turno João maciel. 

o consultor da michael Page Portugal susten-
ta ainda que “uma experiência no estrangeiro, 
quer em âmbito académico, quer profissional” 
é um factor que valoriza o currículo de qual-
quer candidato, “visto que cada vez mais as 
sociedades procuram advogados de negócio, 
moldáveis às necessidades de clientes nacio-
nais e internacionais”. até por esta razão, João 
maciel lembra que o inglês, enquanto idioma, 
é um requisito já assumido como obrigatório, 
tanto pelas sociedades, como pelos próprios 
advogados, “sendo cada vez mais valorizada 
a fluência ou o bom nível noutro idioma, que 
permita uma aproximação a clientes de dife-
rentes nacionalidades”.

além das aptidões académicas e pessoais, a 
experiência profissional comprovada em de-
terminada área de especialização, aliada ao 
forte conhecimento técnico das matérias, con-
tinuam a revelar-se como umas das principais 
características diferenciadoras no momento 
da tomada de decisão de contratar, sustenta o 
técnico da michael Page.

QuEREM-SE PROFISSIONAIS MAIS 
SENIORES 
Quando se trata de contratar, outras das ca-
racterísticas que parece pesar na decisão é a 
senioridade dos candidatos. em regra, quan-
do recorrem aos serviços de uma empresa 

especializada, as sociedades procuram pro-
fissionais com o estágio já concluído e não 
recém-licenciados das universidades. aliás, tal 
como lembra João maciel, no que diz respeito 
ao recrutamento de jovens talentos, as firmas 
de advocacia mantêm um contacto muito pró-
ximo e regular com as principais Faculdades 
de direito, quer através das feiras de emprego 
criadas pelas próprias Faculdades, nas quais 
os estudantes finalistas, e todos os outros, 
podem ter um primeiro contacto com diversas 
sociedades, quer através do contacto directo 
com os departamentos de saídas profissionais 
das mesmas, não menosprezando os con-
tactos dos próprios advogados que mantêm 
funções de docência nas diversas Faculdades.

“temos notado que as sociedades nossas 
clientes, ressalvando algumas excepções, re-
correm aos nossos serviços principalmente ...  

“A CRESCENtE SOFIStICAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PREStADOS 

PELAS SOCIEDADES tEM 

ExIGIDO AOS ADVOGADOS 

uM CONHECIMENtO MAIS 

ESPECIALIZADO”.  
Filipa mendes Pinto, sócia-funda-

dora da Find
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para o recrutamento de advogados com uma 
experiência mínima de dois a três anos pós-
-agregação, advogados seniores ou, no limite, 
sócios, embora em menor número como é 
natural”, afirma maciel. 

Filipa mendes Pinto diz, por outro lado, que 
em termos de senioridade, “logo a seguir 
aos primeiros indícios de crise, a procura foi 
direcionada para perfis mais seniores - muito 
fruto da exigência dos clientes e também da 
concentração do trabalho existente nos ele-
mentos mais seniores, por força do seu menor 
fluxo ou volume e consequente necessidade 
de justificação de horas -, tendo havido efetiva 
retração na contratação de advogados estagi-
ários e de advogados mais juniores. em 2014 e 
ao longo de 2015 assistiu-se, claramente, à ne-
cessidade de reforço das equipas, na fase ini-
cial da carreira e até três anos após o estágio”.

COMO SÃO REMuNERADOS 
de acordo com a experiência de João maciel, 
neste momento, são raras as firmas de média 
e grande dimensão que não têm intervalos 
fechados quanto aos honorários a pagar para 
os determinados patamares de associados 
que integram a sociedade, enquadrando os 
advogados nos mesmos face aos anos de 
experiência efectiva pós-estágio que detém, 
o que reduz bastante a margem negocial dos 
candidatos.

“Por outro lado, a vertente variável da remune-
ração (prémio anual), dependente de diversos 
critérios de avaliação pessoal e de performan-
ce do departamento ou da sociedade onde 
o advogado está inserido, tem assumido um 
papel fulcral na alavancagem do ‘package’ 
salarial anual, sendo cada vez mais valorizada 
pelos candidatos, uma vez que depende dos 
próprios conseguir atingir, ou não, os resul-
tados propostos pela sociedade”, constata o 
responsável da michael Page Portugal.

adicionalmente, frisa ainda João maciel, “é 
comum à generalidade das sociedades que 
uma das componentes da remuneração do 
advogado diga respeito a uma percentagem 
sobre a angariação de clientes realizada pelo 
mesmo, o que, em certos casos, assume uma 
parcela importante na remuneração de um 
advogado”.

Nesse sentido, é cada vez mais importante 
que um jovem que está agora a iniciar a sua 
carreira esteja ciente que a vida de um advo-
gado, no futuro, irá muito além da excelência 

técnica, motivo pelo qual é importante que, 
desde o início da sua carreira, este desenvolva 
aptidões comerciais e relacionais que lhe per-
mitam ascender a uma posição de destaque 
na estrutura onde estão inseridos.

de acordo com o estudo “remuneração 2015” 
da michael Page Portugal para o sector de tax 
& legal, a dimensão e a estrutura societária das 
firmas podem ser determinantes quando está 
em causa a definição do valor de remuneração 
anual que é atribuído aos profissionais contra-
tados. Nas sociedades de média dimensão, no 
mercado português os montantes remune-
ratórios podem oscilar entre um mínimo de 
15.200 euros e um máximo de 24.800 euros 
para advogados com um a três anos de experi-
ência; ou chegar a montantes de oscilam entre 
os cerca de 36 mil euros e os cerca de 54 mil 
euros para profissionais com mais de dez anos 
de prática. 

Contudo, se estivermos a falar das chamadas 
sociedades de topo, estes valores podem, 
para os menos experientes, ir até 29 mil euros 
anuais ou, no máximo, para profissionais com 
mais de dez anos de prática, chegar aos 98 mil 
euros anuais. Já quando estão em causa socie-
dades internacionais, os valores sobem. Com 
um a três anos de experiência, o salário anual 
pode ir até 38 mil euros, com mais de 10 anos 
pode chegar aos mais de 190 mil euros.

dando razão a estes números, Filipa mendes 
Pinto sustenta que o mercado da advocacia 
em Portugal ainda pratica valores muito dís-
pares, dentro das mesmas áreas de prática e 
dentro dos mesmos anos de experiência. a 
Find, empresa de que é sócia fundadora, reali-
za a cada dois anos e, desde 2008, um “bench-
mark” de honorários praticados pelo conjunto 
de sociedades mais representativas do nosso 
mercado, no qual se incluem sociedades pe-
quenas, médias e de grande dimensão, onde 
é possível apurar, em cada momento, essa 
mesma disparidade e as razões que estão na 
sua origem.

“de entre os principais fatores destacaria dois. 
Por um lado, o tipo de advocacia praticada 
pela sociedade - há sociedades em Portugal 
com menos de 20 advogados que remuneram 
os seus associados com valores bastante mais 
elevados que a maioria das grandes - e, por 
outro, o currículo e as competências exibidas 
pelo advogado a contratar - o que lhe confe-
re outra capacidade negocial”, conclui Filipa 
mendes Pinto. �

“A VERtENtE VARIÁVEL DA 

REMuNERAÇÃO, DEPENDENtE 

DE DIVERSOS CRItÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO PESSOAL E DE 

PERFORMANCE DO DEPAR-

tAMENtO Ou DA SOCIEDADE 

ONDE O ADVOGADO EStÁ 

INSERIDO, tEM ASSuMIDO 

uM PAPEL FuLCRAL NA ALA-

VANCAGEM DO ‘PACkAGE’ 

SALARIAL ANuAL”  
João maciel, consultor no sector 

de tax & legal da michael Page 

Portugal
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secTor da advocacia de negócios 
pede esTabilidade para aTrair 
invesTimenTo
�� a conjuntura política, económica e finan-

ceira do país ao longo do ano será determinan-
te para a evolução do mundo dos negócios em 
2016 e, por consequência, para a actividade 
desenvolvida pelos prestadores de serviços ju-
rídicos às empresas. Para alguns dos principais 
actores do mercado da advocacia de negócios 
é esta a percepção que existe, razão que os 
leva a pedir estabilidade na condução dos 
destinos do país, ao mesmo tempo que aguar-
dam um contexto internacional assente num 
desempenho tão positivo quanto possível 
da economia mundial. Pese embora persista 
alguma incerteza, em muito dependente das 
medidas de política económica que venham 
a ser tomadas, o sector da advocacia de ne-
gócios espera que não haja uma retracção ao 
nível do investimento e que as áreas de fusões 
e aquisições, de societário, de imobiliário, de 
fiscal e de algum contencioso possam crescer.  

Se é verdade que do ponto de vista do investi-
mento, eventuais situações de incerteza políti-
ca podem complicar as decisões das empresas 
nacionais e, sobretudo, das internacionais, 
também há o reconhecimento de que imple-
mentação dos projectos já em curso sugere a 
manutenção, em 2016, dos mesmos níveis de 
solicitação de serviços jurídicos registados no 
ano passado. é assim expectável, sustentam 
alguns “players” do mercado da advocacia que 
assegura apoio às empresas, que se mante-
nham elevados níveis de actividade na área das 
fusões e aquisições, a par da continuidade dos 
investimentos em alguns sectores de negócio.

Nota-se, aliás, de acordo com o testemunho 
de alguns advogados, uma presença cada vez 
mais acentuada no país das firmas internacio-
nais de consultoria estratégica e financeira, o 
que para os actores do mercado da advocacia 
de negócios corresponde a um indício forte 
de que Portugal é um mercado atractivo para 
operações de investimento estrangeiro. No 
ano passado foi registado algum crescimento 

das áreas ligadas ao desenvolvimento de 
novos negócios e houve a contínua redução 
dos serviços associados às reestruturações e à 
litigância associada a este tipo de operações. 
ou seja, se não se assistir a um retrocesso no 
clima de maior confiança que vinha a sentir-se, 
e assim se mantiver o sentido ascendente do 
nível de investimento, naturalmente que tal 
cenário terá reflexos positivos na prestação de 
serviços jurídicos.

ainda assim, face às solicitações de alguns 
clientes, entre os advogados por nós inquiri-
dos, há quem admita igualmente que deverão 
ter continuidade os pedidos de apoio na área 
do contencioso. Já não tanto em resultado 
de reestruturações, mas sobretudo fruto da 
crise que afectou vários dos mais importan-
tes grupos nacionais em diversos sectores, 
nos últimos anos, e dos processos de rápida 
transformação do nosso tecido empresarial e 
financeiro que se lhe seguiram.

EStAbILIDADE POLÍtICA E 
LEGISLAtIVA
Um aspecto importante igualmente assinala-
do, prende-se com a necessidade de manter 
no país não só a necessária estabilidade políti-
ca, mas também legislativa. Quem argumenta 
neste sentido tem em mente a necessidade de 
manter a confiança dos investidores, de modo 
a que a tendência da aposta em Portugal 
mantenha o ritmo de 2015 ou preferencial-
mente cresça. em todo o caso, há mudanças 
em curso, nomeadamente ao nível do quadro 
normativo fiscal, quer para os contribuintes 
singulares, quer para as empresas.

Na prática, estas alterações vão traduzir-se 
em novo trabalho para os departamentos 
de direito Fiscal das sociedades. mas haverá 
também outro tipo de questões a equacionar. 
Não é apenas a área de fiscal, mas também 
as de imobiliário e de societário que prome-
tem, ainda de acordo com responsáveis de ...  

merCado em 2016
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sociedades de advogados por nós contacta-
dos, estar ainda activas. além disso, é expec-
tável que as empresas passem a apostar cada 
vez mais na internacionalização e num mo-
delo de cooperação intercontinental, dando 
sequência à diversificação da aposta em novos 
mercados. em resultado desta tendência, a ló-
gica que determina a actuação das firmas de 
advocacia – seguir o cliente e estar onde este 
precisa – irá também ter reflexos na estratégia 
que vão seguir, admitem alguns dos nossos 
interlocutores.

ou seja, 2016 é visto como um ano de gran-
des desafios. desde logo, o da consolidação 
da tendência de recuperação económica que 
marcou 2014 e 2015, num contexto frisado 
pela recente evolução negativa de algumas 
das economias emergentes, muito em resulta-
do da baixa do preço do petróleo ou da exis-
tência de conflitos regionais. a somar a este 
aspecto, estão ainda as dúvidas sobre o tipo 

de relação que o Governo português manterá 
com as instituições europeias e da maior ou 
menor abertura de Bruxelas para as mudanças 
de estratégia para o desenvolvimento eco-
nómico, decididas pelo executivo de antónio 
Costa. Face às previsões de crescimento eco-
nómico mais animadoras em espanha e na 
alemanha, dois países que estão no grupo dos 
principais parceiros comerciais de Portugal, as 
dificuldades não surgem em todas as frentes. 
até por esta razão, cresce o sentimento de que 
o país se mantenha no caminho da retoma.  

NOVOS SERVIÇOS JuRÍDICOS NA 
CALHA?
Há uma expectativa forte por parte dos 
“players” do mercado português da advocacia 
de negócios de que a prestação de serviços ju-
rídicos vai continuar a recuperar e que existem 
as áreas em clara expansão. Há quem aposte 
que o imobiliário e as fusões e aquisições, irão 
ter, em breve, a companhia de outras áreas 

de prática, designadamente, o planeamento 
fiscal e o contencioso tributário, o mercado de 
capitais, o “compliance” ou o processo penal. 
Neste último caso, especialmente no domínio 
dos chamados crimes de “colarinho branco”, 
não será estranha a litigiosidade associada 
ainda ao colapso de algumas instituições na-
cionais do sector bancário e financeiro. 

Pese embora persista alguma incerteza, em 
muito dependente das medidas de política 
económica que venham a ser tomadas, o sec-
tor da advocacia de negócios espera que não 
haja uma retracção ao nível do investimento 
e que as áreas de fusões e aquisições, de so-
cietário, de imobiliário, de fiscal e de algum 
contencioso possam crescer. Salvaguarda-se 
contudo, no evoluir da situação da inevitável 
dependência de factores externos e também 
da percepção dos investidores de que o País 
continua a ser um bom destino de investimen-
to. �

depois de uma advogada, uma magistrada do ministério Público. 
a pasta da Justiça está agora nas mãos de Francisca Van dunem, 
que já garantiu ser seu propósito proceder a mudanças no mapa 
judiciário instituído no mandato da sua antecessora, Paula teixeira 
da Cruz. 

a nova responsável pela tutela da Justiça fez saber, durante a sua 
primeira intervenção no Parlamento, que o ministério “vai revisitar 
o mapa judiciário, porque quem o fez tem de ter a consciência que 
foi feito de acordo com pressupostos e regras que em alguns casos 
funcionaram e noutros não, pelo que é preciso ir ao encontro dos 
problemas”.

tendo por base o programa de Governo e as Grandes opções do 
Plano (GoP) para o próximo quadriénio, as apostas da Justiça apon-
tam para a actualização dos recursos e soluções tecnológicas para 
a prevenção e combate ao crime, designadamente terrorismo, ci-
bercrime, crimes de natureza sexual e a criminalidade económico-
-financeira, com destaque para a prevenção e investigação da cor-
rupção. Neste último âmbito, nomeadamente com a promoção de 
políticas pró-activas de prevenção e de investigação da corrupção, 
através de inquéritos junto dos utentes dos serviços públicos.

o programa do Governo nesta área assenta em cinco princípios 
genéricos, que envolvem a melhoria da gestão do sistema judicial, 
a promoção do descongestionamento dos tribunais, a simplifica-
ção e desmaterialização dos processos judiciais, a aproximação da 
Justiça dos cidadãos e a melhoria da qualidade do serviço público 
de Justiça.

No âmbito da melhoria da gestão do sistema judicial, está prevista 
a adopção de medidas como a que envolve a criação de um regime 

de incentivos à produtividade das equipas dos tribunais que cum-
pram metas de desempenho previamente fixadas; bem como a 
adaptação da filosofia de Simplex aos tribunais, quer ao nível da 
comunicação interna, quer no contacto com os cidadãos.

Já no que diz respeito à promoção do descongestionamento dos 
tribunais, o ministério da Justiça quer criar gabinetes de assessores 
judiciais e de equipas de intervenção rápida, para auxílio ao serviço 
dos tribunais; assim como pretende limitar a possibilidade de um 
litígio entre pessoas colectivas públicas ser dirimido através dos 
tribunais, impondo-se valor mínimo das causas e incentivando-se 
o recurso à mediação ou à arbitragem.

ao nível da simplificação e desmaterialização dos processos judi-
ciais, as apostas passam pelo desenvolvimento de uma nova versão 
do sistema de gestão processual CItIUS, contemplando novas fun-
cionalidades; mas também por uma simplificação processual, com 
redução de actos processuais considerados “redundantes, inúteis 
ou sem valor acrescentado”.

Quanto à aproximação da Justiça dos cidadãos, tal como a minis-
tra Francisca Van dunem já referiu, um dos propósitos é “revisitar 
o mapa judiciário”, numa lógica de integração do mesmo com a 
política do ordenamento do território e também no sentido de 
tornar possível a realização em cada concelho de julgamentos que 
respeitem aos cidadãos desse mesmo concelho.

Por fim, no que diz respeito à melhoria da qualidade do serviço pú-
blico de Justiça, existe o propósito de reforçar a formação especia-
lizada para magistrados e para oficiais de justiça; ou de promover 
formações conjuntas especializadas dos formadores de todas as 
profissões jurídicas, de modo a assegurar a sua uniformidade.

POLÍtICA DE JuStIÇA: NOVOS RuMOS Ou uM MAPA PARA REVISItAR
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oPINIÃo - JoÃo aFoNSo FIaLHo, PreSIdeNte do CoNSeLHo dIreCtor da aSaP

projecTar a advocacia 
& anTecipar o FuTuro

�� desde tempos imemoriais, a justiça é um 
dos temas mais discutidos em quase todos os 
fóruns. Não é meu propósito – nem tenho a 
necessária competência – tratar neste singelo 
texto todos os desafios que a justiça terá de 
enfrentar no futuro próximo. mas uma experi-
ência profissional multifacetada na advocacia 
de quase 25 anos, dá-me autoridade suficiente 
para identificar e dissertar, ainda que superfi-
cialmente, sobre três temas absolutamente 
críticos para o futuro da profissão.

REFORMA REGuLAtÓRIA E 
INStItuCIONAL
Um primeiro aspecto em que nos devemos 
centrar é a absoluta necessidade de proceder 
a uma reforma radical do quadro regulatório 
em que exercemos a nossa profissão. muitos 
dos advogados em exercício ainda pensam 
a profissão nos exactos mesmos termos em 
que ela era entendida no início do século XX. 
o mesmo é dizer, vêem-se a si próprios como 
os salvadores dos seus clientes, a quem, para 
além dos normais honorários, ainda é devida 
uma vénia pelos serviços que prestam. Neste 
pressuposto, alimentam um sistema de nor-
mas irreal, completamente desfasado da rea-
lidade e não entendível pelos seus o público 
em geral ou, mais grave ainda, para os seus 
próprios clientes. Fazem-se amiúde remen-
dos aos textos legislativos, mas não se altera 
o fundamental, os princípios completamente 
esclerosados em que os mesmos assentam.

os clientes, sejam eles pessoas singulares ou 
sociedades comerciais sofisticadas, são cada 

vez mais exigentes e informados. Conhecem 
em detalhe o mercado da advocacia e, não ra-
ras vezes, as leis que os regem, procurando no 
advogado o profissional que lhes garanta um 
determinado resultado, mitigando o mais pos-
sível os riscos a ele associados. o advogado tor-
na-se aos seus olhos um prestador de serviços, 
como tantos outros, o qual apenas tem o dever 
de trazer para aquela transacção ou litígio con-
creto uma determinada mais-valia. Como diria 
o saudoso dr. manuel Salema, “no final do dia, 
somos meros mercadores de mais-valias”. Para 
fazer face a esta nova realidade é necessário 
despertar os advogados para a forma como são 
percepcionados pelos seus clientes e poten-
ciais clientes e ganhá-los para a necessidade 
de fazermos um grande esforço colectivo de al-
teração de mentalidades e do enquadramento 
jurídico que rege a nossa profissão. 

Paredes meias com a mudança da lei e das 
mentalidades dos seus actores, está a mudan-
ça das instituições. os advogados não podem 
continuar a ser representados por quem não 
entende a profissão e continua a olhá-la de 
forma passiva, esquecendo-se que representa 
todos os advogados e que tem a obrigação de 
preparar as instituições que episodicamente 
dirige para o futuro. a advocacia é, por defi-
nição, uma profissão liberal, e nessa medida 
não há que proteger o mercado para que os 
incumbentes possam ter uma vida relaxada, 
enquanto se criam todo o tipo de obstáculos 
administrativos para dificultar o acesso dos 
mais novos ao mercado.

SOFIStICAÇÃO DOS CLIENtES
Já nos referimos acima à profunda alteração 
do perfil dos nossos clientes. este facto tem 
implicações práticas profundas na forma 
como exercemos a profissão e nos organiza-
mos para o efeito. Poucos clientes se dirigem 
hoje a um escritório de advogados na expec-
tativa de que o seu advogado habitual resolva 
todos os seus problemas. o mais das vezes, o 
próprio cliente já tem um conhecimento bas-
tante aceitável das implicações do que fez ou 
deseja fazer e das soluções à sua disposição. 
o bom advogado é aquele que face aos mes-
mos constrangimentos de tempo consegue 

entregar o melhor resultado e para isso é 
necessário ser-se um conhecedor profundo 
de questões específicas. Por outras palavras, 
ser-se um verdadeiro especialista numa deter-
minada área ou subárea do direito ou de uma 
determinada indústria e ter por detrás uma or-
ganização capaz de dar uma resposta eficiente 
e rápida a tudo o que não conseguimos domi-
nar individualmente ou, pelo menos, trabalhar 
em rede, juntando à nossa prática individual 
outros advogados com experiências e conhe-
cimentos diferentes.  

NOVAS tECNOLOGIAS                                   
o tema das novas tecnologias e da forma 
como as mesmas irão alterar a nossa relação 
com os clientes, quer do lado da procura, quer 
do lado da oferta, é incontornável. 

Começando pela procura, todos os clientes es-
peram que os seus advogados dominem com-
pletamente as tecnologias por si utilizadas e 
saibam adaptar a comunicação às diferentes 
ferramentas utilizadas. 

do lado da oferta, a tecnologia irá permitir 
– forçar - a comoditização de vários serviços 
hoje prestados como se de peças únicas se tra-
tassem. Como resultado da combinação dos 
dois factores, a palavra “processos” irá ocupar 
um espaço crescentemente mais importante 
no jargão da advocacia. o advogado não será 
apenas – e será cada vez menos – o profis-
sional que produz um trabalho intelectual 
infungível, para passar a ser o coordenador ou 
supervisor de processos que possam garantir 
a qualidade do produto final entregue aos 
seus clientes. 

Pessoalmente, como advogado formado na 
“escola clássica” e de hábitos profissionais 
assumidamente conservadores, esta visão é 
quase dantesca, mas, enquanto sócio de uma 
sociedade de advogados e – temporariamente 
– presidente de uma associação representati-
va da esmagadora maioria das sociedades de 
advogados portuguesas, é minha obrigação 
impulsionar e ajudar a efectuar as mudanças 
necessárias para que estejamos devidamente 
preparados para o futuro. �
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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 - asso. Luso-Brasileira de Juristas do trabalho

IDIOMAS
Inglês, Francês, espanhol, alemão, Italiano

PubLICAÇõES
•	“o novo regime fiscal aplicável aos fundos de 
investimento imobiliário”, por Luís Filipe Carvalho, 
expresso, 2015
•	“tribunal arbitral do desporto”, por José manuel 
meirim e marta Vieira da Cruz, World Sports Law 
review, 2015
•	“a dedutibilidade dos gastos na jurisprudência 
tributária do Caad”, por antónio moura Portugal, 
Newsletter do Caad, 2015
•	“Intra-Group agreements Involving transfers of 
Personal data outside the european Union”, por 
João Costa Quinta e margarida Leitão Nogueira, Pri-
vacy matters, 2015
•	“regime Legal para as Guesthouses e Hostels em 
Portugal”, por Luís Filipe Carvalho e marisa mirador, 
real estate Gazette, 2015

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	“Hong Kong Investment Summit”, Nuno azevedo 
Neves, 2015

•	“Investment Immigration Summit middle east and 
Northern africa 2015”, ricardo Violante teixeira, 2015
•	“I Jornadas do direito das Garantias”, evaristo men-
des, 2015
•	“the New Portuguese online Gambling Legislation 
in a european Context”, Nuno azevedo Neves, antó-
nio moura Portugal, 2015
•	 Congresso do 4º aniversário de arbitragem tribu-
tária do Caad, antónio moura Portugal, 2015
•	 a regulação e as PPP, antónio moura Portugal, 
2015
•	“malta iGaming Seminar 2015”, malta, Nuno azeve-
do Neves

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 World Food Programme 
•	 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: adCa advogados
•	 moçambique: SaL & Caldeira
•	 macau: LVt advogados

•	 a aBBC é focus firm em Portugal da sociedade de 
advogados global 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

49

7

4
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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, Pereira dos Santos, 

Ulrich & associados - Sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE

a CtSU é constituída por um conjunto de advoga-

dos com experiência e competências especializadas 

em diversas áreas do direito, abrangendo diversos 

sectores de actividade, a nível nacional e internacio-

nal, apostando em desafios e soluções globais.

a equipa CtSU integra diferentes áreas de compe-

tências que permitem apresentar as soluções diver-

sificadas e adequadas a cada Cliente, procurando 

promover a prestação dos serviços jurídicos com 

inovação e conhecimento do negócio, acrescen-

tando valor aos projectos dos Clientes, de forma 

integrada e global.

os advogados da CtSU procuram acompanhar de 

forma dinâmica e próxima os seus Clientes, pro-

movendo o trabalho em equipa com estes, com o 

objectivo de acrescentar valor aos seus projectos e 

negócios, oferecendo confiança e segurança nas so-

luções inovadoras que apresentam, actuando como 

um parceiro estratégico.

a CtSU, não obstante ser uma Sociedade de advo-

gados multidisciplinar, tem uma especial vocação 

para operações de fusões e aquisições (m&a), reor-

ganizações e reestruturações societárias e corporate.

a carteira de Clientes da CtSU é composta por en-

tidades muito distintas, nacionais e internacionais, 

que actuam, praticamente, em todas as áreas da 

actividade económica, nomeadamente nos sec-

tores bancário, financeiro, segurador, automóvel, 

imobiliário, industrial, comercial, agrícola e serviços.

NOME DOS SÓCIOS  |  EQuIPA

Sócios

miguel ribeiro telles

Sofia Barros Carvalhosa

Pedro Ulrich

mónica moreira 

Jorge Costa martins

Pedro montenegro martins

Of Counsel

João Holstein Campilho

Pedro Pereira dos Santos

Consultores

Sofia Leite Borges

Associados

Carla Barreto

João Pinheiro da Silva 

Joana mota agostinho 

miguel Cordeiro

duarte ribeiro telles

José Pedro almeida Guerra

Advogados

Patrícia Costa oliveira

maria Borges da Costa

Catarina marques Guedes

Estagiários/ Colaboradores

ana Paula Bernardo

eduardo Borba de Castro

Sandra teixeira arsénio 

Inês Coimbra ribeiro 

ana Cruz da Fonseca

ÁREAS 

Societário  |  Comercial

Fusões e aquisições

Bancário  |  Financeiro  |   mercado de Capitais

Laboral  |  Segurança Social

Concorrência  |  anti-trust

tecnologias, media e telecomunicações (tmt)

Protecção de dados

Contratos Internacionais

Imobiliário  |  Construção

Farmacêutico

Contencioso  |  arbitragem

IDIOMAS

Inglês, Francês, espanhol

OutROS ESCRItÓRIOS

Parcerias

•	 Brasil - S. Paulo  |  Brasília 

duarte Garcia, Caselli Guimarães e terra advogados

advogados@dgcgt.com.br

•	 angola - Luanda

Carlos alberto de Freitas - escritório de advogados

c.freitas@netangola.com

CtSU - CamPILHo, rIBeIro teLLeS, PereIra doS SaNtoS, ULrICH & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, rL

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

t. 219 245 010

F. 219 245 011

e. geral@ctsu.pt

www.ctsu.pt 
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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. 
a comemorar uma década de existência, a FaLm 
continua a orientar-se por princípios que considera 
permanentes e constitucionais da advocacia, dos 
quais depende o prestígio social da profissão e a 
reputação dos seus profissionais, como sejam a 
renúncia à defesa de causas injustas ou por meios 
injustos, a lealdade e firme empenho na defesa dos 
interesses dos Clientes, a qualidade e rigor no estu-
do e resolução dos casos que lhe são confiados. Para 
além da satisfação daqueles a quem a FaLm presta 
serviços, a insistência nestes valores-guia é também 
sentida como condição de realização pessoal e pro-
fissional de todos quantos nela trabalham.

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, direi-
tos reais, direito do turismo, direito do Urbanismo, 

direito Comunitário e da Concorrência, Project 
Finance, Corporate Finance, Infraestruturas, em-
preitadas de obras Públicas, direito Civil, 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
•	“Notas sobre o regime económico e financeiro do 
planeamento urbanístico” - in “o Novo regime Ju-
rídico dos Instrumentos de Gestão territorial” (José 
mário Ferreira de almeida); almedina, 2016
•	“a revisão do regime jurídico da edificação urba-
na - Uma reforma (des)necessária” in “a revisão do 
regime Jurídico da Urbanização e da edificação” 
(Luciano marcos); almedina, 2015
•	“elementos de estudo de direito do Urbanismo” 
(João miranda); aaFdL, 2015
•	“direito dos resíduos e direito da Água” (José mário 
Ferreira de almeida, João miranda, dalila romão e 
Sandra Guerreiro); ICJP da FdL; erSar, 2013 e 2014
•	“ministério Público e Urbanismo - Sobre a impug-
nação contenciosa de actos de gestão urbanística 
pelo ministério Público” (Paulo dias Neves); Princí-
pia, 2013

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	“a tutela cautelar e seus incidentes”; Seminário no 
Curso Breve “a revisão do etaF e do CPta”; organi-
zado pela Fd da UNL, (Lisboa); orador: José mário 
Ferreira de almeida, 2015
•	“temas de direito administrativo - Controlo judicial 
das políticas públicas?”; organizado pelo CeJ, (Lis-
boa); orador: José mário Ferreira de almeida, 2015
•	“Para onde vai o direito da Água?” 2ª Conferência 
sobre Politicas Públicas para o Sector da Água; or-
ganizado pela aPrH, (Lisboa); orador: João miranda, 
2015
•	“Instrumentos de simplificação administrativa e 
novas responsabilidades dos municípios e dos par-
ticulares” no âmbito da conferência sobre “o Impac-
to da revisão do regime Jurídico da Urbanização 
e da edificação na Gestão Urbanística municipal”; 

organizado pelo ICJP-FdL e CCdr algarve, (Faro); 
orador: Luciano marcos, 2015
•	 Curso Breve sobre “o regime Jurídico da Urbani-
zação e edificação”; organizado pela Câmara muni-
cipal de Sintra, (Sintra); oradores: José mário Ferreira 
de almeida, Luciano marcos, João miranda e Sandra 
Guerreiro, 2014

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 - 3º dto
telf: +258 21 48 35 85  |  Fax: +258 21 48 63 13

FaLm - FerreIra de aLmeIda, LUCIaNo marCoS & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

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

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

4

14

3

3
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NOME DA SOCIEDADE

FCB - F. Castelo Branco & associados

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1989
Com mais de 25 anos de história, a F. Castelo Branco 
& associados (FCB) tem, desde a sua constituição, um 
forte cariz internacional a marcar a sua actividade, 
apresentando-se como uma Sociedade localmente 
estabelecida mas com uma prática internacional-
mente orientada. Na última década, a FCB apostou 
na expansão geográfica, estabelecendo parcerias 
com reconhecidos escritórios em angola e moçam-
bique, que permitiram desenvolver além-fronteiras 
os serviços jurídicos prestados. a FCB orgulha-se 
do reconhecimento da sua qualidade técnica, mas 
também da afirmação pela constante inovação e 
aperfeiçoamento dos serviços prestados, sempre e 
cada vez mais orientados para a construção de uma 
relação próxima e profissional na defesa dos interes-
ses dos seus clientes e no mais estrito cumprimento 
das regras éticas e deontológicas da advocacia.

NOME DOS SÓCIOS
miguel Castelo Branco
Paula teixeira da Cruz
Gonçalo da Cunha
João marçal alves
rodrigo almeida dias
Pedro Guimarães
miguel Lorena Brito
diogo Bernardo monteiro
João robles
João Couceiro

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 do Urbanismo
direito Farmacêutico
direito Financeiro

Corporate Finance  |  direito Bancário
direito Fiscal
direito Imobiliário
direito do trabalho  |  Segurança Social
direito Penal
Fusões e aquisições
Private equity
Investimento Internacional
Investimento em África
mercados de Capitais  |  Project Finance
direito da Propriedade Intelectual e tecnologias de 
Informação

IDIOMAS
Inglês, Castelhano, Francês 

PubLICAÇõES
•	“New Private Investment Law in Angola” e “Investing in 
Land in Mozambique”, KWm made in africa Issue, 2015
•	 Legal Update - New Law Governing Private Invest-
ment in Angola, Iberian Lawyer, 2015
•	 Portugal - Country Overview, Chambers Global, 2015
•	 New Rules for Landlord-Tenant lease agreements, 
Iberian Lawyer, 2015
•	 os advogados da FCB emitem, com periodicidade 
semanal, um artigo sobre temas da actualidade e 
alterações jurídicas no oJe - o Jornal económico

CONFERêNCIAS/ COLÓQuIOS
•	 O Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE); em colaboração com o Nedip - Núcleo de 
estudos de direito Ius Pubblicum, Braga, 2015
•	 A Nova Realidade Laboral em Angola; em colabo-
ração com a eVC advogados, Luanda, angola, 2015
•	 Iberian Lawyer Agenda Africa: Sub-Saharian Africa 

- Angola and Mozambique, risky business?; Londres, 
Inglaterra, 2015
•	 a FCB faz-se representar frequentemente, en-
quanto oradores e observadores, pelos seus Sócios 
e associados seniores em diversas conferências e 
congressos em Portugal e no estrangeiro

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 a FCB tem integrado com regularidade diversas 
acções de responsabilidade social, prestando igual-
mente assessoria jurídica em regime de Pro Bono a 
um conjunto de entidades (associações, organiza-
ções) nacionais e internacionais
•	 Grace - Grupo de reflexão e apoio à Cidadania 
empresarial

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
avenida da Boavista, nº 3265 - 2.8 
4100-137, 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, nº 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, nº 174 - 1º, edifício millen-
nium Park, maputo
telf: (+258) 21 359 520  |  telm: (+258) 21 359 501
mozambique@fcblegal.com

FCB - 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

10

72

17

7

18
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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 Gameiro associados está vocacionada para a pres-
tação de serviços jurídicos quer de direito Privado 
quer de direito Publico, assessoria empresarial em 
Portugal, angola e Brasil.

Para tal, dispõe de uma equipa multidisciplinar que, 
pauta a sua actuação no compromisso, segurança, 
independência e constante evolução de novos 
conhecimentos e novas práticas processuais para 
acautelar os interesses de todos os nossos clientes.

NOME DOS SÓCIOS
Luís Gameiro
Sara macias

Advogados
Fábio Gomes raposo
Sara Subtil
manuel teixeira Gomes

Consultores
Queleti mendes
Jorge Nobre
Suzete Ferrão
Francisco antunes
Wagisa miguel

ÁREAS PREFERENCIAIS
Internacionalização  |  Investimento Angola
responsável: Luís Gameiro
e-mail: lggameiroadvogados@lexactual.com
 
Corporate Governance
responsável: Sara macias
e-mail: smggameiroadvogados@lexactual.com
 
Direito Societário
responsável: Luís Gameiro
e-mail: lggameiroadvogados@lexactual.com
 

Direito bancário
responsável: Sara macias
e-mail: smggameiroadvogados@lexactual.com
 
Insolvências  |  Revitalizações
responsável: Sara macias
e-mail: smggameiroadvogados@lexactual.com

OutRAS ÁREAS
Investimento Internacional
Corporate Finance 
reestruturação de empresas  
direito Privado  
recuperação de Créditos 
direito da Família e menores  
direito Civil (Comparado)

IDIOMAS
Português
Inglês
espanhol

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
•	 aSaP - associação das Soc. de adv. de Portugal
•	 Ce-CPLP - Confederação empresarial da CPLP                                                             
•	 Por - Camara Portuguesa de Comércio no Brasil
•	 Porto Business School
•	 UPGrade Consulting angola

PubLICAÇõES
•	 Nova Lei de Investimento Privado em angola, 2015
•	 a Nova Lei Geral do trabalho de angola, 2015
•	 a era dourada do Investimento, 2015
•	 a Bolsa angolana, 2015
•	 alterações ao regime de estrangeiros em Portugal, 
Vistos GoLd, 2015

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	 a Nova Pauta aduaneira em angola, 2015
•	 Projectos de Internacionalização, 2015
•	 Project Governance, 2015
•	 Novas regras Processo tutelar educativo, 2015
•	 Insolvência de Particulares - Start Fresh, 2015

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

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 associação mimar
•	 ajuda de Berço

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa
Gameiro associados
avenida da Liberdade, nº 220 - 4º andar
1250-149 Lisboa
telf: 962 003 575
Fax: 219 246 757
geral@lexactual.com
 
•	 angola - Luanda
Gameiro associados
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

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

9

2

5

8
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NOME DA SOCIEDADE
miranda & associados

ÁREAS PREFERENCIAIS
Energia e Recursos Naturais
Catarina Cunha e távora e diogo Xavier da Cunha

Fiscal
rita Correia

bancário
mafalda oliveira monteiro

Societário  |  Comercial
alberto Galhardo Simões

Público  |  Imobiliário
Luís m. S. oliveira

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 quase 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 - Arbitration (angola, 
equatorial Guinea, mozambique, Portugal), 2015
•	 Getting the Deal Through - Project Finance (angola), 
2015
•	 Leniency Regimes (Portuguese Chapter); Sweet & 
maxwell, 2015
•	 Getting the Deal Through - Mining (angola, mozam-
bique), 2014
•	 The Banking Regulation Review (angola, mozambi-
que), Law Business research, 2014

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	 I Conferência Internacional de arbitragem, Luan-
da, angola; orador: agostinho Pereira de miranda, 
2015
•	 oil & Gas academy, Lisboa, Portugal; orador: ricar-
do alves Silva, 2015
•	 I Conferência energia Para o desenvolvimento da 
CPLP, Lisboa, Portugal; orador: agostinho Pereira de 
miranda, 2015
•	 Lançamento de Novas regras de adr: expert & 
docdex, Lisboa, Portugal; oradora: mafalda oliveira 
monteiro, 2015

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
•	 agostinho Pereira de miranda
docente convidado do ISCte, tendo leccionado 
também na Universidade Católica Portuguesa e na 
Universidade Nova de Lisboa
•	 diogo Bártolo
docente convidado em Pós-Graduações na Univer-
sidade Lusíada de Lisboa e na Universidade autóno-
ma de Lisboa
•	 mariana Gouveia de oliveira
docente na Universidade Católica Portuguesa
•	 Sofia martins
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 Development, 

uma associação que visa contribuir para a realização 
de objectivos do programa Millenium das Nações 
Unidas; o Raoul Wallenberg Institute of Human Rights 
and Humantiarian Law e o Hague Institute for the 
Internationalization of Law e ainda a Comissão Ful-
bright, o principal programa apoiado pelo governo 
dos estados Unidos da américa para a promoção 
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 
o Programa de Segurança energética da Fundação 
Luso-americana, a associação Salvar Sintra, a Liga 
para a Protecção da Natureza e a Florasul.
•	 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. a nível nacional, a mIraN-
da 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
avenida da Boavista, 1773-B, 2º, B.2.2
4100-133 Porto
t: +351 220 439 500
F: +351 220 439 501
e: porto@mirandalawfirm.com

mIraNda & aSSoCIadoS

Nº de Sócios: 

Nº total advogados: 

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

16

185

11

76

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

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1993
a sociedade de advogados Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro marinho Falcão & associados, incorporou os 
mais de 25 anos de actividade dos seus sócios e tem 
hoje 50 colaboradores. é uma das referências do 
panorama do direito em Portugal. a clara aposta na 
manutenção da qualidade dos serviços prestados 
aos clientes, investindo no crescimento interno, na 
formação, especialização do quadro de advogados 
e na abertura de novos ramos do direito, tem dis-
tinguido esta sociedade de advogados no contexto 
jurídico. Sempre com o intuito de prestar o melhor 
serviço, esta sociedade de advogados apostou na 
mudança da imagem que actualmente a identifica 
no universo dos membros da comunidade civil, im-
primindo uma nova dinâmica no seu desempenho.

NOME DOS SÓCIOS
Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito do trabalho
responsável: Nuno Cerejeira Namora
nunocerejeiranamora@sociedadeadvogados.eu
advogado especialista: Nuno Cerejeira Namora

Direito Fiscal
responsável: Pedro marinho Falcão
pmfalcao@sociedadeadvogados.eu
advogado especialista: Pedro marinho Falcão

Contencioso
responsável: Vítor Peixoto
vitorpeixoto@sociedadeadvogados.eu

Corporate
responsável: eduardo Castro marques
eduardocastromarques@sociedadeadvogados.eu

Recuperação de Créditos
responsável: Gabriel rothes (consultor)
gabrielrothes@sociedadeadvogados.eu

OutRAS ÁREAS
Comercial, arbitragem, Público, Família e Sucessões, 
direito do desporto, Penal e das Contra-ordenações, 
Contratação Colectiva, Propriedade Intelectual

IDIOMAS
Inglês, Francês, espanhol

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
•	 Universidade Portucalense Infante d. Henrique | 
associação de estudantes da Faculdade de direito 
da Universidade do Porto | Fundadores da aSaP 

- associação das Sociedades de advogados de Por-
tugal | membros do Fórum Penal - associação dos 
advogados Penalistas | membros da JUtra - asso-
ciação Luso Brasileira de Juristas de trabalho

PubLICAÇõES
•	“manual para a renovação da contratação colectiva 
no comércio e serviços”, Nuno Cerejeira Namora, Pe-
dro marinho Falcão & associados, 2015
•	“desafios tributários”, coordenação Pedro marinho 
Falcão e Nuno Barroso, 2015
•	“o princípio da proibição da indefesa e a tributação 
das manifestações de fortuna”, Pedro marinho Falcão, 
almedina, 2015
•	“a legitimidade do detentor de um crédito litigioso 
como requerente na insolvência”, eduardo de Sousa 
Campos, 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 Confedera-
ção do Comércio e Serviços de Portugal, 2004 e 2010

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	 XIX Congresso Nacional de direito do trabalho, 
pela editora almedina, Lisboa; Nuno Cerejeira Na-
mora, 2015
•	 Conferência “80 anos do Informador Fiscal”, Porto; 
Pedro marinho Falcão, 2015
•	“I Congresso Ibérico de direito Comercial - Que 
Futuro?”, Universidade Portucalense, Porto; Nuno 
Cerejeira Namora e Pedro marinho Falcão, 2015
•	“o enriquecimento injustificado; Um crime necessá-
rio?”, organização eNed; Pedro marinho Falcão, 2015

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Pedro marinho Falcão - mestre em direito Fiscal; 
Professor auxiliar do departamento de direito da 
Universidade Portucalense; Professor do Instituto 
Politécnico do Cávado e do ave; direito Fiscal
•	 Nuno Cerejeira Namora - mestre em direito do 
trabalho; assistente Convidado da Universidade Fer-
nando Pessoa; direito do trabalho, 1992 a 1998; Pro-
fessor do Curso Superior de medicina Legal - Instituto 

Nacional de medicina Legal e Faculdade de medicina 
da Universidade do Porto; direito do trabalho

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Nuno Cerejeira Namora - Vice Presidente do Con-
selho de deontologia do Porto, 2013/16; Vogal do 
Conselho de deontologia do Porto, 2011/13; Forma-
dor na ordem dos advogados
•	 Pedro marinho Falcão - Presidente da Comissão 
Nacional de estágios e Formação da ordem dos 
advogados, 2005/07; membro do Conselho distrital 
do Porto da ordem dos advogados, 2002/04
•	 ambos são membros do Júri de exame de 
admissão

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. Co-
labora regularmente com as associações “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
Pra - raposo, Sá miranda & associados
Sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2001
Fundada em 2001, a Pra - raposo, Sá miranda & 
associados, Sociedade de advogados rL é hoje re-
sultado da fusão de três sociedades de advogados: 
Pedro raposo & associados, Sá miranda & associa-
dos e almeida Correia, Ney da Costa & associados.
a partilha de valores, vontades e objectivos originou 
uma união potenciadora de sinergias e de valências, 
resultando numa sociedade de advogados mais só-
lida, dinâmica, ambiciosa e preparada para o futuro.
a Pra - raposo, Sá miranda & associados dispõe 
de uma organização estruturada e orientada para 
os seus clientes, dotada de um conjunto de meios 
humanos e técnicos vocacionados para a assessoria 
jurídica integrada, advocacia e formação jurídica 
especializada, dirigindo os seus serviços a clientes 
empresariais, particulares, entidades públicas e as-
sociações profissionais.
Como resultado desta união, a Pra - raposo, Sá mi-
randa & associados está também mais próxima dos 
seus clientes através dos seus escritórios próprios 
em Lisboa, Porto, algarve e açores.

NOME DOS SÓCIOS
Pedro raposo, miguel miranda, João Laborinho Lú-
cio, almeida Correia, Carlos duque, Célia Sá miranda, 
Ney da Costa, Catarina Costa Lopes, Pedro Sá, Susa-
na Santos Valente, andré Pinto rocha, Helena Braga 
marques, david Coelho, Noel Gomes

ÁREAS
administrativo e Contratação Pública, Comercial, 
Contratos e Concorrência, Contencioso e arbitra-
gem, Corporate, Família e Sucessões, Fiscal, Imobiliá-
rio e Veículos de Investimento, Laboral, Propriedade 
Intelectual e Privacidade, recuperação de Crédito e 
Insolvência

IDIOMAS
Português, Francês, Inglês, alemão, Castelhano, 
Japonês

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
Harvard Law School | aNJe | UIa | euronext | Nera 
| aCraL | ICC

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Novo Código do Procedimento administrativo; 
david Coelho, Noel Gomes, 2015
•	 direito do trabalho - alterações Legislativas; ana-
bela aguilar Salvado, 2015
•	 responsabilidade de administradores e Gerentes; 
Pedro raposo e Leila Grácio, 2015
•	 Legal talks - Com periodicidade mensal, as Legal 
talks debatem temas da actualidade na perspectiva 
legal e têm lugar nas lojas FNaC, 2015
•	 Conferência Ibérica em registo e Notariado; mo-
derador: miguel miranda, 2015
•	 Legislação Laboral nos transportes - Como evitar 
a conflitualidade?; Helena Braga marques, 2015
•	 as Sociedades de agentes de execução à Luz do 
estatuto da oSae; miguel miranda, 2015

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
•	 João Laborinho Lúcio, docente da Pós-Graduação 
Comunicação estratégica digital/ISCSP; Área: Pro-
priedade Intelectual, 2015-2016
•	 Noel Gomes, docente da Faculdade de economia 
da Universidade do Porto; Áreas: direito Fiscal, direi-
to do ambiente e direito das Sociedades Comerciais, 
2015; Investigador do Núcleo de estudos de direito 
das autarquias Locais (NedaL) da escola de direito 
da Universidade do minho
•	 andré Pinto rocha, Professor do mBa executivo/ 
Porto Busines School, 2015
•	 ana rebelo Sousa, docente do Instituto Politécni-
co do Porto, eStGF; Área: direito Processual Civil

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 miguel miranda, Formador de Prática Processual 
Civil (desde 2011)
•	 Pedro raposo, Vogal do Conselho distrital de Lis-
boa (2002/2004); Vice Presidente Conselho distrital 
de Lisboa (2005/2007); Presidente do Conselho de 
deontologia de Lisboa (2008/2010)
•	 Catarina Costa Lopes, Vogal do Conselho distrital 
de Lisboa (2005/2007)
•	 anabela aguilar Salvado, membro da Secção de 
Combate à Procuradoria Ilícita do Conselho distrital 
de Lisboa (2005/2007); membro do Conselho distri-
tal de Lisboa (2005/2007); membro do Conselho de 
deontologia de Lisboa (2008/2010)
•	 almeida Correia, Presidente da Comissão Nacional 
Contra a Procuradoria Ilícita da ordem dos advoga-
dos (2005/2007); Coordenador de deontologia profis-
sional no Conselho distrital do Porto da ordem dos 

advogados (2009/2011); Júri de avaliação das provas 
finais de agregação dos advogados-estagiários do 
Centro de Formação do Conselho distrital da ordem 
dos advogados do Porto (desde 1993) 

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Parceria com a Pro BoNo Portugal  |  Projecto Futu-
ro do Instituto do Judo  |  Comunidade Sant’egídio 
Portugal  |  aPPda - associação Portuguesa para 
as Perturbações do desenvolvimento e autismo  | 
associação de Faro

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
rua Nossa Senhora de Fátima, nº 177 - 7º Piso
4050-427 Porto
telf: 223 715 485  |  Fax: 223 723 285
porto@pra.pt

•	 algarve - albufeira
rua dos Girassóis
Urbanização a Ver o mar, nº 18
8200-214 albufeira
telf: 289 100 233  |  Fax: 289 094 400
albufeira@pra.pt

•	 açores - Ponta delgada
rua engenheiro deodato magalhães, nº 12 - r/C
9500-786 Ponta delgada
telf: 296 288 352  |  Fax: 296 288 352
pdelgada@pra.pt

parcerias: díli, Luanda, macau, maputo, rio de Ja-
neiro, São Paulo

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores: 

rua rodrigo da Fonseca nº 82 - 1º dto
1250-193 Lisboa 

t. 213 714 940

F. 213 882 635

e. geral@pra.pt 

www.pra.pt   |  facebook.com/praadvogados
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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 Co-
mércio e Indústria Portugal-roménia

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
 
•	 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: 5

Nº total de advogados: 45
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NOME DA SOCIEDADE

Schiappa Cabral & associados

Sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE

a Schiappa Cabral & associados é uma Sociedade 

de advogados dedicada essencialmente à presta-

ção de serviços de assessoria jurídica a negócios, 

empresas e investidores, fundos de investimento, 

private equity e family offices, proporcionando aos 

seus Clientes um conjunto de competências e de 

serviços especializados que lhes permita acrescen-

tar valor e eficiência aos seus projectos, investimen-

tos e actividades. 

o principal know how da sociedade, resultante da 

ampla experiência da sua equipa de profissionais, 

centra-se em operações de fusões e aquisições, di-

reito financeiro e dos seguros, direito societário e 

corporate governance, mercado de capitais, direito 

da concorrência e direito imobiliário. 

a orientação e disponibilidade para o Cliente é o 

compromisso constante da sociedade e a excelência 

e a inovação são os factores que nos motivam e que 

diferenciam os serviços jurídicos que prestamos. é 

objectivo da Schiappa Cabral & associados superar 

a todo o momento as expectativas dos seus Clientes.

ÁREAS

Fusões e aquisições

Private Equity

mercado de Capitais

direito Societário

direito Comercial

Corporate Governance

direito Financeiro

direito Bancário

direito dos Seguros

Clientes Privados (Family Offices)

Contratos de direito Privado

direito Imobiliário

direito da Concorrência

arbitragem (Civil  |  Comercial)

direito do trabalho

IDIOMAS

Português

Inglês

Francês

espanhol

PubLICAÇõES

•	 Portugal - The Portuguese M&A market - a window 

of new opportunities, Pedro Schiappa Cabral (em co-

-autoria com Sofia de Barros e Carvalhosa); Interna-

tional Mergers & Acquisitions, Euromoney Yearbooks, 

2010

•	 a Protecção dos Investidores em Valores mobili-

ários, Sofia Nascimento rodrigues; almedina, 2001

•	 a reforma do Sistema português de Supervisão 

Financeira, Sofia Nascimento rodrigues; in «direito 

dos Valores mobiliários», Coimbra editora, 2011

•	 agentes Vinculados (tied agents): uma introdu-

ção à figura, Sofia Nascimento rodrigues; in «direito 

dos Valores mobiliários», Coimbra editora, 2009

•	 admissibilidade e Graduação de Garantias reais 

no Âmbito de uma Falência Internacional, rui Lopes 

dos Santos

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS

a Schiappa Cabral & associados tem como objec-

tivo incentivar as parcerias com as Universidades, 

quer ao nível da disponibilização de programas 

para estagiários, quer na promoção da actividade 

de docência pelos seus advogados.

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

ao abrigo dos valores da sociedade, é objectivo 

da Schiappa Cabral & associados participar em 

diversas iniciativas de responsabilidade social, tais 

como projectos pro bono, que promovam a oferta 

de serviços legais de excelência a organizações ca-

renciadas e instituições com relevante participação 

social, bem como adoptando políticas de desenvol-

vimento sustentável e defesa do meio ambiente.

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de Consultores:

av. Conselheiro Fernando de Sousa, nº 19 - 7º
1070-072 Lisboa

t. 215 999 900

F. 215 999 901

e. geral@schiappacabral.pt

www.schiappacabral.pt

2

6

2
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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
•	 Estudos de Direito Intelectual, almedina, dário 
moura Vicente, 2015
•	 Direito dos Petróleos: uma Perspectiva Lusófona, 
almedina, dário moura Vicente; 2015
•	 A revisão do regime jurídico da urbanização e da edi-
ficação, almedina, Claudio monteiro (em co-autoria 
com João miranda e Jaime Valle), 2015
•	 a Classificação e a Qualificação do Solo por Planos 
Municipais de Ordenamento do Território, edições 
alumni FdL, Gonçalo reino Pires, 2015
•	 A eventual ilegalidade da comunicação prévia sem 
prazo face à Lei de Bases (e outras notas sobre a alte-
ração do RJUE), in “a revisão do regime Jurídico da 
Urbanização e da edificação”, almedina, Gonçalo 
reino Pires, 2015

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Alterações e Extinção - Congresso “E depois do Có-
digo das Sociedades Comerciais em comentário”, Fa-
culdade de direito de Coimbra, abril de 2015, Luís 
miguel Cortes martins
•	 IV Conferência Internacional sobre Arbitragem em 
Luanda, Palácio da Justiça de Luanda, Novembro 
de 2015, Luís miguel Cortes martins (em associação 
com mG advogados)   
•	 Unidade e diversidade do Direito Privado no século 
XXI, III Congresso Luso-Brasileiro «os desafios do 
direito no século XXI», FdL, maio de 2015, dário 
moura Vicente
•	 Intellectual Property and Arbitration,  organização 
mundial da Propriedade Intelectual, Genebra, Janei-
ro de 2015, dário moura Vicente
•	 A Revisão do Regime dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da 
FdL, Junho de 2015, Claudio monteiro e 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
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
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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, 23 
1250-097 Lisboa

t. 210 308 600

F. 210 308 601

e. lisboa@uria.com

www.uria.com

17

108

29

7

40

NOME DA SOCIEDADE
Uría menéndez - Proença de Carvalho

ANO DA CONStItuIÇÃO: anos 40

NOME DOS SÓCIOS
daniel Proença de Carvalho - Presidente Portugal
duarte Garin - Sócio director Portugal
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
Jorge Brito Pereira
marta Pontes 
Nuno Salazar Casanova
Pedro Ferreira malaquias
tito arantes Fontes

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 Portugal 

- Business Club”

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.
•	 João anacoreta Correia, docente convidado na 
Universidade Católica do Porto, desde 2013.
•	 tito arantes Fontes, docente convidado do Curso 
de Pós-Graduação em arbitragem da Universidade 
Nova de Lisboa, desde 2009.
•	 Bernardo diniz de ayala, docente convidado da 
UCP - Contratação Pública, desde 2009.

•	 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 di-
reito de Lisboa nos cursos Pós-graduados de direito 
do trabalho e direito empresarial, desde 2012.
•	 Filipe romão, docente convidado no mestrado 
de direito Fiscal da Universidade Católica de Lisboa, 
desde 2014.
•	 Jorge Brito Pereira, docente convidado no mestra-
do de direito e Gestão e no LLm da Universidade 
Católica de Lisboa.

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 o escritório presta apoio jurídico em regime Pro 
Bono a diversas fundações e instituições com rele-
vância social.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 rua do Campo alegre, 830 - 3º, sala 12
4150-171 Porto
t. 220 308 600
F. 220 308 601
e. porto@uria.com

•	 madrid, Barcelona, Valência, Bilbau, Bruxelas, 
Frankfurt, Londres, Nova Iorque, São Paulo, Buenos 
aires, Bogotá, Santiago do Chile, Cidade do méxico, 
Lima e Pequim





In-Lex
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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 profis-

sional, alia-se às qualidades humanas dos colabo-

radores da Vda. tal reflecte-se na maneira como 

lidamos com o cliente e com a comunidade em que 

nos inserimos.

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

oil&Gas

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 - www.vda.pt/

pt/o-que-fazemos/newsletters-e-flashes/ - newslet-

ters e flashes informativos realizados, sempre que 

há matéria de interesse para os nossos clientes.
 

os advogados da Vda são autores de obras jurídicas 

de referência em diversas áreas do direito, no âmbi-

to da atividade académica que praticam. No último 

ano, foram publicadas mais de 60 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 nossos advogados estão frequentemente pre-

sentes em inúmeras conferências e eventos, em 

Portugal e no estrangeiro.

a Vda organiza conferências e outros eventos para 

os seus clientes. Foram realizados mais de 150 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. 

No último ano, investimos mais de 12.000 horas 

em formações, com 8.500 presenças e 50 novos 

formadores certificados. mais informações em www.

vdacademia.pt.

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono e RSC - 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 cerca de 5.000 das 

suas horas a trabalho Pro Bono apoiando mais de 

120 projectos e iniciativas no âmbito do seu Progra-

ma Pro Bono e responsabilidade Social Corporativa.

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

PARCERIAS

Vdatlas | vdatlas@vda.pt

•	 angola | angola@vda.pt

•	 Cabo Verde | capeverde@vda.pt

•	 Congo | congo@vda.pt

•	 Gabão | gabon@vda.pt

•	 Guiné-Bissau | guineabissau@vda.pt

•	 moçambique | mozambique@vda.pt

•	 república democrática do Congo | drc@vda.pt

•	 São tomé e Príncipe | stp@vda.pt

•	 timor-Leste | timorleste@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

35

210

4

96
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NOME DA SOCIEDADE

a. Borges Pires, Santos Pereira, Pires Pereira & asso-

ciados - Sociedade de advogados, r.L.

A SOCIEDADE 

ano da constituição: 2010

a aBPa é uma sociedade de advogados constituída 

para dar corpo a um projecto sustentado em dois 

pilares essenciais: a já longa experiência de trabalho 

conjunto dos seus sócios e o saber, a ousadia e a 

capacidade de inovar de advogados que aceitaram 

partilhar o constante e renovado desafio que é o 

exercício da advocacia e da assessoria legal.

a conjugação da experiência, do saber e da capaci-

dade de inovar são fundamentais para uma advoca-

cia com rigor, pragmatismo e competência.

a aBPa pretende estar onde os seus clientes estão 

e pretendem estar, procurando assim dar resposta 

a uma solução eficaz, rigorosa e rápida dos proble-

mas e necessidades dos clientes, tentando assegu-

rar uma parceria profícua e actuando de forma pre-

ventiva através de um acompanhamento efectivo e 

presencial dos clientes.

a aBPa tem um escritório associado no Porto, e é o 

membro português do International Business Law 

Consortium constituído por escritórios indepen-

dentes em mais de cem países.

desta forma, os clientes da aBPa podem dispor de 

uma prestação de serviços ao mais alto nível, em 

mais de cem países, sem perder uma ligação efec-

tiva, continuada e interventiva dos seus advogados 

em Portugal.

a aBPa mantém uma parceria com um escritório de 

advogados em Luanda, angola, em São Paulo, Brasil 

e na Cidade da Praia, em Cabo Verde, tendo vindo 

com regularidade a apoiar os seus clientes naqueles 

três países.

Na aBPa gostamos do que fazemos e só fazemos 

advocacia. Competência, Qualidade, rigor, excelên-

cia, disponibilidade e Compromisso, na aBPa não 

são só palavras. 

NOME DOS SÓCIOS

antónio Borges Pires

Henrique dos Santos Pereira

marco Pires Pereira

ÁREAS

direito Laboral

direito Comercial

direito Civil

Contencioso

direito Imobiliário

direito Fiscal  |  Contencioso tributário

direito Societário

reestruturação de empresas  |  Insolvências

direito do arrendamento

registos e Notariado

IDIOMAS

Português

Inglês

Francês

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS 

•	 IBLC - International Business Law Consortium

•	 Global Law experts

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS

•	 antónio Borges Pires

Universidade Lusíada

Área: direito do arrendamento

ano: até 2009

Outras Ligações:

•	 antónio Borges Pires

membro do Conselho Superior de magistratura

OutROS ESCRItÓRIOS

Parcerias

escritórios associados e Correspondentes

•	 Porto

•	 angola - Luanda

•	 Brasil - São Paulo

•	 Cabo Verde - Cidade da Praia

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

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

a. BorGeS PIreS, SaNtoS PereIra, PIreS PereIra & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

3

7

2

2

3
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54 a.m. PereIra, SÁraGGa LeaL, oLIVeIra martINS, JÚdICe & aSSoCIadoS, SoCIedade de adVoGadoS, rL - PLmJ

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 8 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  |  tta - tomás timbane advogados
em parceria com escritórios locais:
•	 Brasil
•	 Cabo Verde
•	 China
•	 macau
•	 Países do Centro e Leste europeu
•	 reino Unido
•	 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
•	 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
aamm - abecasis, azoia, moura marques 
& associados, Sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2012

a aamm - abecasis, azoia, moura marques & as-
sociados desenvolveu-se tendo por base o que os 
advogados fundadores acreditam ser a chave essen-
cial para um escritório de advocacia de sucesso: foco, 
serviços jurídicos de excelência impulsionados pela 
experiência adquirida através da especialização, 
proximidade e relacionamento forte com clientes 
e um profundo conhecimento dos mercados de 
actuação dos clientes. 

O que nos distingue?
 - abordagem real, sistemática e prática do negócio 
do cliente, actuando como parceiro;

 - Conhecimento dos mercados onde os nossos 
clientes operam; conhecemos o negócio do cliente 
e os seus objectivos;

 - apresentamos soluções adaptadas e eficientes;

 - excelência nos serviços jurídicos através da espe-
cialização, experiência de vários anos e do envolvi-
mento em casos complexos;

 - Ligações de confiança com sociedades de advo-
gados internacionais de referência (África, américa 
Latina, europa); 

 - reconhecimento Internacional: Chambers and 
Partners  |  the Legal 500  |  Who’s Who Legal  |  euro-
money Legal media Group - Women in Business Law 
awards Winner 2015  |  Iberian Lawyer.

NOME DOS SÓCIOS
Paulo de moura marques
Filipe azoia
José Filipe abecasis

IDIOMAS
Inglês 
Francês 
alemão
Italiano
espanhol

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Público e Administrativo
responsável: Paulo de moura marques
e-mail: pmm@aamm.pt
Nº de advogados: 7

Direito do trabalho 
responsável: Filipe azoia
e-mail: fa@aamm.pt
Nº de advogados: 3

Direito da Saúde
responsável: Filipe azoia
e-mail: fa@aamm.pt
Nº de advogados: 4

Direito Fiscal 
responsável: Joana Lança
e-mail: jl@aamm.pt
Nº de advogados: 2

OutRAS ÁREAS
arbitragem e mediação, Clientes Privados, Conten-
cioso, Contratação Pública, direito das expropria-
ções, PPPs - Parcerias Público-Privadas, direito do 
ambiente, direito aeronáutico, direito do turismo, 
direito do Urbanismo, direito Farmacêutico, em-
preitadas e obras Públicas, direito da Construção, 
Comércio Internacional, Contratos Internacionais, 
direito da Segurança Social, Função Pública, In-
vestimento Internacional, Investimento em África, 
Investimento estrangeiro, Project Finance, Projectos

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
•	 ePLo - european Public Law organization
•	 american Bar association
•	 Center for International Legal Studies
•	 Caad - Cento de arbitragem administrativa
•	 IFa - International Fiscal association

PubLICAÇõES
a aamm - Sociedade de advogados integra advoga-
dos especializados que contribuem activamente na 
elaboração de artigos que abordam temas jurídicos 
da especialidade, actuais e com impacto quer para 
as empresas quer para indivíduos. as publicações 
são divulgadas em revistas nacionais e internacio-
nais de grande prestígio.

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Paulo de moura marques

- docente da pós-graduação de direito do Urba-
nismo, turismo e ordenamento do território da 
Faculdade de direito da direito da Universidade de 
Lisboa, 2009 a 2011

- docente na Faculdade de direito da Universidade 
de Lisboa; direito Público, 1998 a 1999

•	 Filipe azoia
- docente do Programa avançado de Gestão para 
Farmacêuticos da Faculdade de Ciências económi-
cas e empresariais da Universidade Católica Portu-
guesa; direito da Saúde, desde 2003

- docente da Pós-graduação em direito da Farmácia 
e do medicamento do Centro de direito Biomédico 
da Faculdade de direito da Universidade de Coim-
bra; direito da Saúde, desde 2011

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono
apoiamos instituições de carácter social e contri-
buímos activamente para o desenvolvimento do 
sector da saúde. a responsabilidade social é o ponto 
fundamental da nossa cultura, como advogados te-
mos a responsabilidade de ajudar a garantir que as 
portas da justiça estão abertas a todos os membros 
da sociedade.

Praça duque de Saldanha, nº 1
edifício atrium Saldanha, 8º e
1050-094 Lisboa 

t. 211 940 538

F. 211 940 539 

e. geral@aamm.pt

www.aamm.pt

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

3

12

4

1

4
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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
abreu advogados

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1993
a abreu advogados foi a primeira sociedade de 
advogados em Portugal com sistema de gestão cer-
tificado (ISo 9001).
Numa conjuntura cada vez mais global e complexa, 
a abreu advogados busca a excelência e procura 
ultrapassar a expectativa dos Clientes. apostando 
na prestação de serviços de qualidade, com valor 
acrescentado para o Cliente, a abreu advogados 
fornece-lhe soluções inovadoras, que respondem às 
suas expectativas e às exigências dos seus negócios.
a abreu advogados está actualmente entre as três 
maiores sociedades de advogados em Portugal, ten-
do crescido de seis para 190 advogados, num total de 
280 profissionais, com escritórios em Lisboa, Porto e 
madeira e presença nos quatro continentes, através 
de sete desk´s internacionais - angola, Ásia, Brasil, 
Cabo Verde, França, moçambique e timor-Leste.

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

ÁREAS
direito Comercial  |  Concorrência, regulação e União 
europeia  |  Contencioso  |  direito do desporto  |  di-
reito Financeiro  |  direito Fiscal  |  direito Imobiliário  |  
Propriedade Intelectual e tecnologias de Informação  
|  direito Público & ambiente  |  direito do trabalho

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
aeL / aIJa / BCSd Portugal / CFe / Consulegis / euro-
CollectNet / eVCa / Gesica / IBa / IFa / INta / Interna-
tional Insolvency Institute / ISda / multilaw / NYSBa 
/ UIa

IDIOMAS
Inglês, Francês, espanhol, alemão

PubLICAÇõES
No âmbito do seu protocolo de parceria com a edi-
tora almedina, o Instituto do Conhecimento abreu 
advogados publica, sob a forma impressa e digital, 
produções científicas dos advogados. essas e outras 
colecções, revistas e artigos podem ser encontrados 
em www.abreuadvogados.com.
Fundado em 2012, o Instituto do Conhecimento 
abreu advogados assume-se como um veículo de 
investigação científica, uma plataforma editorial e 
de formação, e uma base de cooperação com o meio 
académico e empresarial. o Instituto quer ser um cen-
tro de formação especializado onde a actualização 
científica dos profissionais é uma prioridade e o de-
senvolvimento de uma rede de interacção académi- 
ca e institucional é uma das estratégias fundamentais.

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
a abreu advogados sabe que um crescimento or-
gânico não basta para reforçar a sua credibilização 
técnica, organizacional e humana. esse crescimento 
deve andar a par do desenvolvimento, aquisição, 
gestão e partilha do conhecimento, gerados e exi-
gidos pela prática da advocacia.
a abreu advogados dinamiza um conjunto de 
eventos, em colaboração com as 10 Áreas de Prática, 
em Portugal e nos países estrangeiros - seminários, 
conferências, debates, encontros informativos, ac-
ções de formação, lançamento de obras, … -  por 
intermédio da sólida rede que criou com o meio 
académico, com o meio empresarial e com múlti-
plas entidades institucionais.

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
o desejo de criar uma instituição sólida - eticamente 
exemplar e transversal - constitui um dos principais 
compromissos da abreu advogados, que busca o 
crescimento contínuo de modo sustentável.
os princípios de excelência, qualidade, ética, rigor e 
solidariedade difundem a nossa responsabilidade 
Corporativa, centrada em 4 eixos essenciais:
Preocupação com a formação e o bem-estar dos co-
laboradores; Contributo de longa data na prestação 
de serviços jurídicos a instituições de solidariedade 
social; adesão aos 10 Princípios da Global Compact 
e ao BCSd Portugal; Preocupações ambientais na 
gestão dos escritórios.

através da sua política de pro bono e de iniciativas 
relacionadas com a responsabilidade social, a abreu 
advogados procura desempenhar um papel rele-
vante na comunidade em que se insere e aprofun-
dar o seu compromisso na construção de uma So-
ciedade baseada no desenvolvimento sustentável.
Consciente de que se trata de um dever cívico que 
deve ser exercido por todos, a abreu advogados 
incentiva todos os seus colaboradores a praticarem 
trabalho comunitário e pro bono. mais informações 
em www.abreuadvogados.com.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua S. João de Brito, 605 e - 4º
4100-455 Porto
telf: 226 056 400  |  Fax: 226 001 816
e. porto@abreuadvogados.com
•	 madeira
rua dr. Brito da Câmara, 20
9000-039 Funchal - madeira
telf: 291 209 900  |  Fax: 291 209 920
e. madeira@abreuadvogados.com

PARCERIAS  |  DESk´S INtERNACIONAIS
angola - angola@abreuadvogados.com
china - china@abreuadvogados.com
brasil - brazil@abreuadvogados.com
cabo verde - caboverde@abreuadvogados.com
França - franca@abreuadvogados.com
moçambique - mozambique@abreuadvogados.com
Timor-leste - timor.leste@abreuadvogados.com

aBreU adVoGadoS

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

av. das Forças armadas, 125 - 12º
1600-079 Lisboa

t. 217 231 800

F. 217 231 899

e. lisboa@abreuadvogados.com

www.abreuadvogados.com

27
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40

21

93
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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, 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”; antónio mendonça 
raimundo; Global Legal Group, 2014
•	“direito das obrigações, Contratos em especial”, 
Volume II, 2ª edição revista; Pedro de albuquerque 
(obra colectiva organizada pelo Professor doutor 
antónio menezes Cordeiro), almedina, 2013
•	“o contrato de empreitada nas Siete partidas, in es-
tudos em homenagem ao Prof. doutor Jorge miran-
da”; Pedro de albuquerque, Coimbra editora, 2012
•	“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
•	“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 actividade em angola atra-
vés de uma estrutura composta por uma equipa de 
juristas com advogados situados em Lisboa e ango-
la. 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 assessorar os Clientes em 
angola em múltiplos sectores da actividade, desde 
a Banca aos Petróleos, e nos ramos do direito aplicá-
veis às diferentes solicitações.

Nº de Sócios:

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

Calçada Bento rocha Cabral, nº 1
1250-047 Lisboa

t. 213 431 570

F. 213 431 568

e. geral@albsa.pt

www.albuquerque-associados.pt

aLBUQUerQUe & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS rL

7

40

6

1
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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 almei-

da ribeiro e associados, Sociedade de advogados, rL

NOME DOS SÓCIOS

angelo d’almeida ribeiro

roberto da Silveira

antónio m. Santos Vicente

Parceiros

mário menezes

Gustavo Vilhena-ayres

Consultores
Jorge Chon Chang
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

Catarina Queiroga abrantes

tiago Pinto Garcez

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

mozambique@arealaw.pt

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

15

2

8
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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 multidisciplinaridade crescente na chamada 

“advocacia de negócios” conduz, por um lado, ao 

aumento da dimensão das sociedades de advo-

gados full service com a consequente diluição do 

aspecto humano, mas permite, por outro lado, a 

manutenção de escritórios como a aFma que actua, 

principalmente, em nichos de mercado especiali-

zados onde o valor acrescentado se encontra na 

intervenção personalizada e dedicada que, acredi-

tamos, é a única que estabelece a diferença entre 

estandardização de produtos e soluções jurídicas e 

o exercício de criação intelectual para cada proble-

ma 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

Ágata dinis

Estagiários:

Bernardo Paiva e Pona

raquel Pamplona

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  |  Segurança Social

direito Farmacêutico

direito Fiscal

mercado de Capitais

OutROS ESCRItÓRIOS

Parcerias

•	 madeira - Funchal 

QJF - Quintas, Jardim Fernandes & associados  

Sociedade de advogados, r.L.

rua dos Ferreiros, nº 260, 9000-082 Funchal

pquintas@qjfsociedadeadvogados.pt

•	 Brasil - São Paulo 

Navarro, Bicalho advogados

rua Joaquim Floriano, nº 100 - 20º andar

04534-000 São Paulo SP

mail@navarro.adv.br

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

avenida da Liberdade, nº 38 - 1º andar
1250-145 Lisboa

t. 213 218 600

F. 213 218 686

e. afma@afma.pt

www.afma.pt

aNtÓNIo FrUtUoSo de meLo e aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

9

18

2

1*

6

* dr. José Carlos miranda Baptista
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NOME DA SOCIEDADE
BaS - Sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
a BaS, Sociedade de advogados rL, nasce de um 
projecto inovador baseado no encontro de von-
tades de uma equipa sénior de elevada qualidade 
técnica e experiência consolidada nas mais diversas 
áreas do direito, destacando-se, actualmente, como 
uma sociedade que presta assessoria diferenciada 
em todas as áreas de actividade, com especial en-
foque, nas áreas do direito da Saúde, direito Laboral, 
direito administrativo, Contratação Pública, Con-
tencioso administrativo, Contencioso Civil, Proprie-
dade Intelectual, direito Societário, direito Bancário 
e Financeiro, bem como na cada vez mais importan-
te área do direito Penal económico-Financeiro.

EQuIPA
alexandra almeida mota, ana dias alves, artur 
Filipe da Silva, Bárbara teixeira, Bruno Pereirinha, 
Carlota azevedo e Silva, Cláudia monge, Cristina Ca-
lheiros, dália Cardadeiro, diogo Lacerda machado, 
Jane Kirkby, Joana almeida Neves, Joana Baranita, 
João Carlos almeida, Jorge Santiago Neves, José Fer-
reira de andrade, Liliana almeida de moura, marco 
aurélio Constantino, marco real martins, margarida 
Barahona, mariana trigo Pereira, miguel ribeiro dos 
Santos, miguel Salvador, Natacha Soares, Nuno Ca-
dima oliveira, Nuno miguel Vieira, orlando Figueira, 
Pedro madeira de Brito, Pedro Neves martins, ricar-
do Lourenço Silva, rodrigo Vilhena da Cunha, Saulo 
Chanoca, Sérgio alves ribeiro

ÁREAS
direito da Saúde
direito Laboral
direito administrativo
Contratação Pública
Contencioso administrativo
Propriedade Intelectual
direito Societário
direito Bancário  
direito Financeiro
direito Penal económico-Financeiro

IDIOMAS
Português, Inglês, Francês, espanhol, alemão

PubLICAÇõES
•	 A responsabilidade dos estabelecimentos hospitala-
res integrados no Serviço Nacional de Saúde por actos 
de prestação de cuidados de saúde, in Novos temas 
da responsabilidade civil extracontratual das enti-
dades públicas, Cláudia monge, coord. Carla amado 
Gomes e miguel assis raimundo, 2013 (www.icjp.
pt/publicacoes)
•	 Le droit de la santé et la relation de soins, in Le droit 
de la santé et la justice, Bibliothèque de Droit de la 
Santé et d’Éthique Médicale, Cláudia monge (www.
bnds.fr), 2013
•	 Responsabilidade contratual de um estabelecimen-
to integrado no Serviço Nacional de Saúde, Anotação 
ao Acórdão do TCA-Norte, de 30 de Novembro de 2012 
(proc 01425/04.8BeBrG), Cláudia monge in respon-
sabilidade civil extracontratual das entidades Públi-
cas, coord. Carla amado Gomes e tiago Serrão, 2013 
(www.icjp.pt/publicacoes)
•	 Responsabilidade civil na prestação de cuidados de 
saúde nos estabelecimentos de saúde públicos e priva-
dos, in responsabilidade na Prestação de Cuidados 
de Saúde, Jornadas de reflexão, Cláudia monge, 
coord. Carla amado Gomes, miguel assis raimundo 
e Cláudia monge, 2014 (www.icjp.pt/publicacoes), 
páginas 6 a 59
•	 Directivas antecipadas de vontade, Cláudia monge, 
aaFdL, 2014
•	 O reconhecimento legal do direito à contratação 
colectiva dos trabalhadores da Administração Pública: 
da negação à consolidação, Pedro madeira de Brito, 
QL, 2014, 45, 327-347
•	 A superação do princípio da filiação na contratação 
colectiva especial do sector público, Pedro madeira de 
Brito, in estudos dedicados ao Professor doutor Ber-
nardo da Gama Lobo Xavier, III, Lisboa, 2015, 213-226
•	 O Contrato de Trabalho em Funções Públicas, Pedro 
madeira de Brito em co-autoria com maria do rosá-
rio Palma ramalho, almedina, 2009
•	 Código do Trabalho Anotado, Pedro madeira de 
Brito em co-autoria com Pedro romano martinez e 
outros, almedina, 2009
•	 Contrato de Trabalho na Administração Pública, Pe-
dro madeira de Brito em co-autoria com maria do 
rosário Palma ramalho, almedina, 2005
•	 elaboração do Capítulo referente a Portugal da 
publicação internacional “Labour & Employment”, 
Getting the Deal Through”, nos anos de 2008 a 2012, 
alexandra almeida mota

•	 Sentenças substitutivas de actos administrativos 
sob o signo do princípio da tutela jurisdicional efecti-
va - em especial, dos procedimentos de formação de 
contratos públicos, marco real martins, in o direito, 
ano 143.º, II, almedina, 2011
•	 Documentos de habilitação e documentos de quali-
ficação nos procedimentos de formação de contratos 
públicos, marco real martins em co-autoria com 
miguel assis raimundo, in “revista do ministério 
Público”, nº 121, ano 31, Jan-mar 2010, pp. 7-31
•	“2012 - A new era in the Portuguese Labour Market”, 
in Iberian Lawyer, março/abril de 2012, alexandra 
almeida mota

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Pedro madeira de Brito, doutor em direito, Profes-
sor da Faculdade de direito da Uni. de Lisboa
•	 Cláudia monge, mestre, assistente da Faculdade 
de direito da Universidade de Lisboa

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 angola - lca 
rua marechal Brós tito, nº 35, 6º C, esc. B 
Luanda, angola
telf: (+244) 935 613 431  |  info@lcalegal.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

Nº de Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

BaS - SoCIedade de adVoGadoS, rL

9

34

6

2

4

rua artilharia Um, nº 51 - Páteo Bagatela, 
edif. 1 - 4º andar, 1250-137 Lisboa

edifício Scala - rua de Vilar, nº 235, 2º d
4050-626 Porto

t. 211 554 330  |  220 118 647

F. 211 554 350  |  224 064 415

e. geral@bas.pt  |  www.bas.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Caiado Guerreiro & associados
Sociedade de advogados r.L.

A SOCIEDADE
a Caiado Guerreiro tem como objectivo a prestação 
de um serviço da mais elevada qualidade profissio-
nal, conjugando a competência técnica com uma 
perspectiva comercial, numa abordagem prática, 
dinâmica e construtiva que confere valor acrescen-
tado ao trabalho prestado.

a Caiado Guerreiro foi este ano mais uma vez reco-
nhecida pelas principais publicações internacionais, 
vencendo os prémios:
tax Law Firm of the Year in Portugal by Corporate 
INtL Legal awards, tax awards and aCQ5 Global 
awards  |  Capital markets Law Firm of the Year in 
Portugal by Corporate INtL Legal awards  |  Corpo-
rate Law Firm of the Year by Corporate INtL Legal 
awards and aCQ5 Global awards  |  Litigator Firm 
of the Year in Portugal by acquisition International  

- dispute resolution  |  energy Law Firm of the Year 
by aCQ5 Global awards  |  It Law Firm of the Year 
by Corporate INtL Legal awards  |  Best for Labour 
and employment Law in Portugal by acquisition 
International  |  tmt Law Firm of the Year in Portugal 
by Corporate INtL Legal awards and aCQ5 Global 
awards  |  Portuguese real estate Law Firm of the 
Year by acquisition International  |  Portugal avia-
tion Law Firm of the Year by aCQ5 Global awards  
|  dispute resolution Law Firm of the Year by aCQ5 
Global awards  |  Competition Law Firm of the Year 
by aCQ5 Global awards  |  Construction & real 
estate by Corporate INtL Legal awards  |  Leading 
Lawyer of the Year - João Caiado Guerreiro by aCQ5 
Global awards

ÁREAS
Contencioso e arbitragem, Contencioso Fiscal, Cor-
porate Governance, direito administrativo e Contra-
tação Pública, direito Bancário e Corporate Finance, 
direito Civil, Família e Sucessões, direito Comercial 
e m&a, direito da Concorrência e União europeia, 
direito da Imigração, direito da Saúde e Farmacêu-
tico, direito do ambiente, direito do trabalho e da 
Segurança Social, direito do Urbanismo, direito dos 

Seguros, direito dos transportes e aviação, direito 
Fiscal e reestruturação Fiscal, direito Penal econó-
mico e Contraordenações, elaboração de Legislação, 
Imobiliário e Construção, Infraestruturas, energia e 
recursos Naturais, mercados de Capitais, Fundos de 
Investimento e titularização, Privacidade, Proteção 
de dados e Cibersegurança, Private equity, Project 
management, Propriedade Industrial e direitos de 
autor, telecomunicações, media e tecnologias da 
Informação, turismo e entretenimento.

IDIOMAS
Inglês, espanhol, Francês, alemão, Italiano, mandarim

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
•	 Globalaw 
•	 Parlex 
•	 euroItCounsel 
•	 Cross Border Business Lawyers (CCBL)
•	 associated european energy Consultants (aeeC)
•	 european Law Group (eLG)

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
•	 João Caiado Guerreiro
Professor Convidado na disciplina de direito Co-
mercial e Bancário no mestrado de Gestão de ope-
rações Bancárias no Instituto Superior de economia 
e Gestão (ISeG), desde 2012
 
•	 tiago Caiado Guerreiro
Professor Convidado na disciplina de Fiscalidade 
das Instituições Financeiras no mestrado de Gestão 
de Bancos e Seguradoras no Instituto Superior de 
economia e Gestão (ISeG), desde 2011

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
Carlos Pinto de abreu e associados
Sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
ano da Constituição: 2011.  advogar é bem mais do 
que prestar um mero serviço jurídico pronto a entre-
gar ou serviços cegos, automáticos, pré-preparados 
ou repetitivos. Cada pessoa é importante, cada caso 
é um caso, diferente no diagnóstico, diverso na tera-
pêutica. análise rigorosa, resposta pronta, antecipa-
ção dos problemas, prevenção dos riscos, utilidade 
do aconselhamento, minimização dos danos, pro-
actividade nos conselhos, qualidade do patrocínio 
e efectividade da defesa estão no nosso adN e no 
empenho que colocamos na excelência dos servi-
ços e na prossecução dos interesses representados.

NOME DOS SÓCIOS
Carlos Pinto de abreu, rui elói Ferreira, Sofia monge, 
Vânia Costa ramos, Inês Carvalho Sá

ÁREAS
direito Penal (Processual Penal, execução de Penas, 
Penal económico e Penal Fiscal), direito Contraor-
denacional, Público e administrativo (disciplinar 
e deontologia Profissional), direito Internacional 
(Cooperação Judiciária Internacional, extradição e 
mandado de detenção europeu), Família e menores, 
direito das Sucessões, direito da Saúde (actividade, 
erro e Negligência médica), Bancário, direito Far-
macêutico, Ciências da Vida e Biotecnologia, Con-
tratação Pública, direito das expropriações, Fusões 
e aquisições, reestruturação de empresas, Seguros, 
regulação, direito da Concorrência, direito Privado 
(Contratos Civis e Comerciais), registos e Notariado, 
Contratação Colectiva, direito do trabalho, direito 
Fiscal, direito da Segurança Social, recuperação de 
Créditos, direito dos media e da Comunicação Social, 
direito do desporto, Comércio Internacional, Inves-
timento Internacional e estrangeiro, direito Social 
e direitos Humanos, Contencioso (administrativo, 
Civil, Fiscal, Laboral, Societário, Sancionatório)

IDIOMAS
Português, Inglês, espanhol, Francês, Italiano e ale-
mão. Interpretações ou traduções disponíveis em 
Árabe, Chinês, Grego, Japonês, Persa e russo.

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
•	 european Criminal Bar association (eCBa)
•	 aIdP (association Internationale de droit Pénale)
•	 deutsch-Lusitanischen Juristenvereinigung
•	 Fair trials International - Legal experts advisory Panel
•	 Forum Penal - associação de advogados Penalistas

PubLICAÇõES
•	 os direitos das Vítimas de Crime à Informação; 
Carlos Pinto de abreu
•	 Segurança da Informação, acesso a dados e Priva-
cidade; Carlos Pinto de abreu
•	 Criminalidade organizada e autoria; Francisco 
marques Vieira
•	 direito ao Silêncio sobre antecedentes Criminais e 
direito à assistência por defensor; Vânia Costa ramos
•	 direito Penal europeu Institucional; Vânia Costa 
ramos

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Carlos Pinto de abreu - docente convidado oca-
sionalmente em Cursos de Licenciatura e de Pós-

-Graduação na Faculdade de direito de Lisboa da 
Universidade Católica, 2000-2010; docente em Pós-

-Graduação na Faculdade de Psicologia da Univer-
sidade Lusófona, 2007; assistente na Faculdade de 
direito da Universidade Internacional, direito Penal, 
1991-1997; monitor na Faculdade de direito da Uni-
versidade de Lisboa, direito do trabalho, 1991-1992
•	 Vânia Costa ramos - assistente Convidada e mes-
tre em Ciências Jurídico-Criminais na Faculdade de 
direito da Universidade de Lisboa, direito Penal e 
direito Processual Penal, 2008-2011; docente em 
Pós-Graduação na Faculdade de Psicologia da Uni-
versidade Lusófona, 2007

Outras Ligações:
•	 Carlos Pinto de abreu - docência em acções do 
CeJ, da PJ, da PSP e da GNr
•	 rui elói Ferreira - Vogal da Comissão de Protecção 
das Vítimas de Crimes Violentos, 2006-2009; mem-
bro da eLeNa - european Legal Network on asylum 
(rede Legal europeia de asilo), 2007-2008
•	 Vânia Costa ramos - membro do advisory Board 
da eCBa e do Legal experts advisory Panel da Fair 
trials International
•	 Sofia monge - membro do Legal experts advisory 
Panel da Fair trials International

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Carlos Pinto de abreu - Vice-Presidente do Con-
selho Superior, 2011-2013; Presidente do Conselho 
distrital de Lisboa, 2008-2010; Vogal do Conselho 
Geral, 2005-2007; Vogal e Presidente da Comissão 
dos direitos Humanos, 2003-2008; membro da Co-
missão de Legislação, 1999-2001
•	 rui elói Ferreira - Vogal da Comissão dos direitos 
Humanos da ordem dos advogados, 2003-2008
•	 Vânia Costa ramos - membro da Sub-Comissão de 
Colaboradores da Comissão de direitos Humanos, 
2005-2007; delegada do CdL para o tribunal de 
execução de Penas, 2009-2012
•	 Henrique martins Gomes - Vogal do Conselho dis-
trital de Lisboa, 2011-2013
•	 Inês Carvalho Sá - Coordenadora da Sub-Comis-
são de Colaboradores da Comissão de direitos Hu-
manos, 2005-2007

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
“Faça-se Justiça” (Forum estudante)  |  “Vozes na rua” 
de apoio aos Sem-abrigo (UCP)  |  Fundação para o 
desenvolvimento Social  |  aPaV

OutROS ESCRItÓRIOS
Colaborações: angola, Brasil, macau e moçambique
Parcerias: Coimbra, Faro, Funchal, Ponta delgada, ma-
drid e Londres  |  Correspondentes: espanha, França, 
Itália, alemanha, Suíça, Grã-Bretanha e estados Unidos

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

alameda Quinta de Santo antónio, 13 C
1600-675 Lisboa

rua dom João IV, nº 399, 2º - Sala 10
4000-302 Porto

t. 217 106 160  |  225 106 540

F. 213 519 526  |  220 400 996

e. carlospintodeabreu@carlospintodeabreu.com

www.carlospintodeabreu.com

CarLoS PINto de aBreU e aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, rL

5

20

9

12

3
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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 65 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, Fernanda Lomenso, Carla matos

ÁREAS
departamentos: Bancário e Financeiro, Comercial, 
Contencioso, Fiscal, Imobiliário, Laboral, Penal e 
Privacidade, Propriedade Intelectual e Industrial, 
Seguros e tmt

setores: Clientes Privados, empreendorismo, In-
ternacionalização, Jogo e entretenimento, media e 
tecnologia, Publicidade, reestruturações, retalho e 
Consumo, terceiro Sector, turismo

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
•	 a equipa de tmt da CCa oNtIer publicou em 
2015 a primeira colectânea jurídica sobre “Protec-
ção de dados Pessoais”. 

•	 os advogados da CCa oNtIer escrevem regular-
mente artigos sobre os mais variados temas jurídi-
cos em publicações nacionais, internacionais e de 
especialidade.
•	 a CCa oNtIer divulga junto dos seus Clientes No-
vidades Legislativas e Newsletters periódicas que 
podem ser consultadas em www.cca-ontier.com.

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	“o Novo Código de Processo Civil”, organizado pelo 
Supremo tribunal de Justiça; oradora: rita Cruz, 
Junho 2015
•	“1º encontro entre advogados e magistrados”, or-
ganizado pelo Círculo dos advogados de Conten-
cioso; moderador: Carlos Cruz, Junho 2015
•	“o regime Fiscal dos residentes não Habituais”, 
conferência realizada no Salão do turismo e do Imo-
biliário Português em Paris, expo Porte de Versailles; 
oradora: Carla matos, Junho 2015
•	“Investimento directo estrangeiro e tributação de 
Bens e Serviços no Brasil”; oradora: Fernanda Lo-
menso, Setembro 2015
•	“Investimento na China: Instrumento de Proteção 
das Pme’s”; orador: domingos Cruz, Setembro 2015
•	“Protecção Jurídica nos Negócios Internacionais”; 
oradora: Fernanda Lomenso, dezembro 2015

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
 - Professor convidado na pós-graduação em Inter-
nacionalização na Porto Business School

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

•	 Henrique Salinas
Vogal do Gabinete de estudos

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 a CCa oNtIer está envolvida em vários projectos 
pro bono, prestando serviços jurídicos a diversas 
organizações que desenvolvem uma acção social, 
cultural ou educacional socialmente relevante
•	 No âmbito da sua actividade pro bono, a CCa 
oNtIer apoia a associação Salvador e a associação 
Vencer autismo

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
Chile  |  Santiago
Colômbia  |  Bogotá
eUa  |  miami
méxico  |  méxico dF
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 Consultores:

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
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6

3

15



In-Lex

65CmS rUI PeNa & arNaUt

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, Nuno Pena, Patrick dewerbe, Francisco 
Xavier de almeida, antónio Payan martins, Joaquim 
Shearman de macedo, Gonçalo Guerra tavares

ÁREAS
arbitragem e mediação, Contencioso, Contencioso 
administrativo, Contencioso Fiscal, Contencioso La-
boral, recuperação de Créditos, Contratação Públi-
ca, direito administrativo, direito das expropriações, 
PPPs - Parcerias público-privadas, direito Societário, 
reestruturação de empresas, direito Comunitário 
e da Concorrência, direito da Comunicação Social 
e Publicidade, direito da energia e recursos Na-
turais, direito das energias renováveis, direito do 
ambiente, direito do Urbanismo, direito da regu-
lação, direito da Concorrência, direito do Consumo, 
direito da Saúde, direito Farmacêutico, direito 
Financeiro, direito Bancário, direito Fiscal, direito 
Imobiliário, empreitadas de obras Públicas, direito 
do arrendamento, direito do trabalho, direito da 
Segurança Social, Fundos de Pensões, Imigração, di-
reito Penal, Fusões e aquisições, Fundos de Investi-
mento, Private equity, Venture Capital, Insolvências, 
Investimento em África, Investimento estrangeiro, 
mercado de Capitais, Privatizações, Project Finance, 
Infra-estruturas, direito da Propriedade Intelectual 
e tecnologias de Informação, registos e Notariado

IDIOMAS
alemão, 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 segunda maior 
da europa relativamente à presença em mais jurisdi-
ções e a sexta relativamente ao número de advoga-
dos (Fonte: American Lawyer 2015 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, Professor auxiliar Convi-
dado da Universidade Lusíada de Lisboa, direito 
Constitucional e direito Internacional
•	 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
•	 Cláudia trindade, assistente Convidada da Faculda-
de de direito da Universidade de Lisboa, direito 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
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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, Luísa marchand, mariana 
Paes, Catarina amorim
 
Estagiários
Henrique Pinto Leite, rita Fonseca, ana Carvalho de 
Sousa

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, ricardo Henriques tomás, 
Nuno Cárcomo Lobo, Pedro monteiro Fernandes, mi-
guel 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
aVrIo advocati - rede Internacional de advogados 

- representante em Portugal | associação Portugue-
sa de arbitragem | Câmara de Comércio Luso-ame-
ricana | Câmara de Comércio Luso-moçambicana | 
Câmara de Comércio Luso-Chinesa | Instituto Portu-
guês de Corporate Governance 

PubLICAÇõES
•	 Código de Processo do trabalho - anotado à luz 
da reforma do Processo Civil; João Correia (co-

-autor); editora: almedina, 2015
•	 direito do trabalho; antónio monteiro Fernandes; 
editora: almedina, 17ª edição, 2014
•	 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 - anota-
do; João Correia (co-autor); editora: almedina, 2013
•	 revolução autárquica; Fernando Seara (co-autor); 
editora: Bnomics, 2013
•	 Ciência Política e direito Constitucional: teoria geral 
do estado, formas de governo; Fernando Seara (co-

-autor); editora: Universidade Lusíada, 5ª edição, 2013
•	 Lei das Finanças Locais anotada; Gonçalo ribeiro 
da Costa; editora: Bnomics, 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 administra-
dores de Sociedades anónimas”, asso. Internacional 
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, docentes 
- mestrado do Instituto Superior de Ciências do tra-
balho 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
•	 Porto - BmC, Sociedade de advogados, rL
•	 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:

23

29

5

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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ÁREAS
arbitragem e mediação, Clientes Privados, Conten-
cioso, Contencioso administrativo, Contencioso 
Fiscal, Contencioso Laboral, Contratação Pública, 
direito Público e administrativo, PPPs - Parcerias 
público-privadas, direito aeronáutico, direito Co-
mercial, direito Societário, Corporate Governance, 
reestruturação de empresas, direito Comunitário 
e da Concorrência, direito Contraordenacional, di-
reito da Comunicação Social e Publicidade, direito 
da energia e recursos Naturais, direito do ambiente, 
direito do desporto, direito do Urbanismo, direito 
dos transportes, direito da Saúde, direito Financei-
ro, Corporate Finance, direito Bancário, direito dos 
Seguros, direito Fiscal, direito Imobiliário, direito 
da Construção, Contratos Internacionais, direito In-
ternacional Privado, direito do trabalho, direito da 
Segurança Social, Fundos de Pensões, direito Penal, 
direito Penal económico, Fusões e aquisições, Fun-
dos de Investimento, Private equity, Venture Capital, 
Insolvências, Investimento estrangeiro, mercado de 
Capitais, Privatizações, Project Finance, Infra-estru-
turas, direito da Propriedade Intelectual e tecnolo-
gias de Informação, direito das telecomunicações

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 informa periodicamente os seus clien-
tes através de boletins e conferências sobre temas 
jurídicos actuais e relevantes.

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
Vários dos nossos advogados leccionam em áreas 
da sua especialização nas mais prestigiadas univer-
sidades portuguesas.

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
através da actividade profissional pro bono, propor-
cionamos 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
cuatrecasasporto@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, 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

19

4

74

*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 Partner Portugal
maria João ricou

andré Gonçalves Pereira
José de Freitas
maria da Glória Leitão
Frederico Pereira Coutinho
diogo Perestrelo
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
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
Nº de advogados: 5
Nº de advogados especialistas: 1 (João espanha)

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

Direito Societário
responsável: rita Beirôco
e-mail: rita.beiroco@espanhaassociados.pt
Nº de advogados: 5

Direito do trabalho
responsável: Luís almeida Carneiro
e-mail: luis.acarneiro@espanhaassociados.pt
Nº de advogados: 3

Direito Imobiliário
responsável: Luís almeida Carneiro
e-mail: luis.acarneiro@espanhaassociados.pt
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
•	“dever de Formação e Pacto de Permanência”, Luís 
almeida Carneiro; editora: almedina, 2015
•	 “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
•	“responsabilidade Civil e tributária dos adminis-
tradores e Gerentes”, conferência organizada em 
parceria com a NUCaSe
oradores: madalena Barros rodrigues, mónica al-
meida, rita tavares Catarino, ricardo Peão, Novem-
bro de 2015
•	“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
oradores: 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 albuquerque de almeida, Setem-
bro de 2014
•	“elaboração de Pareceres Jurídicos” Conferências 
realizadas em Luanda no Serviço Nacional das al-
fândegas 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 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

14

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 Comunitário e da Concorrência

direito Imobiliário  |  empreitadas de obras Públicas

Project Finance

OutRAS ÁREAS

Contencioso

Contratos de direito Privado

direito Comercial

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

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: 

avenida da república, nº 43 - 2º dto.
1050-187 Lisboa

t. 213 845 310

F. 213 845 319

e. geral@esquiveladvogados.com

www.esquivel.com.pt

2

4

3

3
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NOME DA SOCIEDADE
Gómez-acebo & Pombo

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1971 (2010 em Lisboa)
a Gómez-acebo & Pombo (Ga&P) é uma sociedade 
ibérica e independente, presente nas principais 
cidades espanholas, em Lisboa, em Bruxelas, em 
Londres e em Nova Iorque.
estamos presentes em Portugal desde 2010 e ofe-
recemos aos nossos clientes uma solução ibérica 
integrada. em Lisboa, a Ga&P dispõe de uma sólida 
equipa de profissionais locais, com vasta experi-
ência internacional e capacidade para oferecer ao 
cliente uma assessoria jurídica especializada e inte-
grada em diversas áreas.

NOME DOS SÓCIOS
Carlos rueda (sócio residente), albano Sarmento, 
mafalda Barreto, mário marques mendes, Paulo No-
gueira da rocha, ricardo Campos

ÁREAS
arbitragem e mediação, Público e administrativo, 
PPP - 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/index.
php/pt/seminarios?oficina=Lisbon

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
a permanente ligação com o mundo académico faz 
parte dos valores e princípios da Ga&P. em Portugal 
conseguimo-la através da participação dos nossos 
advogados que leccionam em distintas universida-
des como são exemplo a FdUL, a FdUNL, a FdUCP e 
o ISeG, assim como através de protocolos e patrocí-
nios de cursos de especialização e outras iniciativas 
das instituições de ensino.

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
It toWer  |  avenue Louise, 267
1050 Bruxelles - Brussel
Belgique - België
tel.: +32 (0) 2 231 12 20
Fax: +32 (0) 2 230 80 35
brussels@gomezacebo-pombo.com

•	 Barcelona, Valência, Bilbau e Vigo

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

6

30*

9

10

* Números a nível internacional: Nº de sócios: 66; Nº total de 
advogados: 270; Nº de outros colaboradores: 140
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NOME DA SOCIEDADE

Horácio Lages & Carlos Lages 

Sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE

ano da constituição: 1988

a sociedade dispõe de dois escritórios centrais, um 

na cidade de Viana do Castelo e outro na cidade de 

Braga.  

Possui uma forte implantação na região do minho 

por efeito da relação profissional que mantém há 

muitos anos com diversas empresas e instituições.

a sociedade aposta na especialização dos seus só-

cios e associados e na constante actualização de co-

nhecimentos jurídicos de forma a responder pronta 

e eficazmente às sucessivas alterações legislativas.

a sociedade tem privilegiado a colaboração e par-

ceria com outros escritórios de advogados a nível 

europeu e, também, em angola e moçambique, 

por forma a prestar apoio e acompanhar os inves-

timentos em curso nesses países por parte dos seus 

clientes.

a Horácio Lages & Carlos Lages mantém uma activi-

dade profissional intensa e define como objectivos 

fundamentais a qualidade dos seus serviços e o 

acompanhamento directo e personalizado dos seus 

clientes.

NOME DOS SÓCIOS

Horácio Lages, Carlos Lages

Associados

Cláudia Pereira duarte

Vítor amorim

Isabel Sá Nunes

marina Pedra Gonçalves

João Pereira Fernandes

Estagiários

miguel Lages

andré Lages

ricardo Lages

rita Gigante

Susana Pereira

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito do trabalho | Direito Penal | 

Direito Administrativo

Horácio Lages

telf: 258 800 880

horaciolages.viana@mail.telepac.pt

Direito bancário | Direito Societário | 

Direito Comercial

Carlos Lages

telf: 253 267 474

carloslages.braga@sociedadeadvogados.mail.pt

OutRAS ÁREAS

direito Civil

direito Financeiro

direito dos Seguros

Insolvências

recuperação de Créditos

direito Fiscal

direito da Família e menores

direito da Família e Sucessões

direito do Consumo

direito do ambiente

IDIOMAS

Português

Inglês

espanhol

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS

•	 aSaP - associação das Sociedades de advogados 

de Portugal

OutROS ESCRItÓRIOS

Parcerias

•	 europa (com diversos escritórios europeus) 

•	 angola  |  moçambique

HorÁCIo LaGeS & CarLoS LaGeS - SoCIedade de adVoGadoS, rL

Passeio das mordomas da romaria, nº 26
4901-876 Viana do Castelo

avenida da Liberdade, nº 706 - 2º andar
4710-249 Braga

t. 258 800 880  |  253 267 474

F. 258 800 889  |  253 274 074

e. horaciolages.viana@mail.telepac.pt

carloslages.braga@sociedadeadvogados.mail.pt

www.hcladvogados.com

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

2

12

5

3
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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.

17

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:

marta Pinto da Silva, Joana araújo, marcos Sousa 

Guedes, maria mateus Pinto, elsa Sequeira Santos, 

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, 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

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: 1

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 da Propriedade Intelectual  |  Penal

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

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 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

7

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: 

35

3

5
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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 | 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

Imigração | emigração

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

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL

A SOCIEDADE

ano da constituição: 1995

Lisboa * madrid

the firm, formerly CoSta reIS & aSSoCIadoS, arose 

from the union of two prestigious law firms: Hen-

rique Pancada Fonseca, consultant of the traders 

Union of Lisbon for many years, and Honored by 

Portuguese Bar association, now for more than 50 

years of practice with quality and probity; and Fran-

cisco da Costa reis (deceased 2001) with decades of 

law practice, also responsible for the creation of the 

private media group ImPreSa.

Francisco da Costa oliveira, became senior partner 

in 1995, has the academic degree of master in Crimi-

nal Law, and lectured as assistant to the Professor in 

the Faculty of Law of the Lisbon University for 8 (ei-

ght) years. Is a published author of several law books 

by almedina and the creator of the distinguished 

advocacy Practical treaty, now translated to english.

the accuracy and thoroughness of their services 

have justified the loyalty, for several decades, of dif-

ferent traditional families of the Portuguese society, 

who permanently seek their advice for the mana-

gement of land assets and investments. In support 

of business companies, PaNCada FoNSeCa stands 

out with a large portfolio of clients which includes 

multinational companies in areas such as invest-

ment funds (Luxemburg), electrical industry (Ger-

many), shipping (Cardiff) and real estate investment 

groups, as well as Portuguese business companies 

with activity areas as diverse as media & publishing, 

public services, hotel chains management, real 

estate investment, private healthcare, asset mana-

gement, construction & insurance law. 

NOME DOS SÓCIOS

Senior Partners:

Francisco da Costa oliveira 

Henrique Pancada Fonseca 

ÁREAS

direito Civil

direito Comercial

direito Societário

Franchising

Venture Capital

Investimento estrangeiro

direito da Concorrência

direito da Comunicação Social

direito dos media

direito do arrendamento

direito Imobiliário

direito da Família e Sucessões

direito do trabalho

Contratos Internacionais

direito do turismo

direito dos Seguros

direito da agricultura

Insolvências

direito Penal

Contencioso

registos e Notariado

IDIOMAS

Português, Francês, Inglês, espanhol

PubLICAÇõES

•	“tratado Prático da advocacia”

editora: almedina

ano: 2012, com reimpressões até à data

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS

•	“Prática Forense e Negociação”

orador: Francisco da Costa oliveira

ano: 2013, 2014 e 2015

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS

•	 Francisco da Costa oliveira

assistente na Faculdade de direito da Universidade 

de Lisboa

Área: direito Penal

ano: 1993 - 2001

OutROS ESCRItÓRIOS

Parceria

•	 espanha - madrid

escritório associado no centro de madrid

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:  

avenida defensores de Chaves, nº 69 - r/c esq.
1000-114 Lisboa

t. 217 815 370

F. 217 815 379

e. fcostaoliveira@netcabo.pt

www.pfco.pt

2

5

1

Omnis Potestas Impatiens Consortis Erit
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NOME DA SOCIEDADE

Paulo Silva & associados 

Sociedade de advogados, r. I.

A SOCIEDADE

ano da constituição: 2003

a Paulo Silva & associados, com mais de uma dé-

cada de dedicação aos seus clientes, resultou da 

estruturação de um projecto desenhado pelo seu 

sócio fundador Paulo Silva.

a sociedade, aglutinada em torno da eficiência e 

objectividade das suas soluções, almeja o contínuo 

crescimento da sociedade em torno da qualidade 

científica e técnica da sua prática forense.

a Paulo Silva & associados procura pautar a sua 

actuação por marcados padrões de independência, 

profissionalismo, competência técnica e eficácia.

NOME DOS SÓCIOS

Paulo Silva

ricardo Niz

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
 

Contencioso

responsável: ricardo Niz

e-mail: ricardoniz@psa.pt

telf: 212 729 380

Nº de advogados: 2

 

Direito Societário

responsável: Patrícia de Sousa Ferreira

e-mail: patriciaferreira@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

OutRAS ÁREAS

direito do arrendamento

Contencioso administrativo

direito Penal

direito do Urbanismo

Contratos de direito Privado

direito Civil

direito da Família e menores

direito da Família e Sucessões

direito das expropriações

Insolvências

recuperação de Créditos

IDIOMAS

Inglês, Francês, espanhol

PubLICAÇõES

•	“o Salvamento em direito dos Seguros”

autora: Patrícia de Sousa Ferreira

editora: almedina, 2014

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

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 e Santa Casa da misericórdia do 

Seixal.

Nº Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores:

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

t. 212 729 380

F. 212 729 389

e. psa@psa.pt

www.psa.pt

PaULo SILVa & aSSoCIadoS, SoCIedade de adVoGadoS, r. I.

2

12

9

1
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NOME DA SOCIEDADE
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
Português
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
•	 New regime for rehabilitating old buildings; Pedro 
Pinto, Iberian Lawyer, Julho 2015

•	 mudança de paradigma dos critérios de selecção 
de trabalhador na extinção de posto de trabalho - 
que balanço?; Inês reis, dinheiro Vivo, Junho 2015

•	 Um novo olhar sobre os resíduos?; Carla martins 
Branco, Público, Junho 2015

•	 Investimento em empreendedorismo social. No-
vos instrumentos. Novos desafios; alexandre Jardim, 
expresso, maio 2015

•	 a segunda revolução digital; ricardo Henriques, 
Público, abril 2015

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	“Gestão da Inovação”; oradores: César Bessa mon-
teiro Jr / ricardo Henriques, Formação interna do 
Grupo thales, Novembro 2015

•	“General global labor law issues - hot topics affecting 
multinational companies with overseas operations”; 
oradora: Inês reis , apresentação aos Funcionários 
de recursos Humanos da Samsung (Seoul), Setem-
bro 2015

•	“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

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

12

24

3

2

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: arbitragem, 
Compliance, direito do trabalho, direito Penal eco-
nómico, direito Contraordenacional, Contencioso 
(Penal e Cível), direito da Família e das Sucessões, 
revitalização de empresas, Insolvências.

negócios - Núcleos: Fusões e aquisições, direito 
Comercial, Societário, direito Imobiliário, direito do 
turismo, direito da Construção, direito Financeiro, 
Bancário, reestruturações, Projectos, direito Fiscal, 
media, tecnologias de Informação, direito da Saúde 
e Farmacêutico, direito do desporto.

direito público - Núcleos: direito do Urbanismo, 
direito do ambiente, direito empresarial Público, 
direito das expropriações, regulação, Contratação 
Pública, Contencioso administrativo.

IDIOMAS
Inglês
Francês
Castelhano 
Português

PubLICAÇõES
•	 Getting the deal through - asset recovery (2016); 
Law Business research, 2015

•	 International Comparative Legal Guide to: Busi-
ness Crime 2016; GLG - Global Legal Group, 2015

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	 IV Conferência Sobre arbitragem Internacional  
orador Convidado: rogério alves, Luanda, 2015

•	 V Congresso de direito Penal e direito Processual 
Penal almedina
oradores Convidados: rogério alves, Bárbara mari-
nho e Pinto, 2015

•	 JobShop sobre estágio e recrutamento (debate) - 
Faculdade de direito da UCP
orador Convidado: rogério alves, 2015

•	 IV Jornadas sobre empregabilidade - Faculdade 
de direito de Lisboa
orador Convidado: rogério alves, 2015

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
rogério Fernandes Ferreira & associados
Sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2012. a rFF & associados as-
sume-se na advocacia portuguesa como o primeiro 
escritório especializado em direito fiscal e aduanei-
ro e empresarial (tax & business law). actua, assim, 
com referência a Portugal e a todos os países de 
língua portuguesa, em matérias jurídico-económi-
cas, no direito das empresas e do direito tributário, 
nacional, comunitário e internacional para clientes 
empresariais e para clientes privados.

NOME DOS SÓCIOS
rogério m. Fernandes Ferreira (Sócio Fundador)

advogados: mónica respício Gonçalves, marta 
machado de almeida, Sérgio Brigas afonso, Filipe 
escobar, Vânia Codeço, José mègre Pires, miguel 
afonso archer, rita arcanjo medalho, Catarina ribei-
ro Caldas, Gonçalo Grade, rita robalo de almeida, 
Francisca Landerset Gomes, Pedro miguel Callapez, 
Álvaro Silveira de meneses, tiago Fonte Gonçalves, 
Charles Henri Lefevbre, Lai Ieng NG

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Fiscal (tax & business)
responsável: rogério m. Fernandes Ferreira

Contencioso Fiscal
responsável: Sérgio Brigas afonso / Vânia Codeço

Clientes Privados
responsável: mónica respício Gonçalves

Investimento Estrangeiro
responsável: marta machado de almeida

Direito Comercial
responsável: Filipe escobar

OutRAS ÁREAS
reestruturação de empresas
Comunitário
Segurança Social
Fusões e aquisições
Contencioso administrativo
Investimento Internacional
Investimento em África
arbitragem e mediação
Insolvências

IDIOMAS
Português, Inglês, Francês, espanhol, alemão

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
•	 associação Fiscal Portuguesa (aFP)  |  Internacio-
nal Fiscal association (IFa)  |  Instituto Latinoameri-
cano de derecho tributário (ILadt)  |  International 
Institute of Public Finance (IIPF)  |  International Bar 
association (IBa)
•	 a rFF & associados é membro das seguintes Câ-
maras de Comércio: Portuguesa, Franco-Portuguesa, 
Luso-Brasileira, Luso-Chinesa, Luso-espanhola, Luso- 

-Francesa, Italiana Per il Portogallo, Portugal-mo-
çambique, Luso-Sul africana, Árabe-Portuguesa, 
americana em Portugal, Suiça em Portugal, Luso-

-Belga-Luxemburguesa, Luso-Polaca

PubLICAÇõES
•	“doing Business in angola”, Juris Publishing, 2015
•	“tax on Inbound Investment”, Getting the deal 
through, 2015
•	“Legislação Fiscal angolana - Vols. I, II”, Vida econó-
mica, 2015
•	“Cadernos de IVa 2015: «o IVa nas empresas Lo-
cais»”, almedina, 2015
•	“mercadorias sujeitas a direitos de importação 

- restrições no recurso à arbitragem tributária”, re-
vista Caad, 2015

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Lançamento “Legislação Fiscal angolana”; 2015, 
Lisboa
•	“Portugal as a platform of investment for europe, 
africa and america”; 2015, Nova Iorque
•	“Installation au Portugal: Implications Portugaises 
et Françaises”; 2015, Lyon
•	“Garantias e direitos dos Contribuintes perante a 
administração tributária”; 2015, Lisboa
•	“Le régime fiscal portugais des «résidents non habi-
tuels»”; 2015, Paris

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
a rFF & associados tem mantido, ao longo dos anos, 
ligação regular com várias universidades e outras 
instituições de ensino superior, nacionais e interna-
cionais, 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
•	 apoio, em pro bono, à associação “running in Law”
•	 Sócios da “apela”
•	 recolha de donativos para a associação “ajuda de 
Berço”, “Casa Sol” e “Casa Caminho”
•	 Iniciativa de sessões de colheita de sangue envol-
vendo todos 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
•	 China - Pequim / Shangai - Xiaofeng Cheng

roGérIo FerNaNdeS FerreIra & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, rL

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

Praça do marquês de Pombal, nº 16 - 5º (recepção) 
e 6º andar, 1250-163 Lisboa 

t. 215 915 220

F. 215 915 244

e. contacto@rffadvogados.pt

www.rffadvogados.pt
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83SérVULo & aSSoCIadoS | SoCIedade de adVoGadoS, rL

NOME DA SOCIEDADE
Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1999. a sérvulo é um 
parceiro de negócios especializado 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 co-
laboradores, incluindo a atenção dedicada ao nosso 
centro de gestão do conhecimento, concebido 
como factor prioritário de qualidade e produtivida-
de. a razão da preferência com que nos têm distin-
guido clientes de renome é simples - uma equipa 
multidisciplinar, de elevada competência, motivada 
pelo enfoque na criação de valor para os seus Clien-
tes 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
direito Público, Contratação Pública, Contencioso 
administrativo | PPPs, Project Finance, Projectos 
| direito Comercial, direito Societário, Fusões e 
aquisições | direito Bancário, mercado de Capitais, 
Corporate Governance, direito dos Seguros | rees-
truturação de empresas e Insolvência | Contencioso, 
arbitragem e mediação | direito Penal económico, 
direito Contraordenacional | direito Fiscal, Conten-
cioso Fiscal | direito do trabalho, Contencioso Labo-
ral | direito Comunitário e da Concorrência, direito 
da regulação, direito da Saúde, direito Farmacêuti-
co | direito da energia e recursos Naturais | direito 
Imobiliário, direito do turismo, direito do ambiente, 
direito do Urbanismo | Propriedade Intelectual e 
tecnologias de Informação, Protecção de dados

IDIOMAS
Português, espanhol, Inglês, alemão, Francês, Italiano

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
Legalink | Cathay | aCL | aFP - associação Fiscal Por-
tuguesa | aSaP | Câmara Portuguesa de Comércio 

no Brasil | Governance Lab | Grupo europeu de 
direito Público | IBa | ICC | IFa - International Fiscal 
association | roxin alliance | aPmJ - associação Por-
tuguesa de mulheres Juristas | aPmeP - associação 
Portuguesa dos mercados Públicos | Centro de arbi-
tragem Comercial | aPde - associação Portuguesa 
de direito europeu

PubLICAÇõES
Mais Recentes
•	 rita Canas da Silva, «Breves notas ao acórdão do 
Supremo tribunal de Justiça, de 30.4.2014: ausên-
cias justificadas e prestação efectiva do trabalho», 
in direito e Justiça: estudos dedicados ao Professor 
doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier, Volume III, 
Universidade Católica editora, 2015
•	 rui medeiros, a Constituição Portuguesa num 
Contexto Global, Católica research Center for the 
Future of Law, março 2015
•	 José Lobo moutinho e david Silva ramalho, «No-
tas sobre o regime sancionatório da Proposta de 
regulamento Geral sobre a Protecção de dados 
do Parlamento europeu e do Conselho», in revista 
Forum de Proteção de dados, Setembro 2015
•	 Pedro Fernández Sánchez, os Poderes Presiden-
ciais Sobre a Formação e a Subsistência do Governo, 
Coimbra editores, Janeiro 2016
•	 Paulo Câmara, «a Governação Societária de Ban-
cos - uma Introdução», e rui Cardona Ferreira, «de-
veres de Informação», in a Governação Societária de 
Bancos, almedina, 2016

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
Organizados pela SÉRVuLO
•	 Seminários de economia digital “Pagamentos 
móveis e e-commerce no sector retalhista” e “mo-
bile Banking e online Banking: desenvolvimentos 
recentes e tendências”, Paulo Câmara, Francisco 
mendes da Costa, david Silva ramalho e Patrícia 
akester, abril 2015
•	 Seminário “Whatsapp with protecting mobile 
apps?”, Patrícia akester, maio 2015
•	 Seminário “Portugal 2020”, co-organizado pela 
Hitachi Consulting, miguel Gorjão-Henriques, rui 
Cardona Ferreira, diogo Feio, Francisco Boavida 
Salavessa, Junho 2015
•	 Seminário “remuneração de executivos”, co-orga-
nizado pela mercer, Paulo Câmara, diogo Feio, mag-
da Sousa Gomes, rita Canas da Silva, Novembro 2015
•	 Conferência “the Belt and road, outbound 

Investment and m&a”, co-organizada pela Cathay 
associates, João Saúde, outubro 2015

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 (FdU-
CP e FdUC), José Lobo moutinho (FdUCP), José ma-
nuel Sérvulo Correia (FdUL), mark Kirkby (FdUL), mi-
guel Gorjão-Henriques (FdUC), Patrícia akester (FdUL, 
CIPIL, University of Cambridge), Paulo Câmara (FdUCP, 
IVm, UNL - Novaforum) e rui medeiros (FdUCP).
além disto, tal como em anos anteriores, em 2015, a 
sérvulo patrocinou diversas iniciativas de forma-
ção jurídica em universidades de referência.

ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a rSSérvulo define e executa a estratégia orienta-
dora da sociedade em matéria de responsabilidade 
social que assenta, nomeadamente, em três eixos de 
intervenção: o apoio jurídico pro bono, o voluntaria-
do e a participação em outras iniciativas de cariz so-
lidário. os projectos mais recentes são regularmente 
divulgados no site da sérvulo.

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
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84 SoCIedade reBeLo de SoUSa & adVoGadoS aSSoCIadoS, rL

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

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1992
a SrS advogados é uma Sociedade de advogados 
full-service, de referência no mercado nacional. a 
equipa da SrS presta aos seus Clientes, nacionais 
e internacionais, um serviço abrangente, nas múlti-
plas áreas de direito.
a nossa equipa de advogados está focada nas ne-
cessidades dos Clientes, contando com uma vasta 
experiencia na assessoria jurídica a empresas, ins-
tituições financeiras e governamentais, nacionais 
e internacionais. a Sociedade beneficia de uma 
equipa de advogados de direito Inglês, inscritos na 
The Law Society of England and Wales que garante 
uma assessoria jurídica com os mesmos critérios 
de qualidade nas variadas jurisdições. No âmbito 
da sólida estratégia de internacionalização, a SrS 
advogados tem estabelecido uma forte rede de par-
cerias transfronteiriças, com o objectivo de alargar 
geograficamente os nossos valores e serviços. as 
nossas relações internacionais permitem-nos ope-
rar nos principais mercados financeiros do mundo 
e nos países de língua portuguesa, nomeadamente 
angola, Brasil, macau e moçambique.
 
NOME DOS SÓCIOS
Pedro rebelo de Sousa, José Carlos Soares machado, 
William Smithson, octávio Castelo Paulo, César Sá 
esteves, José Luis moreira da Silva, alexandra maia 
de Loureiro, Gonçalo anastácio, Nuno miguel Prata, 
alexandre roque, Gustavo ordonhas oliveira, Luís 
Neto Galvão, maria José de tavares, mariana Caldei-
ra de Sarávia, regina Santos Pereira, Paulo Bandeira, 
Carla Neves matias, ana menéres, João maricoto 
monteiro

ÁREAS
administrativo  |  ambiente  |  arbitragem e media-
ção  |  Ciências da Vida e Saúde  |  Concorrência e eU  
|  energia  |  Financeiro  |  Fiscal  |  Imigração e Golden 
Visa  |  Imobiliário  |  Laboral e Segurança Social  |  
m&a  |  Private equity & Venture Capital  |  Proprie-
dade Intelectual  |  resolução de Litígios  |  Seguros 
e Pensões  |  Societário e Comercial  |  tmt - tele-
comunicações, media e tecnologia  |  transportes e 
marítimo  |  White Collar Crime

IDIOMAS
alemão, Castelhano, mandarim, Francês, Inglês

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
IBa  |  UIa  |  NYSBa  |  eeLa  |  IPBa

PubLICAÇõES
•	“the Private Competition enforcement review”, ca-
pítulo de Portugal da autoria de Gonçalo anastácio; 
Law Business research, 2015
•	“the Portuguese tax arbitration regime”, capítulo 

“the material scope of tax arbitration” de Paula rosa-
do Pereira; almedina /Caad, 2015
•	“dispute resolution Guide” capítulo de Portugal da 
autoria de José Carlos Soares machado; IFLr, 2015
•	“Global Law experts Handbook”, capítulo de Por-
tugal da autoria de José Carlos Soares machado; 
Global Law experts, 2015
•	“Getting the deal through: real estate”, capítulo de 
Portugal da autoria de Neuza Pereira de Campos e 
Francisco Pereira miguel; Law Business research, 
2015

CONFERêNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Conferência “mercado Único digital”, auditório da 
SrS; Participação de anthony Whelan, diretor de 
redes e Serviços de Comunicações electrónicas da 
Comissão europeia, 2015
•	 Palestra “Novos desafios do Sector Vinícola”, au-
ditório da SrS; Participação de Félix Pérez alvarez, 
Vice-Presidente da International Wine Law associa-
tion, 2015
•	 Ciclo de Conferências “Governo das Sociedades”, 
auditório da SrS; Com o apoio da Lex debata, o 
IPCG - Instituto Português de Corporate Governance 
e a aNJaP - associação Nacional dos Jovens advo-
gados Portugueses, 2015
•	 Conferência “Incentivos Financeiros para a energia 
renovável”, auditório da SrS; Com o apoio da Viva 
Power e Banco BIC, 2015
•	 Painel da missão de Life Sciences da embaixada 
dos eUa “Financing Portuguese Life Sciences tech-
nology”; Participação do embaixador dos eUa em 
Portugal, robert Sherman, 2015

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, 
colaborando com um conjunto de entidades, tais 
como a CadIN, a amnistia Internacional, a Bolsa 
de Valores Sociais, Fundação tiadro, Stone Soup, 
UCCLa, o externato “Lar da Criança”, a associação 
Portuguesa de Genealogia, a associação museu da 
Criança, a turma do Bem, a Sun aid e a associação 
Lavoisier. esta colaboração realça-se através da 
prestação de serviços jurídicos, bem como da as-
sessoria na estruturação de diversos projectos, sem 
qualquer cobrança de honorários. 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 madeira - Funchal  |  Porto
•	 angola  |  Brasil  |  macau  |  moçambique

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

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

t. 213 132 000

F. 213 132 001

e. geral.portugal@srslegal.pt

www.srslegal.pt
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40
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85SPS - SoCIedade de adVoGadoS

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

Direito bancário | Recuperação de Créditos

edmundo Batalha reis

edmundo.reis@spsadvogados.com

Filipa ruano Pinto

filipa.pinto@spsadvogados.com

Nédia da Fonseca Nunes

nedia.nunes@spsadvogados.com

mónica Gonçalves Nunes

monica.nunes@spsadvogados.com

telf: 217 803 640

Nº de advogados: 51

 

Direito dos Seguros

Pedro malta da Silveira

pedro.silveira@spsadvogados.com

Carla azevedo Gomes

carla.azevedo.gomes@spsadvogados.com

telf: 217 803 640

Nº de advogados: 10

Direito Laboral

manuel Gibert Prates

manuel.prates@spsadvogados.com

telf: 217 803 640

Nº de advogados: 2

 

Direito Imobiliário

edmundo Batalha reis

edmundo.reis@spsadvogados.com

Joana ribeiro Pereira

joana.pereira@spsadvogados.com

telf: 217 803 640

Nº de advogados: 5

Direito Societário

manuel Gibert Prates

manuel.prates@spsadvogados.com

Sara Henriques

sara.henriques@spsadvogados.com

telf: 217 803 640

Nº de advogados: 6

OutRAS ÁREAS

direito Fiscal

direito Público

Contratos de direito Privado

direito Civil

direito Comercial

direito da distribuição

reestruturação de empresas

Franchising

direito da regulação

direito da Construção

Fusões e aquisições

Insolvências

direito das telecomunicações

direito das Novas tecnologias

Clientes Privados

direito da Família 

direito das Sucessões

IDIOMAS

Português

espanhol

Francês

Inglês

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS

•	 alfa International

 
ACÇõES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

•	 apoio Jurídico Pro Bono a diversas instituições.

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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anuário2016 das Sociedades de advogados

86 teLLeS de aBreU adVoGadoS

NOME DA SOCIEDADE
telles de abreu advogados

A SOCIEDADE
ano da constituição: 29 de maio de 1992.

na Telles valorizamos muito a definição das 
palavras.

excelência | s. f. | Qualidade do que é excelente.
inovação | s. f. | renovar; criar.
parceria | s. f. | relação de colaboração entre duas 
ou mais pessoas com vista à realização de um ob-
jectivo comum.
Tradição | s. f. | Forma de pensar ou de agir herdada 
de gerações anteriores.

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
Gonçalo Pinto Ferreira

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Societário
Carlos Lucena  |  miguel Carvalho
mariana Ferreira martins
c.lucena@telles.pt  |  m.carvalho@telles.pt 
m.ferreiramartins@telles.pt  
telf: 220 308 800 | 210 308 830
Nº de advogados: 12

Direito Imobiliário
Pedro almeida e Sousa  |  Henrique moser
p.almeidasousa@telles.pt  |  h.moser@telles.pt
telf: 220 308 800  |  210 308 830 | Nº de advogados: 6

Fiscal
miguel torres
antónio maria Pimenta (of-counsel)
m.torres@telles.pt  |  telf: 220 308 800
Nº de advogados: 12
 

Contencioso
andré Navarro de Noronha
a.navarro.noronha@telles.pt
telf: 220 308 800
Nº de advogados: 15
 
Direito do trabalho
Francisco espregueira mendes
Gonçalo Pinto Ferreira
f.espregueiramendes@telles.pt  
g.pintoferreira@telles.pt
telf: 220 308 800  |  210 308 830
Nº de advogados: 9

OutRAS ÁREAS
direito administrativo
Contratação Pública
direito Comercial
direito da Concorrência
arbitragem e mediação
direito marítimo
direito Penal
direito do Urbanismo
direito da Propriedade Intelectual e tecnologias de 
Informação
direito Bancário  |  direito Financeiro
Insolvências
direito da energia e recursos Naturais
direito da Comunicação Social e Publicidade
Fusões e aquisições
direito Farmacêutico

IDIOMAS
Português, Inglês, espanhol, Francês, alemão, 
mandarim

ASSOCIAÇõES / ORGANIZAÇõES / NEtWORkS
marcalliance 
www.marcalliance.com
a teLLeS integra a aliança internacional marcallian-
ce. Uma união de prestigiados escritórios de ad-
vogados de 13 países, situados principalmente 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

13

70

10

1

11

LIGAÇõES uNIVERSItÁRIAS
•	 Francisco espregueira mendes, Porto Business 
School, Laboral, desde 2011
•	 miguel torres, Porto Business School, Societário e 
Fiscal, desde 2010
•	 Pedro matias Pereira, assistente da Faculdade 
de direito da Universidade de Coimbra, Ciências 
Jurídico-económicas, desde 2010
•	 abílio rodrigues, Investigador na Faculdade de 
direito da Universidade do Porto; Professor convida-
do nos Cursos de mestrado e Pós-Graduações, em 
cadeiras da Área Fiscal, da FdUP, desde 2013
•	 antónio maria Pimenta, escola de direito da Uni-
versidade do minho, Fiscal, desde 2013

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.
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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: José Vieira Fonseca

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 como oradores em diversas con-

ferências e seminários 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: 

2

6

4

2

Praça do Príncipe real, nº 28 - 3º Piso
1250-184 Lisboa

t. 218 429 920

F. 218 429 929

e. vfa@vieirafonseca.pt
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NOME DA SOCIEDADE
aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 
Sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2006

NOME DOS SÓCIOS
Paulo amaral Blanco
Cristina Portela duarte

Associados: 
Patrícia tavares ribeiro
Susana moura reis
Sofia Ventura Coelho
Carina Vieira

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso 
recuperação de Créditos
direito das expropriações

direito Civil
direito Comercial
direito Contraordenacional 
direito da Família e Sucessões
direito do trabalho
direito Penal económico 
Insolvências

IDIOMAS
Português
Inglês
espanhol
Francês

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

ASSOCIAÇõES / NEtWORkS
•	 UIa - Union Internacionale des advocats
•	 BPICB - Barreau Pénal Internacional Criminal Bar
•	 aFo - associação Forense do oeste

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

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

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: 2 
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
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 Societário
direito do trabalho
direito Civil

direito Comercial
direito dos transportes
direito da Segurança Social
Fundos de Pensões
direito Imobiliário

IDIOMAS
Português
Inglês
Francês
espanhol

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

ASSOCIAÇõES / NEtWORkS
•	 Parceria estratégica desde 2015 com a rato, Ling, 
Lei & Cortés - advogados (macau)
•	 Parceria desde 2014 com a Guimarães & Vieira de 
mello advogados (Brasil)

rua duque de Palmela, nº 37 - 4º andar
1250-097 Lisboa

t. 213 879 450

F. 213 878 505

e. geral@am-associados.pt

www.am-associados.pt

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
Clientes Privados
Contencioso
direito administrativo
Fusões e aquisições
direito Societário
Corporate Governance
direito do trabalho
direito Bancário

direito dos Seguros
recuperação de Créditos

IDIOMAS
Inglês
Italiano
Francês
espanhol
Português

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 17
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 14

ASSOCIAÇõES / NEtWORkS
•	 INterNatIoNaL Law Firms

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 torres Vedras - Silveira
Largo Irmã Benedita Vale Jordão, nº 1 - Loja a
2560-526 Silveira
telf: 261 936 016
Fax: 261 936 017
abclegal@abclegal.com.pt

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

t. 213 584 480

F. 213 584 489

e. abclegal@abclegal.com.pt

www.abclegal.com.pt
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NOME DA SOCIEDADE
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: 35
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

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 
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NOME DA SOCIEDADE
aVm

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2003

NOME DOS SÓCIOS
antónio Vicente marques, Sandra teixeira da Silva, 
mafalda Seabra Pereira, José alves do Carmo, San-
dro Polónio de matos

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem 
Contencioso
direito Societário
direito da energia e recursos Naturais
direito Financeiro
direito Fiscal 
direito do trabalho 
Investimento em África
mercado de Capitais 
Project Finance

IDIOMAS
Checo, Inglês, Francês, alemão, Italiano, Polaco, 
Português, eslovaco, espanhol

EQuIPA
Nº de Sócios: 5
Nº total de advogados: 30
Nº de advogados estagiários: 11
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 9

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

•	 GGI - Geneva Group International consiste numa 
aliança estabelecida entre várias empresas de 

contabilidade, consultoria e advocacia, empenha-
das em providenciar soluções especializadas para 
clientes com necessidades internacionais. a GGI 
tem cerca de 500 sociedades membros espalhadas 
por todo o mundo, presente em 118 países.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Portugal - Lisboa
rua Carlos alberto da mota Pinto
edifício amoreiras Square, nº 17-a, 6º B
1070-313 Lisboa
telf: (+351) 304 501 010  |  Fax: (+351) 304 501 009
lisboa@avm.biz

•	 moçambique - maputo 
rua dos desportistas, nº 833, edifício Jat V-1 
15º andar, maputo - moçambique
telf: +258 21 317 005  |  Fax: +258 21 019 747
maputo@avm.biz

•	 Cabinda, Porto e rio de Janeiro

Largo 17 de Setembro, nº 3 - 3º andar - Sala 329
edifício Presidente Business Center
angola - Luanda

t. +244 933 855 553

F. +244 222 310 961

e. luanda@avm.biz

www.avm.biz

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: 13
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
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NOME DA SOCIEDADE
Carneiro Pacheco e associados 
Sociedade de advogados, r.L.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2006

NOME DOS SÓCIOS
antónio Carneiro Pacheco
Fátima Godinho
Fernando mendonça de Lima

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Societário
direito Comercial
direito Bancário
direito Fiscal
Contencioso

recuperação de Créditos
Contratação Pública
direito Imobiliário
empreitadas de obras Públicas
direito Contraordenacional

IDIOMAS
Inglês
espanhol
Francês

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

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

t. 213 864 466/72 

F. 213 864 501

e. geral@cpassociados.pt

www.cpassociados.pt

NOME DA SOCIEDADE
Cavaleiro & associados 
Sociedade de advogados, r.L.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
João Quintela Cavaleiro
Pedro Seixas Silva

Coordenador Desportivo e dos Seguros
José rebelo da Silva

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da energia e recursos Naturais
direito Público e administrativo
direito ambiente
Contencioso | Contencioso Fiscal
direito Comercial | Societário
direito do trabalho

direito do desporto
direito dos Seguros
arbitragem e mediação
Project Finance  

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
•	 CCIFP - Câmara de Comércio e Indústria 
Franco-Portuguesa
•	 ordem dos advogados Portuguesa
•	 IBa - International Bar association

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, 75 013 Paris
telf: (+351) 220 945 361 
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
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
al. Ujazdowskie 26/3, 00-478 Varsóvia
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
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
Ferreira Pinto & associados 
Sociedade de advogados, r.L.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1995

NOME DOS SÓCIOS
Fernando a. Ferreira Pinto
Nuno moura roldão
rui Simões

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito Societário
direito da distribuição
direito da Comunicação Social e Publicidade
direito da Concorrência

direito Imobiliário
direito do trabalho
Fusões e aquisições
direito da Propriedade Intelectual e tecnologias 
de Informação  |  Protecção de dados

IDIOMAS
Português
Inglês
espanhol
Francês
alemão

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº total de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de outros Colaboradores: 2

Praça Nuno rodrigues dos Santos, 14-B
1600-171 Lisboa

t. 213 303 990

F. 213 303 999

e. ferpinto@ferpinto.pt

www.ferpinto.pt

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
mónica moreira Soares

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: 10  |  Nº total de advogados: 15
Nº de advogados estagiários: 5
Nº de Consultores: 2  |  Nº de outros Colaboradores: 4

ASSOCIAÇõES / NEtWORkS
•	 eLSa - the european Law Student’s association
www.elsa.org
•	 aSaP - associação das Sociedades de advogados 
de Portugal - www.asap.pt

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias Portugal
•	 Lisboa: PLmJ - a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira 

martins, Júdice & associados, Sociedade de advo-
gados, rL

•	 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
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NOME DA SOCIEDADE
Jardim, Sampaio, magalhães e Silva e associados
Sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1970

NOME DOS SÓCIOS
Pedro Leite alves 
João Sampaio
Sérgio Vital moreira
duarte Vera Jardim
Nuno marques agostinho 
ana de oliveira monteiro   

Of Counsel
manuel de magalhães e Silva

Consultores
José Vera Jardim
Jorge Santos

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito Comercial 
direito Bancário
Insolvências 
Project Finance
direito do trabalho
direito Público e direito administrativo 
direito aeronáutico
direito Penal

IDIOMAS
Inglês, Francês, espanhol, alemão

EQuIPA
Nº de Sócios: 6  |  Nº total de advogados: 12
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 3

ASSOCIAÇõES / NEtWORkS
•	 redejur 
associação de escritórios de advocacia empresarial
av. Paulista, 2073, Conjunto Nacional - Horsa I
2º andar, sala 201 - Bela Vista 
CeP 01311 - 940 - São Paulo - SP
telf: + 55 11 3266-3667
adm@redejur.com.br 
www.redejur.com.br   

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

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

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
direito do trabalho
recuperação de Créditos
direito Financeiro
direito Comercial
Contratação Pública  |  direito administrativo
direito da Família e das Crianças
direito Fiscal
direito Civil
direito Penal
Contencioso

IDIOMAS
Português, espanhol, Inglês, Francês

EQuIPA
Nº de Sócios: 4  |  Nº total de advogados: 16
Nº de advogados estagiários: 5
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 Silvestre Santos
João malheiro Pinto
anabela ribau ramos
maria miguel alves
ana Filipa alves
Sara amaral

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: João Pedroso 
e associados - Sociedade de advogados, rL
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NOME DA SOCIEDADE
José Saramago & associados
Sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2014

NOME DOS SÓCIOS
José Saramago
ana Beatriz miranda

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
Imigração
Contencioso
direito Civil
direito do trabalho
direito da Concorrência
direito do turismo
Investimento Internacional

direito da Saúde
Propriedade Intelectual 
tecnologias de Informação

IDIOMAS
Português
Inglês
espanhol
Francês

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 5
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 7
Nº de outros Colaboradores: 7

ASSOCIAÇõES / NEtWORkS
•	 FidelityLex 

rua Pedro alvares Cabral, nº 24
(edifício euro) 4º C, Infantado
2670-391 Loures

t. 219 835 555

F. 219 835 557 

e. info@jose-saramago.com  
josesaramago@jose-saramago.com

www.jose-saramago.com

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
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avenida Conselheiro Fernando de Sousa, 
nº 19 - 17º dto.
1070-072 Lisboa

t. 213 827 840

F. 213 827 845

e. geral@smca.pt

www.smca.pt

Fusões e aquisições
Contratos de direito Privado
direito da Propriedade Intelectual e tecnologias 
de Informação 
Insolvências

IDIOMAS
Inglês
espanhol
Francês

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 12
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 4

NOME DA SOCIEDADE
morais Cardoso, Sousa moniz & associados
Sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2001

NOME DOS SÓCIOS
Luís morais Cardoso
Nuno Sousa moniz

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
arbitragem e mediação
direito Imobiliário
direito do arrendamento
direito do trabalho
direito Societário 

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, mónica Santos, Fernanda Jubran

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: 8 | 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

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto - mra Norte
rua roberto Ivens, 279, 4450-234 matosinhos, Porto
telf: 213 852 138 | miguel-reis@lawrei.com

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

•	 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
Pereira da Cruz e associados
Sociedade de advogados, rL

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2005

NOME DOS SÓCIOS
Nuno Cruz 
Luís Cruz

ÁREAS PREFERENCIAIS
Propriedade Intelectual e tecnologias 
de Informação 
Software 
Comércio electrónico 
Protecção de dados 
Franchising 
direito da Comunicação Social e Publicidade 

Contencioso | arbitragem e mediação 
registos e Notariado

IDIOMAS
espanhol
Francês
Inglês

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº total de advogados: 13
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 4

ASSOCIAÇõES / NEtWORkS
•	 aIPPI - association Internationale pour la 
Protection de la Propriété Intellectuelle
•	 INta - International trademark association

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

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

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
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

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
Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e 
associados, Sociedade de advogados, r.L.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1993

NOME DOS SÓCIOS
João Gonçalves Ferreira
Francisco maria Seabra
antónio Júlio Cunha
manuel marta

Advogados
Fernando Vieira duque
José de avillez ogando
mariana távora
Filipa Carmona e Costa
Luís Vieira duque
maria Seabra duque

Gonçalo Saraiva redondo
marco daniel raposo
maria Seabra (estagiária)

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito administrativo
direito Financeiro
direito Comercial 
Contencioso
arbitragem e mediação
direito da Família, menores e Sucessões
direito Fiscal
direito do Imobiliário
direito do Urbanismo
direito do trabalho (Segurança Social)

IDIOMAS
Português, alemão, espanhol, Francês, Inglês

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

ASSOCIAÇõES / NEtWORkS
Correspondente de Hispajuris 

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

rua marquês de Fronteira, nº 117 - 3º esq. 
1070-292 Lisboa

t. 213 841 840

F. 213 872 335

e. advogados@sgfc-law.pt

www.sgfc-law.pt

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

direito administrativo
direito Bancário
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 outros Colaboradores: 3

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
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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
alfredo m. de azevedo Soares
Joana Clemente
tiago Salazar
Filipe Basto

Consultor
antónio José de oliveira Couto

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Público e direito administrativo
direito Comercial | Societário
Contencioso

arbitragem e mediação
direito da Família e Sucessões
direito Fiscal
Insolvências
direito Penal
direito Bancário
direito do trabalho

IDIOMAS
Português
espanhol
Inglês
Francês

EQuIPA
Nº de Sócios: 5
Nº total de advogados: 21
Nº de advogados estagiários: 5
Nº de Consultores: 1
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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a. dIaS & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

CONtACtOS
rua Conde São Bento, edifício Polana, nº 735 
1º andar, salas 2 e 3
4785-296 Porto (trofa)
telf: 252 417 531
Fax: 252 419 308
secr.advdias@gmail.com
www.advogadosdias.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Comercial
direito da Família e menores
direito das Sucessões
Insolvências

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

CONtACtOS
rua Gonçalo Cristóvão, nº 236 - 3º
4000-265 Porto
telf: 222 083 271
Fax: 222 086 115
geral@as-adv.pt
www.as-adv.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho | Segurança Social
direito Civil
direito Comercial
Contratos de direito Privado
direito da Família

aLBaNo SaNtoS & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, rL

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: 7 
Nº de advogados estagiários: 1  |  Nº de outros Colaboradores: 3 

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

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: 11
Nº de advogados estagiários: 4
Nº de outros Colaboradores: 2

aBeL CardoSo, CatarINa CarVaLHo, eSteVeS de aGUIar & 
aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, rL
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CONtACtOS
rua direita, nº 188, 1º andar
5400-220 Chaves
telf: 276 332 339  |  Fax: 276 318 851
geral@areiasadvogados.com 
www.areiasadvogados.com  

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Societário, direito Fiscal, direito da Propriedade Intelectual 
e tecnologias de Informação, Software, Protecção de dados

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

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa
av. da república, nº 6 - 7º esq. 
1050-191 Lisboa
telf: 213 303 754  |  Fax: 213 195 609
geral@areiasadvogados.com

areIaS & aSSoCIadoS, SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

aLeXaNdre LaFaYette & aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS - rL

CONtACtOS
av. ressano Garcia, nº 4 - 2º andar
1070-237 Lisboa 
telf: 213 802 010
Fax: 213 827 645
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

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

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 
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CONtACtOS
rua Guerra Junqueiro, nº 79
4150-388 Porto
telf: 226 079 390  |  Fax: 226 079 399
cssa@cssa.pt  |  www.cssa.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial, direito do trabalho, direito Fiscal,
direito Financeiro, direito Imobiliário

EQuIPA
Nº de advogados: 11
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 4

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa
rua tomás ribeiro, nº 111
1050-228 Lisboa
telf: 213 863 402  |  Fax: 213 863 404
cssa@cssa.pt

CamPILHo, SILVeIra, SarmeNto - SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

CONtACtOS
rua de São Nicolau, nº 23 - 2º andar
1100-547 Lisboa
telf: 218 879 142
Fax: 218 860 633
geral@azeredoperdigao.pt
www.azeredoperdigao.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal 
direito Comercial 
direito do trabalho 
direito Farmacêutico
recuperação de Créditos

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº de advogados: 6
Nº de outros Colaboradores: 4

azeredo PerdIGÃo & aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, rL

CONtACtOS
avenida 5 de outubro, nº 52 - 3º esq.
1050-058 Lisboa
telf: 213 579 134
Fax: 213 579 070
geral@babo-mata.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Comercial
direito Penal
direito do trabalho
direito Público e direito administrativo

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 9
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 2
Nº de outros Colaboradores: 2

BaBo & mata, SoCIedade de adVoGadoS, rL

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.



In-Lex

107

CarVaLHo, matIaS & aSSoCIadoS 
SoCIedade de adVoGadoS, rL

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
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 de S. marcos, nº 101- 1º andar
4700-328 Braga
telf: 253 201 570
Fax: 253 201 579
geral@cerqueiraalves.pt 
www.cerqueiraalves.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito Fiscal
direito Público e direito administrativo
direito Civil
Contencioso

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

CerQUeIra aLVeS & aSSoCIadoS, SoCIedade de adVoGadoS, rL
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CONtACtOS
rua de Ceuta, nº 53 - 6º andar
4050-191 Porto
telf: 222 074 010
Fax: 222 074 011
cg@cerqueiragomes.pt
www.cerqueiragomes.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Clientes Privados
Contencioso
direito Civil
direito Societário
direito dos Seguros

EQuIPA
Nº de advogados: 17

CerQUeIra GomeS & aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, reSPoNSaBILIdade LImItada

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 Financeiro

EQuIPA
Nº de Sócios: 2  |  Nº de advogados: 11 
Nº de advogados estagiários: 4  |  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.

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: 3
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

CLt - 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
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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
rua Sá da Bandeira, nº 567 - 1º dto.
4000-437 Porto
telf: 222 087 065  |  222 004 510 / 865
Fax: 222 081 873
geral@dariofreitas-associados.com
www.dariofreitas-associados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Bancário
direito Comercial
Insolvências
direito do trabalho

EQuIPA
Nº de advogados: 10
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

dÁrIo FreItaS & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, rL

CONtACtOS
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 Comercial
direito do trabalho
Imigração  |  Legalização de estrangeiros

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



110

anuário2016 das Sociedades de advogados

GoUVeIa PereIra, CoSta FreItaS & aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

CONtACtOS
Palácio Sottomayor, rua Sousa martins, nº 1 - 6º dto
1050-217 Lisboa
telf: 213 121 550  |  Fax: 213 121 551
gpa@gpasa.pt  |  www.gpasa.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Societário, direito Público, direito Financeiro, 
direito Imobiliário, direito do trabalho

EQuIPA
Nº de Sócios: 8
Nº de advogados: 78
Nº de advogados estagiários: 29
Nº de outros Colaboradores: 10

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

GoNÇaLVeS, mICaeLo PINHeIro & aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

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 do trabalho, direito Fiscal, direito Societário, 
recuperação de Créditos, direito Penal

EQuIPA
Nº de Sócios: 2 
Nº de advogados: 3 
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

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: 8 
Nº de advogados estagiários: 1 
Nº de outros Colaboradores: 8 

GarCIa PereIra e aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, rL
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CONtACtOS
avenida da Liberdade, nº 69 - 6º a
1250-140 Lisboa
telf: 213 259 016  |  213 259 094
Fax: 213 259 017  |  213 431 063
info@jdmmadvogados.pt
www.jdmmadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
direito da Segurança Social
Contencioso Laboral
direito Contraordenacional
Contratação Pública

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

J. d. meNdeS martINS & aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, rL

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
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: 5
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

JoÃo marCeLo & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

CONtACtOS
rua d. Pedro de Castro, Lojas 9 e 10, apartado 251
5001-911 Vila real
telf: 259 371 949  |  259 321 653/5
Fax: 259 321 757
pmacieirinha@jmpm-advogados.pt
www.jmpm-advogados.pt

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

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

JoSé maCIeIrINHa, Pedro maCIeIrINHa e aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, rL
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maGaLHÃeS PereIra e aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

CONtACtOS
avenida antónio augusto de aguiar, nº 19 - 1º dto. 
1050-012 Lisboa
telf: 213 875 141
Fax: 213 886 266
geral@mpassociados.pt
www.mpassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito do trabalho
direito administrativo
Insolvências
recuperação de Créditos

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 5
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de Consultores: 3
Nº de outros Colaboradores: 1

LUCeNa e VaLe, GaLaCHo, GraNJeIa e aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

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

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

EQuIPA
Nº de Sócios: 4  |  Nº de advogados: 8
Nº de outros Colaboradores: 3

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

•	 estarreja
rua manuel Lopes rodrigues, edifício mirantuã, 1º - Sala 6
3860-374 estarreja
telf: 234 844 717  |  Fax: 234 845 373  |  estarreja@vgg.pt

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.

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
rua das Picoas, 12 - 2º andar
1050-173 Lisboa
telf: 219 364 200
Fax: 213 140 100
mla@mla.pt
www.mla.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Público e direito administrativo
direito Comercial
direito do Urbanismo
direito Imobiliário

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 10
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de outros Colaboradores: 1

mLa - marICato, LIma & aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, rL

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

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

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
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CONtACtOS
rua maria Barreto Bastos, nº 30 C
2560-350 torres Vedras
telf: 261 336 220/8  |  Fax: 261 336 229
paulonobresaraiva@sds-advogados.pt
www.sds-advogados.pt  

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso, direito Civil, direito Penal, direito Fiscal,
direito da Família e menores

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº de advogados: 5
Nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
a-dos-Cunhados
rua d. manuel II, nº 13 - a
2560-016 a-dos-Cunhados
telf: 261 336 220/8  |  Fax: 261 336 229
paulonobresaraiva@sds-advogados.pt

NoBre SaraIVa, dUarte dIaS & rIBeIro doS SaNtoS
                        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 Civil, direito administrativo e Fiscal, 
direito Comercial, direito do trabalho

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº de advogados: 12
Nº de Consultores: 1

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

NÓVoa Cortez & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

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

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

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

CONtACtOS
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: 1
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 2

Pedro rodrIGUeS da mata & aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS, rI
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CONtACtOS
aV. d. Nuno Álvares Pereira, nº 45 - 1º dto. 
7540-101 Santiago do Cacém 
telf: 269 818 410
Fax: 269 825 114
geral@rgl-advogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito da Família
direito Civil
direito Público e administrativo
Contratos de direito Privado

EQuIPA
Nº de Sócios: 4
Nº de advogados: 5
Nº de outros Colaboradores: 1

ramoS, GaLHoFa, LoUreNÇo & aSSoCIadoS 
SoCIedade de adVoGadoS, rL

CONtACtOS
rua Nova da trindade, nº 1 - 5º Porta S
1200-301 Lisboa
telf: 210 143 499
Fax: 213 429 787
geral@sgpa.pt
www.sgpa.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Societário
direito económico
direito Público e direito administrativo
direito Comunitário e da Concorrência

EQuIPA
Nº de Sócios: 2
Nº de advogados: 5
Nº de advogados estagiários: 2
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

PortUGaL & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS rL

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

CONtACtOS
avenida das descobertas, nº 15, 1º d, Infantado
2670-383 Loures
telf: 219 822 073  |  Fax: 219 831 291
geral@pereirapinto.pt  |  www.pereirapinto.pt 

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso, arbitragem e mediação, recuperação de Créditos, 
direito Comercial, Propriedade Intelectual e tecnologias de Informação

EQuIPA
Nº de Sócios: 2  |  Nº de advogados: 3  |  Nº de Consultores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 algarve
Parque da Corcovada, Lote 32-H, areias de S. João
8200-664 albufeira

•	 Porto
rua Soares dos reis, nº 1030, 5º
4430-249 Vila Nova de Gaia

PereIra, PINto & aSSoCIadoS, SoCIedade de adVoGadoS, r.L.
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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
direito dos Seguros, Comercial, direito dos transportes,
direito Fiscal, direito do trabalho

EQuIPA
Nº de Sócios: 3
Nº de advogados: 10
Nº de advogados estagiários: 1
Nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
rua Serpa Pinto, nº 407 - 1º esq. / dto.
4250-466 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 Comercial
direito Penal
direito Fiscal
direito do ambiente

EQuIPA
Nº de Sócios: 2 
Nº total de advogados: 8
Nº de outros Colaboradores: 3

SérGIo mota & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, r.L.

CONtACtOS
rua Serpa Pinto, nº 15 - 2º dto.
1200-443 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: 5
Nº de advogados estagiários: 1

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
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.

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

tereSa PatríCIo & aSSoCIadoS - SoCIedade de adVoGadoS, rL
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CONtACtOS
avenida emídio Navarro, 81
2750-337 Cascais
telf: 214 847 224
Fax: 214 847 225
geral@vsv-a.com
www.vsveiga-associados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito da Família e Sucessões
Investimento estrangeiro
direito Fiscal 
direito Imobiliário 

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

VaSCo SoareS da VeIGa & aSSoCIadoS
SoCIedade de adVoGadoS rL

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

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: 9
Nº de advogados estagiários: 3
Nº de Consultores: 1
Nº de outros Colaboradores: 5

VaLeNtIm ramaLHo rodrIGUeS, PadreL de oLIVeIra, BarBeIra 
doS SaNtoS, BrIto moNteIro & aSSoCIadoS - SoCIedade de 
adVoGadoS, rL
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a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                         

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                        

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                                                                                       

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                               

antónio Leitão e Carlos Serafim - Sociedade de advogados, r.L.                                                   

aVm                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                       

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, Pereira dos Santos, Ulrich & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                        

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                      

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                 

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                         

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                        

Ferreira Pinto & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                           

Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                         

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                       

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

Jardim, Sampaio, magalhães e Silva e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                             

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                     

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                  

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                        

morais Cardoso, Sousa moniz & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                       

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                                                                                                                                                  
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Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                        

Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                               

Pra - raposo, Sá miranda & 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                                                                        

Schiappa Cabral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                        

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                        

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                        

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                                        

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                                                

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                            

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                                                                                                                                        

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                       

alexandra Bessone Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                 

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                        
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CCa oNtIer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cerqueira Gomes & associados 
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CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                        

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                            

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                 

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                       

Gameiro e associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                         
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João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rL                                                                  
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José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rL                                                       

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 
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rogério Fernandes Ferreira & associados 
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Valentim ramalho rodrigues, Padrel de oliveira, Barbeira dos Santos, 

Brito monteiro & associados - Sociedade de advogados, rL                                                       
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a. Borges Pires, Santos Pereira, Pires Pereira & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                            
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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                                                                                                                                                         

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 & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                        

abreu advogados                                                                                                                                                                                          

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                                                          

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.                                           
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azeredo Perdigão & associados - Sociedade de advogados, rL                                                         

Baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rL                                          

BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                    

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

Carlos de Sousa e Brito, Isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                        

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

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

Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                      

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rL                                                                                                                          

CCa oNtIer                                                                                                                                                                                                                                                              

Cerqueira alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                        

Cerqueira Gomes & associados 

Sociedade de advogados, responsabilidade Limitada                                                                                                      

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, Pereira dos Santos, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                        

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                  

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                  

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                        

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                  

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                      

Ferreira Pinto & 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.                                                                                            

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                    

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                          

Guimarães, Correia, Cardoso & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                    

Horácio Lages & Carlos Lages - Sociedade de advogados, rL                                                                    

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                                                                                                                                                                                                                                                                  

João Pedroso e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                

João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rL                                                                            

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                

Leal, Faro, ramos & tentúgal - Sociedade de advogados, rI                                                                                                            

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

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                                

magalhães Pereira e associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                            

mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                

maria Ferreira, Fernandes Ferreira - Sociedade de advogados, rL                                                                

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                                                                

mLa - maricato, Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                    

morais Cardoso, Sousa moniz & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                        

mP aBS - menéres Pimentel, ataíde, Bailão, Sevivas e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                

Neves Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                            

Nobre Saraiva, duarte dias & ribeiro dos Santos, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                            

Pedro rodrigues da mata & associados - Sociedade de advogados, rI                                    

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                        

Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                            

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                        

ramos, Galhofa, Lourenço & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                            

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                                        

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

rogério Fernandes Ferreira & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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rSN - remelgado, Silva Nogueira & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                            

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                

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 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                                                        

taveira da Fonseca & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                

teixeira & Sousa Guimarães - Sociedade de advogados, r.L.                                                                        

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                                        

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                                                                                
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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                                                                                                                                                               

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                               

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                           

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                             

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                  

antónio Frutuoso de melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                      

BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                        

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

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

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                            

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                               
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Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                      

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                   

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                   

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                                            

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                     

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                               

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                    

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rL                                                                

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                            

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                                                         

mP aBS - menéres Pimentel, ataíde, Bailão, Sevivas e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                               

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                               

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Serra Lopes, Cortes martins & associados 
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albano Santos & associados - Sociedade de advogados, rL                                                               
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Correia, Seara, Caldas, Simões e associados
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ramos, Galhofa, Lourenço & associados 
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a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                  

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                     

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& 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                                                                                                                                     

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                            

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                    

Jardim, Sampaio, magalhães e Silva e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                    

mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rL                                                                                                  

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 
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NPCF & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                  

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                         

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

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                  

a. dias & 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                                                                                                                             

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                                

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                                                           

dIreIto aeroNÁUtICo

dIreIto CIVIL
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albano Santos & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                  

albuquerque & 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                                                                                                                     

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.                                                          

Babo & mata, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                             

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

Cerqueira alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                     

Cerqueira Gomes & associados

Sociedade de advogados, responsabilidade Limitada                                                                                             

Correia moniz & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                      

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                               

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                             

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                           

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                    

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                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                   

Guimarães, Correia, Cardoso & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                       

Horácio Lages & Carlos Lages - Sociedade de advogados, rL                                                                     

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

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 Saramago & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                  

Lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                    

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

mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                  

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                             

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                       

mP aBS - menéres Pimentel, ataíde, Bailão, Sevivas e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                

Neves Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                        

104

58

105

59

105

90

91

60

91

106

62

107

108

108

67

70

30-31

32-33

109

95

34-35

110

72

110

73

74

111

96

75

111

97

112

112

112

77

98

113

114

Nobre Saraiva, duarte dias & ribeiro dos Santos, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Pedro rodrigues da mata & associados - Sociedade de advogados, rI                                             

Portugal & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                                                                         

ramos, Galhofa, Lourenço & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

reis, malheiro & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                            

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Silva almeida & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                          

taveira da Fonseca & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                    

teixeira & Sousa Guimarães - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                  

toscanelli, Cotrim & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                    

Vasco Soares da Veiga & associados, Sociedade de advogados rL                                                                                    

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                              

114

78

79

114

115

115

115

101

46-47

116

85

117

117

118

118

87

dIreIto ComerCIaL 

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

reestruturação de empresas e Franchising)

53

104

104

54

89

24-25

104

89

56

57

26-27

104

58

90

105

59

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

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                              

a. dias & 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 

& 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 & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                                                       

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                            

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                       

albano Santos & 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                                                                                             
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alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                          

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.                            

antonio Viñal & Co. abogados SC - Sucursal em Portugal                                            

areias & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                         

aVm                                                                                                                                                                    

azeredo Perdigão & associados - Sociedade de advogados, rL                             

Babo & mata, Sociedade de advogados, rL                                                                      

Baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rL                      

Barros, Sobral, G. Gomes & associados - Sociedade de advogados, r.L.             

BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                                

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

Campilho, Silveira, Sarmento - Sociedade de advogados, r.L.                                      

Carlos de Sousa e Brito, Isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                       

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

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                                                                                                                                    

Cerqueira alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                         

Cerqueira Gomes & associados 

Sociedade de advogados, responsabilidade Limitada                                                   

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, Pereira dos Santos, Ulrich & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                              

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                       

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                               

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rL                                            

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                        

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                        

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                              

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                        

105

90

91

60

91

105

105

92

106

106

92

106

61

62

106

107

63

93

107

93

107

64

107

108

108

108

65

66

94

108

67

68

28-29

69

94

109

70

71

30-31

32-33

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                    

Fernando Vilas Boas e associados - Sociedade de advogados, rL                                          

Ferreira Pinto & 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.                                                                                                    

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                          

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                      

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                              

Guimarães, Correia, Cardoso & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                      

Horácio Lages & Carlos Lages - 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 Saramago & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                        

Leal, Faro, ramos & tentúgal - Sociedade de advogados, rI                                                                        

Lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                      

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

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                         

magalhães Pereira e associados - Sociedade de advogados, r.L.                                            

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                      

maria Ferreira, Fernandes Ferreira - Sociedade de advogados, rL                                                  

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                        

miranda & associados                                                                                                                                                                                                  

mLa - maricato, Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                  

morais Cardoso, Sousa moniz & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                          

N. maldonado Sousa & associados - Sociedade de advogados, rL                                                  

Neves Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                        

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

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

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                   

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                

109

109

95

109

95

34-35

72

110

110

110

73

74

96

111

96

75

111

97

111

112

112

76

112

77

113

97

98

36-37

113

98

113

114

114

99

38-39

78
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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 rodrigues da mata & associados - Sociedade de advogados, rI                

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rL                                                

Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                  

Portugal & associados - Sociedade de advogados rL                                                              

Pra - raposo, Sá miranda & 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                                                                                                                                        

rSN - remelgado, Silva Nogueira & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rL                                          

Saraiva Lima e associados - Sociedade de advogados, rL                                                    

Schiappa Cabral & associados - Sociedade de advogados, rL                                             

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                

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 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                                             

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                                      

79

80

114

99

115

100

115

40-41

42-43

115

81

82

100

101

116

44-45

101

116

46-47

83

116

84

102

85

116

117

117

86

117

48-49

118

102

50-51

dIreIto ComUNItÁrIo

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                54

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                   

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                             

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                                

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                     

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                                  

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                       

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                     

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                          

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                               

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                                            

Portugal & 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                                                                                                                                                                                                                                                            

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

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

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

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                      

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                               

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                       

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                        

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

24-25
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58
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65

67

69

71
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32-33
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82
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83
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71

74

89
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63

93

94

67

69

94

71
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dIreIto CoNStItUCIoNaL

dIreIto CoNtraordeNaCIoNaL
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J. d. mendes martins & associados - Sociedade de advogados, rL                                                         

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                        

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                      

rogério alves & 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                                                                                                                        

aaa advogados                                                                                                                                                                                                                                                                       

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                             

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                                 

aVm                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                  

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                    

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                         

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                              

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                         

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                       

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

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                             

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                           

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                           

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                                        

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                                                                        

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                                           

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                      

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                          

a. dias & 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                                                                                                                                                                                                                      

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                                                

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                    

albano Santos & 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                                                                                                                      

antónio Frutuoso de melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                     

Baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rL                                   

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

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

Carvalho, matias & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                      

CCa oNtIer                                                                                                                                                                                                                               

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                            

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                    

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                     

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                         

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                             

Ferreira Pinto & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                      

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                             

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                                                                      

Pancada Fonseca, Costa oliveira & 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                                                                                                                                                                      

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

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                     

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                       

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                     

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                           
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alexandre Lafayette & associados - Sociedade de advogados - rL                                                                                    

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                       

andreia Lima Carneiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                              

antónio Leitão e Carlos Serafim - Sociedade de advogados, r.L.                                                                 

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

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

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rL                                                                                                               

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                    

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                            

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

Garcia Pereira e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                            

Horácio Lages & Carlos Lages - Sociedade de advogados, rL                                                                            

João Pedroso e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                            

Lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                    

mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados  

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                    

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                            

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                            

Nobre Saraiva, duarte dias & ribeiro dos Santos, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                    

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

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados  

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                    

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                                                                    

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

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                    

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                    

ramos, Galhofa, Lourenço & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                    

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

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                            

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                    

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                    

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                                                                                    

tavares de Carvalho & associados - Sociedade de advogados, rL                                                               

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                            

Vasco Soares da Veiga & associados, Sociedade de advogados rL                                                    

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                            

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                                            

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                              

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                           

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                             

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                              

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                                                              

antónio Frutuoso de melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                   

antónio Leitão e Carlos Serafim - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                    

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

Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                              

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                           

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                                                       

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                    

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                      

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                  

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                                                            

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Horácio Lages & Carlos Lages - Sociedade de advogados, rL                                                                                         

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

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                                              

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                      

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

Sérgio mota & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                              

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                        

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                                                                              

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                               

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                              

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                         
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aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                      

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                            

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                       

antónio Frutuoso de melo e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                            

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

Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                             

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                    

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                        

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                        

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                                      

Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                

José macieirinha, Pedro macieirinha e associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                    

miranda & associados                                                                                                                                                                                                            

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                            

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                    

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

Serra Lopes, Cortes martins & 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                                                                                                                                                                                                                                                     

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 & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                            

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                          

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                    
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albano Santos & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                          

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                      

alexandra Bessone Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                    

alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                

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.                                                                                                                                                                                       

aVm                                                                                                                                                                                                                                                                                               

azeredo Perdigão & associados - Sociedade de advogados, rL                                                          

Babo & mata, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                               

BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                     

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

Campilho, Silveira, Sarmento - Sociedade de advogados, r.L.                                                                  

Carlos de Sousa e Brito, Isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                    

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

Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                   

CCa oNtIer                                                                                                                                                                                                                                                                        

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, Pereira dos Santos, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                           

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                           

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                                             

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                             

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                   

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                   

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                     

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                           

Fernando Vilas Boas e associados - Sociedade de advogados, rL                                            

Ferreira Pinto & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                             

Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                

Garcia Pereira e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                        

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                           

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, 

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

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                      

Horácio Lages & Carlos Lages - Sociedade de advogados, rL                                                                                               

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

J. d. mendes martins & associados - Sociedade de advogados, rL                                                            

Jardim, Sampaio, magalhães e Silva e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                       

João 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 Saramago & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                      

Leal, Faro, ramos & tentúgal - Sociedade de advogados, rI                                                                                           

Lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                       

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                                            

magalhães Pereira e associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                

mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                      

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                       

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                            

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                                                                       

morais Cardoso, Sousa moniz & associados  

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                       

N. maldonado Sousa & associados - Sociedade de advogados, rL                                                        

Neves Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                          

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

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                               

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                                                                                                

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                          

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                       

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                              

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                                                                  

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                                                                                   

Saraiva Lima e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                        

Schiappa Cabral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                    
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Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                    

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                                                               

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                             

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                                                                                                                            

tavares de Carvalho & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                  

tavares e Sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                   

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                 

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                           

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                                                               

Valentim ramalho rodrigues, Padrel de oliveira, Barbeira dos Santos, 

Brito monteiro & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                          

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

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                          

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                 

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                

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

CCa oNtIer                                                                                                                                                                

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                              

José Saramago & 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.                                                                                                                                                                          

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                      

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                            

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

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                  

101
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102

85

116

117
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118
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87
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62

64

71
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97

76

77
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87
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dIreIto do UrBaNISmo
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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                                                                                                                                     

andré, miranda e associados - Sociedade de advogados, rL                                                              

antonio Viñal & Co. abogados SC - Sucursal em Portugal                                                                                  

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

54

24-25

90

105

62

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                  

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                      

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                           

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                    

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                   

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                                            

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                              

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                    

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                             

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                            

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                        

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                              

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

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                              

mLa - maricato, Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                       

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

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                             

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                              

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                              

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

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                              

Serra Lopes, Cortes martins & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                     

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                   

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                      

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                          

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                   

55

24-25

26-27

58

59

62

65

67

68

69

71
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72

74

77

113

79

80

100

42-43

81

101

46-47

83

86

50-51

87
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Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                            

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                     

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                                             

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                           

Saraiva Lima e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                            

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                                             

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                              

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                                   

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                      

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                                              

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                  

albuquerque & 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.                                                                                                                                                                                                                                                              

Baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rL                                                              

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

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

CCa oNtIer                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                                                

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                  

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                  

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                              

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                            

Ferreira Pinto & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                      

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Horácio Lages & Carlos Lages - Sociedade de advogados, rL                                                                                        

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

José Saramago & 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.                                                                                                                                                                                                                                                              

67

69

71
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116
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48-49

54

24-25
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dIreIto eCoNÓmICo, da reGULaÇÃo e da CoNCorrêNCIa

(inclui direito do Consumo e direito da agricultura)
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miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                                   

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                  

Portugal & associados - Sociedade de advogados rL                                                                 

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                   

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                   

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

Schiappa Cabral & 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                                                                                                                                  

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                   

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                                                   

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                  

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                  

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                             

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                      

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                  

alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                         

antónio Frutuoso de melo e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                              

azeredo Perdigão & associados - Sociedade de advogados, rL                                                               

Baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rL                                    

BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                     

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

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                       

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                         

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                   

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                          

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                          

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                            

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                               

36-37

78

80

115
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manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                      

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                  

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                         

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

Serra Lopes, Cortes martins & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                               

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                          

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                               

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                        

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                                                                                                                                                                

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                                 

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                 

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                                 

alexandra Bessone Cardoso & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                   

antónio Frutuoso de melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                   

aVm                                                                                                                                                                                                                                                                                         

BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                   

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

Campilho, Silveira, Sarmento - Sociedade de advogados, r.L.                                                                              

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

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

Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                           

CCa oNtIer                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cerqueira Gomes & associados 

Sociedade de advogados, responsabilidade Limitada                                                                                                                  

Clementino Cunha e associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                   

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                    

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                   

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                   

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                  

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                     

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                      

77

80
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90
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108
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FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                    

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                          

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

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                            

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                

Horácio Lages & Carlos Lages - 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 Pedroso e associados - Sociedade de advogados, rL                                                          

João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rL                                            

Leal, Faro, ramos & tentúgal - Sociedade de advogados, rI                                                          

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                           

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                   

miranda & associados                                                                                                                                                                                          

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

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

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                              

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                     

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                              

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                     

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                       

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                       

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

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rL                                                       

Saraiva Lima e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                     

Schiappa Cabral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                       

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                              

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                              

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                               

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                        

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                              

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                           

teixeira & Sousa Guimarães - Sociedade de advogados, r.L.                                                              

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                 

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                          

30-31

32-33

34-35

72

110

73

74

96

96

75

111

76

77

97

36-37

114

99

38-39

78

80

100

40-41

42-43

81

101

116

44-45

101

46-47

83

84

102

85

117

86

48-49

Vieira de almeida & associados, 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                                                                                                

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                         

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                        

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                        

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                        

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                

alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                

antónio Frutuoso de melo e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                        

antónio Leitão e Carlos Serafim - Sociedade de advogados, r.L.                                                

areias & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                        

aVm                                                                                                                                                                                                                                                           

azeredo Perdigão & associados - Sociedade de advogados, rL                                                

Barros, Sobral, G. Gomes & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                        

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

Campilho, Silveira, Sarmento - Sociedade de advogados, r.L.                                                                    

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

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

Carvalho, matias & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                             

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rL                                                                                                                        

CCa oNtIer                                                                                                                                                                                                                                                        

Cerqueira alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                      

Clementino Cunha e associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                          

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                                                                          

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                            

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                       

50-51

53

54

55

24-25

56

57

26-27

58

105

60

91

105

92

106

106

62

106

63

93

107

107

64

107

108

65

66

94

108

67

68

69

94

70
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FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                   

Fernando Vilas Boas e associados - Sociedade de advogados, rL                                                   

Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                        

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                               

Guimarães, Correia, Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                   

Horácio Lages & Carlos Lages - Sociedade de advogados, rL                                                                                       

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

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                                                                                                                                                                                                           

Leal, Faro, ramos & tentúgal - Sociedade de advogados, rI                                                                                       

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                       

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                                                     

N. maldonado Sousa & associados - Sociedade de advogados, rL                                                          

Neves Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                       

Nobre Saraiva, duarte dias & ribeiro dos Santos, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                           

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                           

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                 

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                           

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                           

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                           

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                                                                                                                                                                                                           

Saraiva Lima e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                    

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                           

Sérgio mota & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                       

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                           

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                                    

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                                       

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                   

32-33

109

95

72

110

110

73

74

111

96

75

111

111

97

36-37

113

114

114

38-39

80

100

40-41

42-43

81

82

100

116

101

116

46-47

83

84

102

85

tavares e Sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                             

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                    

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vasco Soares da Veiga & associados, Sociedade de advogados rL                                                                                       

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

Vieira de almeida & associados, 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                                                                                                                        

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                     

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                         

abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar 

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                         

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                              

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                               

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                      

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                             

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.                                                                                                                                                                                                             

Barros, Sobral, G. Gomes & associados - Sociedade de advogados, r.L.                        

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

Campilho, Silveira, Sarmento - Sociedade de advogados, r.L.                                                                        

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

Carvalho, matias & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                 

CCa oNtIer                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                     

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                             

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                         

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                           
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69

94
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30-31

32-33

95

72

110

74

75

112

77

36-37

113

98

113

78

79

80

100

40-41

42-43

81

44-45

101

46-47

83

116

84

85

86

48-49

118

102

50-51

87

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                       

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                      

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                        

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                        

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                      

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                     

Ferreira Pinto & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                              

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                                         

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                      

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

João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rL                                                            

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

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                        

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                                                         

mLa - maricato, Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                   

morais Cardoso, Sousa moniz & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                      

N. maldonado Sousa & associados - Sociedade de advogados, rL                                                            

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                                                                       

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

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                  

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                       

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                       

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                                                       

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

Schiappa Cabral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                             

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                              

Serra Lopes, Cortes martins & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                       

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                                        

Silva almeida & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                       

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                                      

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                                                                      

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                        

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                                                     

Vasco Soares da Veiga & 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                                                                                                      

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                    

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                              

Barros, Sobral, G. Gomes & associados - Sociedade de advogados, r.L.                              

Carlos de Sousa e Brito, Isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                      

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                               

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                                                                                                

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                                                                        

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                                                                                                                                                                                                                                     

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                                    

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

CLt - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                        

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                               

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                    

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                      

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                           

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                   

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                        

Guimarães, Correia, Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                 

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

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                                                                    

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                 

toscanelli, Cotrim & associados - Sociedade de advogados, rL                                            

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, rL                                                            
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75

112

76
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114

38-39

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                                                                                    

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                                       

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                        

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                                          

alexandre Lafayette & associados - Sociedade de advogados - rL                                                                                        

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                            

antónio Leitão e Carlos Serafim - Sociedade de advogados, r.L.                                                            

Babo & mata, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                            

BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

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

CCa 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                                                     

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                        

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                                                    

Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Garcia Pereira e associados - Sociedade de advogados, rL                                                            

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                    

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horácio Lages & Carlos Lages - 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 Pedroso e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                           

João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rL                                                                                                

Lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                                

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                    

Nobre Saraiva, duarte dias & ribeiro dos Santos, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                

dIreIto PeNaL (inclui direito Penal económico)

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                    

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

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

rSN - remelgado, Silva Nogueira & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                

Sérgio mota & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                           

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                        

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                

telles de abreu advogados                                                                                                                                                

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                   

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                             

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                        

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                           

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                     

abreu advogados                                                                                                                                                                                                                             

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                                                              

andré, miranda e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                    

antónio Frutuoso de melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                           

Babo & mata, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                        

Baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rL                                  

BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                         

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

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

Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                     

Cerqueira alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                    

Clementino Cunha e associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                      

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                                                                                                                                                                                                                                                       
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Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                                         

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                             

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                      

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                   

Fernando Vilas Boas e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                     

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

Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Garcia Pereira e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                         

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                       

Horácio Lages & Carlos Lages - 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                                                                     

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.                                                                                                                                                                                                                                                                        

miranda & associados                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mLa - maricato, Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                      

mP aBS - menéres Pimentel, ataíde, Bailão, Sevivas e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                        

Neves Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                         

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

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                  

Portugal & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                                                                            

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ramos, Galhofa, Lourenço & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                          

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                                                                     

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

rui Pinto duarte & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                          

Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                             

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                                                                                         

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                         

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                                                                                                                        

tavares e Sousa, duarte de almeida, Campos e Carvalhinho, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                        

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                                                                  

Valentim ramalho rodrigues, Padrel de oliveira, Barbeira dos Santos, 

Brito monteiro & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                         

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                       

Vieira Fonseca & 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                                                                                                                                                

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                  

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                 

alexandra Bessone Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                

antónio Frutuoso de melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                

antónio Leitão e Carlos Serafim - Sociedade de advogados, r.L.                                                     

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

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

Carvalho, matias & associados, Sociedade de advogados, rL                                                   

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                   

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                               

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, r.L.                          

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                         

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                          

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                          

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                            

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                    

Ferreira Pinto & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                                           

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

69

71

30-31

32-33

109

109

95

110

72

110

73

74

96

111

96

75

76

112

77

36-37

113

113

114

99

38-39

79

80

115

40-41

115

42-43

81

101

101

46-47

83

84

102

85

117

86

48-49

118

50-51

87

54

89

24-25

26-27

58

90

60

91

62

63

107

65

66

94

67

28-29

69

70

32-33

95

72

74

63

dIreIto SoCIaL e dIreItoS HUmaNoS

FUSõeS e aQUISIÇõeS 

 (inclui Fundos de Investimentos, Private equity e Venture Capital)
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m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                               

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                  

morais Cardoso, Sousa moniz & 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                                                                                                                                                                                   

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                             

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                                                                             

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                                                                                                                                                                                                                                             

Schiappa Cabral & 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                                                                                                                                                                                                                                                

taveira da Fonseca & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                              

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                                                                

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                                                                                                

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

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                 

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

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                               

a. dias & associados - Sociedade de advogados, r.L                                                                                                          

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                          

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                       

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                 

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                 

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                 

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                                 

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                   

andreia Lima Carneiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                   

CC aa | Costa Carvalho advogados associados, rL                                                                                                 

CLt - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                   

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                  

76

77

98

78

80

40-41

42-43

81

82

100

44-45

46-47

83

84

85

117

86

48-49

102

50-51

53

104

54

24-25

89

56

26-27

58

59

91

107

108

65

INSoLVêNCIaS

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                  

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                    

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                  

Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                    

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

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                    

Horácio Lages & Carlos Lages - 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                                                                                                                                                                                                    

magalhães Pereira e associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                 

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                    

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                  

morais Cardoso, Sousa moniz & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                    

mP aBS - menéres Pimentel, ataíde, Bailão, Sevivas e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                    

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                                                                                    

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

PmC | José Pujol, Luís marçal, Jorge Calisto e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                    

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                    

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                                                 

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                    

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                  

Sousa Guedes, oliveira Couto & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                    

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                                                    

telles de abreu advogados                                                                                                                                                                                                    

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                   

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                      

68

69

109

95

34-35

72

73

74

96

112

77

98

98

113

78

79

100

40-41

81

82

100

101

46-47

83

102

85

86

48-49

87

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                                            54

INVeStImeNto INterNaCIoNaL (inclui Investimento estrangeiro, 

Investimento em África e Investimento em espanha)
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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                                                                                                                                                                                                  

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                        

aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                          

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                          

aVm                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                           

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                         

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                         

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                    

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                               

FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                         

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                               

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                         

Jardim, Sampaio, magalhães e Silva e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                         

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                         

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                                                  

aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                      

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                                             

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                           

54

89

55

24-25

26-27

58

92

62

93

65

67

69

71

30-31

32-33

72

96

42-43

54

24-25

56

58

merCado de CaPItaIS (inclui Privatizações)

ProJeCtoS (inclui Infra-estruturas e Project Finance)

antónio Frutuoso de melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                             

aVm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                 

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                       

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                          

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                          

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                              

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                

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

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                        

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

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                   

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                                                                       

Schiappa Cabral & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                   

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                              

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                               

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                     

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                

60

92

62

65

28-29

69

70

32-33

72

74

76

80

42-43

44-45

46-47

83

48-49

50-51

aaa advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                       

aamm - abecasis, azoia, moura marques & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                                                                        

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                        

antonio Viñal & Co. abogados SC - Sucursal em Portugal                                                                                                                         

aVm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

CCa oNtIer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                                                                                                                                                                               

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                            

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fernando Vilas Boas e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                       

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

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                            

m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                               

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Pancada Fonseca, Costa oliveira & 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Silva almeida & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                             

toscanelli, Cotrim & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                            

Vasco Soares da Veiga & associados, Sociedade de advogados rL                                                                                                     

89

55

24-25

56

26-27

59

105

92

63

64

65

66

69

70

32-33

109

34-35

72

74

97

76

77

99

78

42-43

82

46-47

116

118

118
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rogério alves & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                                                          

Serra Lopes, Cortes martins & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                                                         

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, rL                                                                                                               

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                    

Vieira de almeida & associados, Sociedade de advogados, rL                                                               

Vieira Fonseca & 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                                                                                     

abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                                                    

abreu advogados                                                                                                                                               

albuquerque & associados - Sociedade de advogados rL                                                                      

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                      

antónio Frutuoso de melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                                        

antonio Viñal & Co. abogados SC - Sucursal em Portugal                                                                                               

areias & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                            

Baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rL                                      

BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                               

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

CCa oNtIer                                                                                                                                                        

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                     

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                               

CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                               

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                  

espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                         

esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                         

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                              

Ferreira Pinto & associados - Sociedade de advogados, r.L.                                    

Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                     

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

João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rL                             

José Saramago & 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 & associados                                                                                                                                     

morais Cardoso, Sousa moniz & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                               

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

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                 

almeida ribeiro e associados - Sociedade de advogados, rL                                      

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                        

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                 

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

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

João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rL                              

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

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                                            

Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                   

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

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.                                                                                                                  

81

46-47

83

48-49

50-51

87

54

24-25

56

57

58

59

60

105

105

92

61

62

64

65

67

28-29

69

70

71

32-33

95

72

74

75

97

76

77

98

36-37

98

53

59

63

65

67

109

74

75

112

77

97

98

78

79

99

115

46-47

38-39

80

99

115

40-41

42-43

81

100

46-47

83

84

85

117

86

118

48-49

102

50-51

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                                                           

Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                         

Pra - raposo, Sá miranda & 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                                                                                                                    

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                                                                                           

reGIStoS e NotarIado

ProPrIedade INteLeCtUaL, teCNoLoGIaS de INFormaÇÃo e 

teLeComUNICaÇõeS (inclui Comércio electrónico, direito das Novas 

tecnologias, Protecção de dados e Software)



Escritórios em Portugal

índice localidades

Norte

CeNtro

Braga                                                      

Chaves                                                      

Fafe                                                      
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Norte

   Cerqueira alves & associados, Sociedade de advogados, rL                                  

Clementino Cunha e associados, Sociedade de advogados, r.L.                         

   Horácio Lages & Carlos Lages - Sociedade de advogados, rL                                  

   areias & 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                                              

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

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                           

   a. dias & 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 advogados                                                                                                                                      

   aguiar-Branco & associados - Sociedade de advogados, rL                                     

   albano Santos & associados - Sociedade de advogados, rL                                          

BraGa

CHaVeS

FaFe

GUarda

GUImarÃeS

Porto 

107

108

73

105

108

110

54

108

95

97

53

104

54

104

57

26-27

104

   andreia Lima Carneiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                        

aVm                                                                                                                                                  

Barros, Sobral, G. Gomes & associados - Sociedade de advogados, r.L.             

   BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

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

   Campilho, Silveira, Sarmento - Sociedade de advogados, r.L.                                                          

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

   Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                       

   Cerqueira Gomes & associados 

Sociedade de advogados, responsabilidade Limitada                                                                                           

   CNCm - Curado, Nogueira, Costa mendes & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                           

CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                              

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                                                         

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                                       

   dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                      

FCB - 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                                                                                                                                             

   Leal, Faro, ramos & tentúgal - Sociedade de advogados, rI                                                                   

   mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rL                                                                                                                  

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                     

miranda & associados                                                                                                                                      

   Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rL                                                             

Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

rogério Fernandes Ferreira & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

   rSN - remelgado, Silva Nogueira & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                               

Saraiva Lima e associados - Sociedade de advogados, rL                                                    
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CrBa - Capitão, rodrigues Bastos, areia e associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                   

   Horácio Lages & Carlos Lages - Sociedade de advogados, rL                                                       

   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                                                                                           

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

João Pedroso e associados - Sociedade de advogados, rL                                      

   Lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                        

aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                     

   Vasco Soares da Veiga & 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                                                     

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

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                    

Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                          

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                           

Lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                

a. mateus Ferreira e associados - Sociedade de advogados, rL                                     

Nobre Saraiva, duarte dias & ribeiro dos Santos, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                
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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.                                  

   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                                        

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                     110

84

102

117

117

86

48-49
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Lucena e Vale, Galacho, Granjeia e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                 

manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                  

LeIrIa

112

77

   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                                                                                                                        

   aBBC - azevedo Neves, Benjamim mendes, Carvalho 

& associados, Sociedade de advogados, rL                                                                       

   aBPd - amaral Blanco, Portela duarte & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                    

   abreu & marques e associados, 

Sociedade de advogados de responsabilidade Limitada                                           

   abreu advogados                                                                                                                                       

   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                                                               

   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.                             

   antonio Viñal & Co. abogados SC - Sucursal em Portugal                                         

areias & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                 

aVm                                                                                                                                                  

   azeredo Perdigão & associados - Sociedade de advogados, rL                        

   Babo & mata, Sociedade de advogados, rL                                                              

   Baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rL                   

   Barros, Sobral, G. Gomes & associados - Sociedade de advogados, r.L           

LISBoa

53

54

89

55

24-25

89

56

57

58

90

   BaS - Sociedade de advogados, rL                                                                                    

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

Campilho, Silveira, Sarmento - Sociedade de advogados, r.L.                                           

   Carlos de Sousa e Brito, Isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca 

& associados - Sociedade de advogados, rL                                                                                 

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

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

   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                                                                                                                               

   CtSU - Campilho, ribeiro telles, Pereira dos Santos, Ulrich & associados

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                               

   Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                                                                                    

   dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rL                                    

   espanha e associados - Sociedade de advogados, rL                                                         

   esquível & associados - Sociedade de advogados, rL                                                              

   FaLm - Ferreira de almeida, Luciano marcos & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                         

   FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                                                              

   FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                      

   Ferreira Pinto & 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                                                     

   Gómez-acebo & Pombo                                                                                                                                          

   Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                            

   Guimarães, Correia, Cardoso & associados 

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

   J. d. mendes martins & associados - Sociedade de advogados, rL                             

   Jardim, Sampaio, magalhães e Silva e associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                   

   João Pedroso e associados - Sociedade de advogados, rL                                                         

   João Pinto Germano & associados, Sociedade de advogados rL                                   

   m&a - albergaria Silva & associados - Sociedade de advogados, rL                         

   magalhães Pereira e associados - Sociedade de advogados, r.L.                                   

   manuel Guerra Pinheiro, Paulo reis & associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                             

   maria Ferreira, Fernandes Ferreira - Sociedade de advogados, rL                               

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                             

   miguel reis & associados - Sociedade de advogados, rL                                                                        

   miranda & associados                                                                                                                                      

   mLa - maricato, Lima & associados - Sociedade de advogados, rL                                    

   morais Cardoso, Sousa moniz & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

   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                                                            

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

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

Nuno Cerejeira Namora, Pedro marinho Falcão & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                              

   Pancada Fonseca, Costa oliveira & associados 

Sociedade de advogados rL                                                                                                                                              

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

& 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                                                                                                                                             

   Portugal & associados - Sociedade de advogados rL                                                                        

   Pra - raposo, Sá miranda & 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                                                          

   Saraiva Lima e associados - Sociedade de advogados, rL                                                                     

   Schiappa Cabral & associados - Sociedade de advogados, rL                                              

   Seabra, Gonçalves Ferreira, Cunha, marta e associados, 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                            

   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 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                                              

   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                                                

   Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                                        

Correia, Seara, Caldas, Simões e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                  

   ramos, Galhofa, Lourenço & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                         
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Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                                                

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                            

alexandra Bessone Cardoso & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                   

   Nobre Saraiva, duarte dias & ribeiro dos Santos, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                              

VISeU

torreS VedraS

95

97

90

114

Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, r.L.                                             

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                                   

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                        

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

Gama Lobo Xavier, Luis teixeira e melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                                        

mendes Londral & associados - Sociedade de advogados, rL                                  

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, rL                                                                                                                         

a.m. Pereira, Sáragga Leal, oliveira martins, Júdice 

& associados, Sociedade de advogados, rL - PLmJ                                                                                            

abreu advogados                                                                                                                     

antónio Frutuoso de melo e associados 

Sociedade de advogados, r.L.                                                                                       

Barros, Sobral, G. Gomes & associados - Sociedade de advogados, r.L.          

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                     

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

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                                                                                         

rogério Fernandes Ferreira & associados 

Sociedade de advogados, rL                                                                                              

Silva almeida & associados - Sociedade de advogados, rL                                          

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, rL                                    

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                                                   

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

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

FCB - F. Castelo Branco & associados                                                                            

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