




In-Lex

3

editorial

o bom nome

entre as muitas citações famosas de benjamin Franklin há uma que diz que “são necessárias muitas boas ações para cons-
truir uma boa reputação, mas apenas uma má para a perder”. Casos como o luanda Leaks e as suspeitas de fraude fiscal e 
branqueamento de capitais no futebol português, que marcaram o arranque deste ano, equivalem a uma má ação. legí-
timo ou não, o papel desempenhado por consultoras, auditoras e sociedades de advogados deixou um véu de suspeição.
 
Henry Kissinger, o antigo secretário de estado norte-americano, cujo papel na história recente dos estados Unidos e do 
mundo é no mínimo controverso, disse um dia que “90% dos políticos dão aos outros 10% uma má reputação”. temos 
de acreditar – caso contrário o nosso sistema social deixa de fazer sentido – que há muito mais de 10% de políticos 
sérios, polícias sérios, juízes sérios, jornalistas sérios ou advogados sérios em Portugal. temos de acreditar que os que 
não o são não passam de uma pequena minoria. mas não tenhamos dúvidas de que a transgressão dessa pequena 
minoria prejudica de sobremaneira todos os outros.
 
a empresa de estudos de mercado GFK divulgou há um ano um estudo de opinião sobre a confiança dos portugue-
ses nas várias profissões. os bombeiros lideravam destacados com um índice de confiança de 94%, seguidos pelos 
médicos e professores, ambos com 83%. os advogados aparecem muito mais para baixo na tabela, com um índice 
de apenas 47%. no fim estão os banqueiros (36%) – qualquer um pode testemunhar as marcas que o colapso do beS 
deixou em todos – e os políticos (18%).
 
a reputação não aparece no balanço de uma empresa, mas vai à demonstração de resultados. É um ativo intangível, 
mas tem um impacto bem real no negócio. a boeing que o diga. Só à conta do escândalo do 737 max estima perder 18 
mil milhões de dólares. Se há indústria onde a reputação é um valor absoluto, é o da aviação. mas o tema toca a todos 
e é determinante numa sociedade cada vez mais exigente e onde a informação circula de forma muito mais rápida.
 
o estudo da GFK mostra que as sociedades de advogados têm um longo caminho pela frente na construção de uma 
relação de maior confiança com os portugueses. o que obriga a não cometer erros – “são precisos 20 anos para cons-
truir uma reputação, mas bastam cinco minutos para a arruinar”, como diz Warren buffett – cumprindo a deontologia 
da profissão e seguindo escrupulosamente regras de compliance na seleção dos clientes. mas passa também por fazer 
pedagogia sobre o trabalho imprescindível e insubstituível dos advogados.

andrÉ VerÍSSimo 
diretor do Jornal  

de negócios

TEMPOS DE ANTIVÍRUS

o ano de 2019 foi um ano positivo, assim o referem a grande maioria das sociedades representadas nesta edição do 
anuário in-lex, e as expectativas são para que esta tendência se mantenha em 2020.
 
ainda que o cenário para 2020 seja otimista, com o arranque deste novo ano, têm surgido novos desafios e algumas 
incertezas para o setor empresarial e, consequentemente, para as sociedades de advogados. Sinais externos, como 
o brexit, a evolução da economia europeia, a grave situação com que se depara a China e o mundo com o novo 
coronavírus, as eleições nos estados Unidos e os possíveis acordos comerciais com o resto do mundo, assumem 
particular importância para uma economia como a portuguesa muito exposta ao exterior. mas nem só de fora vêm 
as incertezas. a expectativa de governação no atual cenário político nacional é grande e deve entrar também na 
fórmula desta equação.
 
a análise do setor das sociedades de advogados denominado advocacia de negócios, funciona de alguma forma 
como um barómetro da economia nacional, não fossem as empresas a razão de ser da sua existência, e nesta 15ª 
edição do in-lex também conseguimos comprovar, ainda que com novas incertezas, a tendência positiva para 2020. 
nesta radiografia fidedigna da realidade do setor a nível nacional, que é o in-lex, constatamos um maior número de 
sociedades a aderirem ao projeto, com equipas reforçadas, atentas e recetivas aos avanços tecnológicos facilitadores 
de criação de valor nos seus clientes e com estruturas adaptadas aos novos desafios. 
 
num cenário de incertezas, que de certa forma já é um commodity dos tempos modernos, impõe-se cada vez mais 
uma aposta na prevenção e na rápida capacidade de adaptação. e a prevenção não se faz somente com softwares 
informáticos Prova disso são os tempos “Leaks” em que vivemos e que desvendam as fragilidades desses sistemas. 
não há sistemas que consigam acompanhar o ritmo tecnológico estonteante dos dias de hoje, que cria grandes 
oportunidades mas também inesperados desafios à humanidade: constrói e destrói, aproxima e afasta, promove a 
informação mas nem sempre o conhecimento.
 
a prevenção edifica-se no adn das empresas e nas pessoas. assenta em pilares sólidos, com valores éticos enraiza-
dos e na escolha dos parceiros certos. em matéria jurídica, não só a jusante, mas também a montante, as empresas 
devem escolher parceiros competentes, fiáveis e seguros. apresentamos nesta edição os melhores antivírus jurídicos 
do mercado, parceiros imprescindíveis das empresas para os novos desafios que se avizinham. São 143 Sociedades! 
Faça o seu download nas páginas que se seguem!

João moUra 
diretor da in-lex
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o retrato do anUÁrio

aDVOcacia SOciETÁRia DÁ TRaBaLhO 
a MaiS DE 5.700 PROFiSSiOnaiS
�� É um universo de 4.000 advogados – dos 

quais 837 são sócios e mais de 600 são ad-
vogados estagiários – aquele que está espe-
lhado no in-lex 2020, onde 143 sociedades 
marcam presença. dados adicionais também 
avançados por estas organizações mostram 
a importância das sociedades de advogados 
enquanto geradoras de postos de trabalho. 
as 143 firmas participantes neste diretório 
dão também emprego a 364 consultores e a 
mais de 1.390 profissionais de outros sectores, 
onde se incluem funcionários administrativos, 
pessoal técnico ligado aos recursos humanos 
ou à contabilidade, mas igualmente especia-
listas nas áreas de marketing, comunicação 
empresarial ou tecnologias de informação. 

em jeito de balanço, são 143 sociedades de 
advogados, que integram mais de 5.700 pro-
fissionais, dos quais, quase 4.000 são advoga-
dos, e que asseguram a prestação de serviços 
jurídicos preferencialmente a empresas; estão 
sedeadas sobretudo na Grande lisboa e no 
Grande Porto e, além de Portugal, estão tam-
bém, com presença própria ou em parceria, 
em mais 70 países. 

ÁREAS DE PRÁtICA
no ‘top 10’ das áreas de prática importa dizer 
que, sem surpresas, o agrupamento de direito 

Comercial se destaca no primeiro lugar desta 
listagem. São 127 as sociedades representa-
das no in-lex de 2020 que proporcionam este 
tipo de apoio jurídico. no segundo lugar da 
lista surge o Contencioso, com um total de 
109 firmas, seguido do direito do trabalho, 
com 100 sociedades a revelarem que prestam 
serviço neste âmbito.

aquela que é uma das áreas cuja atividade 
mais tem estado em evidência nos últimos 
anos, a do direito imobiliário, volta a estar tam-
bém posicionada nos lugares cimeiros da lista, 
subindo inclusive uma posição no ranking, 
face à última edição. São 86 as firmas de ad-
vocacia a oferecerem trabalho especializado 
neste campo. o direito Fiscal é habitualmente 
privilegiado no conjunto dos serviços jurídicos 
prestados às empresas, não se estranha por 
isso que entre as 143 sociedades represen-
tadas neste anuário, 85 proporcionem apoio 
aos clientes no campo da fiscalidade. a fechar 
o ‘top 10’ estão as áreas de direito Público e 
administrativo, direito Financeiro, arbitragem 
e mediação, Propriedade intelectual e tmt e 
direito da Família, menores e Sucessões.

PRESENÇAS NACIONAIS
as regiões de lisboa e do Porto, com destaque 
para a capital, são as que têm o maior número 

de sociedades representadas no anuário in-lex 
de 2020. no entanto, as presenças no anuário 
chegam de todo o País, com 18 localidades 
com escritórios sede, o que permite, à seme-
lhança das anteriores edições, abarcar a quase 
totalidade do território continental e das regi-
ões autónomas dos açores e da madeira. 

PRESENÇA INtERNACIONAL
angola, brasil e espanha são os países mais re-
presentados no campo da internacionalização 
das sociedades de advogados presentes no 
anuário, fruto da aposta que nesses destinos é 
feita pelos empresários nacionais, os principais 
clientes das firmas de advocacia portuguesas. 

nas localizações internacionais, face ao anu-
ário anterior, destaca-se uma importante 
presença das sociedades representadas em 
países como moçambique, Cabo Verde, Fran-
ça, estados Unidos ou China. 

em sentido inverso, muito por força do brexit, 
regista-se um declínio no número de firmas de 
advocacia nacionais no reino Unido. importa 
dizer, em todo o caso, que a internacionaliza-
ção da advocacia nacional chega a 70 países 
espalhados pela europa, África, médio orien-
te, américa, Ásia e oceânia, com escritórios 
próprios ou em regime de parcerias. �
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“REGiME FiScaL DaS SOciEDaDES 
ViOLa O PRincÍPiO Da iGUaLDaDE”

artificial, mas também as novas formas de 
gestão das sociedades de advogados. Vamos 
contar com a participação do antigo diretor-
-geral do instituto Superior técnico, arlindo 
oliveira, que acedeu gentilmente a fazer 
uma intervenção. também já estabelecemos 
contacto com o Centro de estudos das Socie-
dades de advogados (CeSa) do brasil estudos. 
tive oportunidade de estar no encontro da 
nossa congénere do brasil, que tem milhares 
de advogados. tem uma estrutura bem mais 
desenvolvida do que a nossa. estão convida-
dos para o nosso encontro anual. no âmbito 
internacional, estamos também a aderir a uma 
federação dos advogados de língua portugue-
sa, que já abrange macau e S. Paulo, que é a 
maior associação de todas.

Referiu que o tema central do próximo en-
contro nacional da ASAP será sobre os gran-
des desafios das sociedades de advogados 
para os próximos anos. De que forma é que 
as sociedades que estão no mercado por-
tuguês se estão a preparar para os grandes 
desafios do futuro?
diria que as sociedades de advogados têm uma 
sensibilização para o tema. Há duas ou três que 
já estão mais à frente do que a média ao nível 
da sensibilização para o tema e já estão a dar 
passos concretos na introdução de uma auto-
mação nos próprios procedimentos dos seus 
serviços. Já têm contratos celebrados ou parce-
rias com universidades que estão a desenvolver 
sistemas ou com empresa que fornecem esses 
serviços. algumas já estão a adaptar para o 
português soluções que foram criadas no am-
biente anglo-saxónico. Há aqui uma grande 
disparidade na medida em que estamos a falar 
de algo que é extremamente dispendioso. 

A ASAP poderá concertar esforços para 
ajudar, ao nível da adoção de novas tecno-
logias, as pequenas e médias sociedades de 
advogados que são suas associadas? 
essa opção dependerá dos associados. a aSaP 
está disponível. Fazermos o encontro nacional 
sobre o tema é uma forma de os associados 
o discutirem e, eventualmente, tomarmos 
algumas decisões. agregando um conjunto ...  

�� o regresso dos encontros anuais, desta vez 
sob o tema “o Futuro da advocacia”, a imagem 
das sociedades de advogados junto da opinião 
pública ou o recorrente tema do regime fiscal 
dos profissionais organizados em regime socie-
tário marcam esta conversa com José luís mo-
reira da Silva. o novo presidente do Conselho 
diretor da associação das Sociedades de ad-
vogados de Portugal (aSaP) explica o que está 
em causa e aponta as prioridades do mandato.

O novo conselho diretor da ASAP, a que pre-
side, está em funções há relativamente pou-
co tempo. Qual foi a vossa prioridade nesta 
fase inicial do mandato?
temos vindo a realizar o que nos tínhamos 
proposto no início do mandato, que era con-
tactar com todos os nossos associados do 
norte, não só no Porto, mas também braga, 
Guimarães, bem como em algumas comarcas 
limítrofes. o objetivo é mostrar que já esta-
mos em plena atividade e que podem contar 
connosco. também já fizemos uma reunião 

em lisboa, que é onde há mais associados da 
aSaP. e procurámos marcar reuniões com vá-
rias entidades do sistema judiciário. também 
pedimos uma reunião com o nosso novo bas-
tonário e marcámos um encontro com a nova 
direção da Caixa de Previdência dos advoga-
dos e Solicitadores.

um dos propósitos anunciados é o de reto-
mar a realização dos encontros anuais ASAP. 
tal será possível já em 2020?
o nosso propósito é que a iniciativa seja reto-
mada já este ano, no Centro Cultural de belém. 
estamos a avaliar se será em junho ou julho, 
ou se passaremos para depois do tradicional 
período de férias. Já temos um ‘key note spe-
aker’ de relevo e o tema do encontro será o 
futuro da advocacia.

Quem é esse orador convidado? E a discus-
são em torno do futuro da advocacia vai 
centrar-se em que áreas?
Vai abranger não só as questões da inteligência 

entreViSta a JoSÉ lUÍS moreira da SilVa, PreSidente do ConSelHo diretor da aSaP
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alargado de sociedades de advogados, penso 
que será mais fácil discutir, com os fornece-
dores desses serviços, protocolos e formas de 
tornar os preços mais acessíveis. mais cedo ou 
mais tarde, essas aplicações irão tornar-se cada 
vez menos dispendiosas e mais acessíveis. isso 
permitirá, depois, adotar soluções para as so-
ciedades de média dimensão e, eventualmen-
te, até para as mais pequenas. a aSaP pode 
dar esse empurrão. estamos disponíveis para 
isso, assim os associados o queiram. Vamos 
trabalhar para isso. 

um dos temas que está inscrito no vosso 
programa de ação como prioritário é o do re-
gime fiscal das sociedades de advogados. A 
verdade é que não avançou qualquer altera-
ção no Orçamento do Estado de 2020. O que 
é que pretendem fazer a esse nível? 
É um tema que nos está a preocupar de so-
bremaneira. estávamos muito confiantes que 
o Governo interviesse nesse âmbito, porque 
havia a promessa, feita ao antigo bastonário, 
Guilherme Figueiredo, por parte do secretá-
rio de estado dos assuntos Fiscais, de que a 
possibilidade de as sociedades de advogados 
optarem pelo regime geral do irC seria ado-
tada. o secretário de estado telefonou-me, foi 
simpático comigo, para dizer que não haveria 
a oportunidade de incluir essa medida no or-
çamento do estado. Por isso, será um tema que 
teremos de retomar. 

O que é que está em causa?
Consideramos que o regime fiscal existente é 
uma violação gritante do princípio da igualda-
de e uma concorrência desleal. todas as socie-
dades profissionais em Portugal, com exceção 

da nossa e dos solicitadores, têm essa possi-
bilidade. as sociedades de advogados estran-
geiras que se instalam em Portugal concorrem 
connosco numa situação discriminatória. isso 
tem de acabar.

O que é que a ASAP pretende fazer?
temos de apresentar um dossiê mais cheio, 
que possa convencer o Governo da bondade 
da solução. ou então ir para outras soluções 
que tentávamos evitar, como recorrer à se-
nhora provedora da Justiça, com quem já falei, 
chamando-lhe a atenção para a discriminação.

A perceção negativa que a opinião pública 
tem em relação às sociedades de advogados, 
nomeadamente quando surgem notícias 
que as implicam em situações menos cla-
ras, como as que sucederam recentemente, 
lembre-se o chamado caso Luanda Leaks, é 
outro tema que vos preocupa e que consta 
do vosso programa. O que que vão fazer 
quanto a essa questão?
esse é um tema que está a tornar-se gritante, 
nomeadamente com os chamados leaks, as fu-
gas de informação envolvendo emails. É uma 
situação que nos preocupa grandemente.

É a imagem das sociedades de advogados 
que está em causa?
a imagem deriva de algum desconhecimento 
das sociedades de advogados e é nosso papel 
também ajudar a clarificar. ao não clarificar 
essa situação e ao virem essas fugas cá para 
fora, para o público em geral, desacompanha-
das de uma explicação, dá ideia de que há o 
cometimento de crimes ou de comportamen-
tos deontologicamente incorretos.

De forma justa ou injusta, a ideia que passa 
para a opinião pública é de que alegadamen-
te foram cometidos ilícitos.
isso não é verdade, porque se assim fosse os 
advogados estavam constituídos arguidos e a 
própria ordem dos advogados já teria aberto 
processos disciplinares. os advogados apenas 
cumprem o seu papel de administração da 
justiça, fundamental na sua relação com os 
clientes e com a defesa da justiça em Portugal. 
É um papel essencial, protegido pelo artigo 
20 da Constituição. estas fugas de informação 
que não são alvo de inquérito criminal e de 
responsabilização civil e criminal, para nós não 
só põem em causa a advocacia, mas também a 
justiça em Portugal. 

Como é que a perceção negativa para com 
as sociedades de advogados pode inverter-
-se? O que é que podem fazer os poderes 
públicos?
Vamos começar a desenvolver um trabalho, 
no sentido de chamar a atenção dos poderes 
públicos para esta situação. o que está a acon-
tecer é a utilização totalmente abusiva e crimi-
nosa de informação que a lei do cibercrime, de 
2009, proíbe. São meios de prova ilicitamente 
obtidos e relativamente aos quais não há qual-
quer contraditório. não há qualquer verifica-
ção da veracidade dos documentos, nem tão 
pouco há possibilidade de defesa por parte 
dos visados. e, mais do que tudo, há uma rela-
ção de confiança que é posta em causa. Uma 
relação essencial para a defesa da legalidade 
e da Justiça. Já se verificava o abuso da cons-
tituição de advogados como arguidos para 
obtenção de provas, contra o que somos com-
pletamente contra. agora, há a obtenção ...  

“OS ADVOGADOS APENAS 

CuMPREM O SEu PAPEL DE 

ADMINIStRAÇÃO DA JuStIÇA, 

FuNDAMENtAL NA SuA RELA-

ÇÃO COM OS CLIENtES.” 

José luís moreira da Silva, 
Presidente do Conselho diretor 
da associação das Sociedades de 
advogados de Portugal (aSaP)
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de uma forma de autorregulação, criam de-
terminados relacionamentos com os seus 
colaboradores a nível, por exemplo, de férias, 
de dispensas em caso de maternidade ou de 
doença, de compensações por várias situa-
ções na vida profissional ou pessoal. não vejo 
razão para não acolher essas realidades se ti-
vesse de haver, por exemplo, regulamentação 
nesse sentido. Quanto a criar condições para 
proteger os colaboradores das sociedades de 
advogados, que se criem. aliás, a própria or-
dem dos advogados fez propostas e avançou 
nesse sentido. Já quanto à criação de um con-
trato de trabalho, isso põe em causa a matriz 
da advocacia. �

ilícita de correspondência privilegiada entre o 
cliente e o advogado, que depois é utilizada de 
forma ilícita e nula, nos termos do código do 
processo penal. isto é algo que tem de ser cla-
ramente afirmado e tem que o poder público 
atuar de forma veemente. Caso contrário está 
em causa a justiça em Portugal.  

Vão explicar isso junto da opinião pública?
É preciso explicar às pessoas que se há aqui 
uma relação entre o advogado e o cliente, 
isso é absolutamente normal. os advogados 
existem é para aconselhar os seus clientes, 
defendendo-os nos termos da lei, nunca de 
forma ilícita. esse auxílio pode traduzir-se 
na constituição de empresas, mas também 
numa ida a tribunal, quando é necessário. em 
qualquer dos casos, estamos a falar de atos 
próprios da advocacia, tal como estão elen-
cados na lei. nenhum desses atos próprios da 
advocacia é crime.

Quando alguém está sob investigação e 
quando há suspeitas da prática de crime, 
sobretudo na área económica, as pessoas 
acabam por associar o advogado ao cliente. 
Compreende ou não que exista essa perce-
ção na opinião pública?
Compreendemos que haja essa primeira 
impressão, mas tem de haver aqui uma po-
sição propedêutica de explicar. acho que os 
próprios, às vezes, se querem furtar a fazer 
essa explicação. a aSaP está disponível para 
o fazer.

A ASAP está disponível para, nos casos me-
diáticos, vir a público explicar o que se está 
a passar?
está disponível para vir a público e explicar 
porque é que há um advogado que participa 
num determinado processo. explicar porque 
é que um advogado pratica atos próprios da 
advocacia. Pratica-os porque é para isso que 
servem os advogados e é para isso que serve 
a Justiça em Portugal. Se o advogado comete 
algum crime não está a praticar atos próprios 
dos advogados. aí já não é advogado, está a 
fazer outra coisa.

Isso tem de ser explicado?
estas situações têm de ser muito bem explica-
das. Compreendo que possam ser situações 
mais complicadas, mas têm de ser ouvidas 
ambas as partes. a justiça é isso mesmo. não 
pode a comunicação social pura e simples-
mente pegar em alguns elementos que foram 
subtraídos ilicitamente, colocá-los nos seus 
meios de comunicação e não haver forma ne-
nhuma de contraditório.

Quando há a publicação dessas notícias, há 
também a preocupação por parte dos jorna-
listas de procurar falar com as pessoas que são 
alvo dessas notícias, fazendo o contraditório.
a maior parte dos jornalistas tem essa preocu-
pação. não sei se no caso dos ‘leaks’ o fizeram ou 
não. depois o que vem a público é: ‘lá estão as 
sociedades de advogados a fazerem isto e aqui-
lo’. É importante que a opinião pública tenha co-
nhecimento daquele que é efetivamente o tra-
balho dos advogados inseridos em sociedades 
de advogados nos processos mais complexos.

A relação das sociedades de advogados com 
os advogados associados está de novo sob 
o escrutínio de atores externos à profissão. 
Como vê as propostas legislativas que estão 
no Parlamento?
temos três diplomas que estão na assembleia 
da república que podem ter alguma influên-
cia nas sociedades de advogados. São da au-
toria do PS, do Pan e do bloco de esquerda. Já 
pedimos uma reunião com a primeira comis-
são [Comissão de assuntos Constitucionais, 
direitos, liberdades e Garantias], para discutir 
esses processos.

A ASAP está de acordo com as propostas que 
foram entregues no Parlamento?
estamos, em princípio, de acordos com eles, 
sem discutir pormenores. no entanto, em ge-
ral, relativamente às propostas do PS e do Pan, 
que me parecem razoáveis, a lógica aponta 
para que essas medidas já deveriam estar em 
vigor há mais tempo. estou a falar, nomeada-
mente, da suspensão de alguns prazos judi-
ciais no caso de advogadas que estejam em 
situações de impedimento. relativamente ao 
projeto do bloco de esquerda, esse levanta-
-nos muitas dúvidas.

Por que razão vos levanta dúvidas essa 
proposta?
Gostaríamos de ouvir melhor a posição do blo-
co de esquerda, mas parece pretender as so-
ciedades de advogados como uma empresa, 
mas sem a questão da transparência fiscal. isso 
põe em causa a razão de ser da advocacia e a 
autonomia dos advogados. Se era esse o pro-
pósito do bloco de esquerda, já houve outros 
projetos que não tiveram seguimento e que 
poderiam ter tido, até propostos pela ordem 
dos advogados que resolviam a questão que 
o be pretende abordar.

Como é que essa situação se resolve?
a verdade é que a maior parte das sociedades 
de advogados, ou pelo menos as maiores 
sociedades já têm essa situação resolvida, 

a associação das Sociedades de advogados 
de Portugal vai lançar uma iniciativa que visa 
premiar anualmente, segundo o seu presiden-
te, José luís moreira da Silva, o melhor aluno 
de direito que frequenta as universidades na-
cionais. o regulamento está ainda em fase de 
preparação, mas já está decidido que os temas 
em torno da gestão das sociedades de advo-
gados e do futuro da advocacia serão centrais 
nos trabalhos que poderão ser submetidos a 
concurso. a associação, ainda segundo o seu 
atual líder, pretende envolver neste projeto as 
diferentes faculdades de direito do País.

aSSOciaÇÃO cRia PRéMiO PaRa  
aLUnOS DE DiREiTO

o novo conselho diretor da associação das 
Sociedades de advogados de Portugal, eleito 
para o mandato 2019-2022, é liderado por 
José luís moreira da Silva. José Costa Pinto 
desempenha as funções de tesoureiro, sendo 
vogais miguel torres, Joaquim Vieira Peres, 
teresa brito da Silva, Filipe avides moreira e 
José luís esquível. Já Pedro raposo preside à 
mesa da assembleia Geral, enquanto nuno 
Pena e duarte abecassis são secretários deste 
órgão social. no conselho fiscal a presidente é 
ana Pinelas Pinto, domingos Cruz é secretário 
e João Carvalhinho vogal.

aS FiGURaS DOS nOVOS ÓRGÃOS  
SOciaiS Da aSaP
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�� as projeções positivas sobre a evolução 
da economia nacional sustentam que o com-
portamento a esperar este ano do mercado 
português da prestação de serviços jurídicos 
às empresas deverá seguir a mesma linha de 
2019. Para alguns players do setor, 2020 de-
verá ser de continuidade ao nível do trabalho 
prestado aos clientes. no entanto, com uma 
economia particularmente exposta ao exte-
rior, também surgem os alertas, tendo em 
conta a indefinição que se afigura em torno da 
conjuntura externa. 

do brexit à situação na república Popular da 
China – a braços desde o início do ano com 
um grave problema de saúde pública, que 
tem vindo a estender-se a todo o mundo, cau-
sado por um novo coronavírus –, passando 

pelas indefinições em torno da evolução da 
economia europeia, são vários os receios que 
não são descartáveis.
   
em condições normais, o mercado nacional 
da prestação de serviços jurídicos não deverá 
apresentar alterações muito significativas ao 
longo deste ano, consideram os players da 
advocacia que dá apoio às empresas. neste 
âmbito, o imobiliário, o turismo, a energia ou 
o setor financeiro estão entre as áreas que po-
derão destacar-se em 2020, à semelhança do 
sucedido no ano transato.

de acordo com as últimas previsões econó-
micas, Portugal deverá continuar a crescer 
em 2020, mas um ritmo mais lento do que 
em 2019, embora ao nível das contas públicas 

esteja previsto o primeiro superavit dos úl-
timos longos anos. Contudo, se na equação 
fatores conjunturais como a instabilidade 
politica no reino Unido, a ‘guerra’ comercial 
entre os estados Unidos e o resto do mundo, 
a aparente recessão que ameaça a alemanha, 
ou em Portugal, a nova ‘geometria’ de gover-
nação que saiu das últimas eleições, torna-se 
evidente que, dizem alguns dos atores do mer-
cado, 2020 será um ano de maiores desafios 
por comparação a 2019.

na realidade, o grau de incerteza inerente 
à atual conjuntura internacional é elevado, 
referem fontes do setor, sustentando sempre 
que existe a “expectativa de continuidade” 
face ao ano transato, com a economia nacio-
nal a manter um desempenho positivo e a ...  

PRESTaDORES DE SERViÇOS JURÍDicOS 
aTEnTOS À cOnJUnTURa EXTERna

merCado 2020
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Van dunem, para definir, no prazo de três me-
ses, uma estratégia plurianual de combate à 
corrupção. neste âmbito, luís menezes leitão 
expressou publicamente o seu desacordo em 
relação à chamada colaboração premiada. “o 
que é a delação premiada senão uma forma de 
coação moral sobre os arguidos?”, questionou, 
em tom crítico.

Já a propósito da CPaS, lembrou, em entrevis-
ta ao negócios, que uma das determinações 
do congresso dos advogados foi fazer uma 
auditoria financeira à Caixa. “É importante, até 
para tranquilizar as pessoas”, afirmou. neste 
capítulo, evidenciou ainda que não concordou 
com a medida da direção anterior da CPaS, de 
subir o valor mínimo das contribuições em 9% 
num ano em que não houve inflação, e que, 
por isso, pretende ver com o atual líder da ins-
tituição, Carlos Pinto de abreu, se será possível 
“corrigir as injustiças que existem”. �

PRIORIDADES DO NOVO bAStONÁRIO 
o arranque deste ano ficou associado a mais 
um ciclo na ordem dos advogados, com a 
tomada de posse dos novos órgãos dirigentes 
nacionais e regionais, destacando-se nome de 
luís menezes leitão como novo bastonário. o 
também professor universitário promete uma 
grande mudança na instituição que regula a 
prática da advocacia e aponta três prioridades 
para o mandato: a revisão da tabela do apoio 
judiciário, a reforma da Caixa de Previdência 
dos advogados e Solicitadores (CPaS) e o pla-
no nacional de combate à corrupção.

o sucessor de Guilherme Figueiredo aprovei-
tou a cerimónia de abertura do ano judicial, 
onde discursou ainda antes de assumir o car-
go, para fazer o alerta sobre a situação precá-
ria dos advogados que prestam apoio judiciá-
rio, lembrando que as suas remunerações não 
são atualizadas há 15 anos, com a agravante 
de a atualização anual prevista na lei não estar 
a ser cumprida. 

Um dos temas incontornáveis deste ano é a ini-
ciativa do Governo de criar um grupo de traba-
lho, liderado pela ministra da Justiça, Francisca 

continuar a atrair o interesse de investidores 
estrangeiros por ativos portugueses.

Há mesmo quem afirme que, não obstan-
te a difícil conjuntura internacional, “2020 
afigura-se muito auspicioso”. tanto mais que, 
sublinham alguns players, em Portugal não 
vislumbra nenhuma razão ponderosa para 
uma quebra da atividade em relação a 2019. 
a relativa estabilidade política, uma econo-
mia a crescer, ainda que de forma tímida, e 
o banco Central europeu a manter a política 
do ‘quantitative easing’, tudo isto são fatores 
que permitem que o nosso país continue a ser 
bastante apreciado ao nível internacional.

neste sentido, as expetativas vão no senti-
do de que continue a assistir-se a uma forte 
procura nos setores financeiro, do imobiliário 
e do turismo, mas também a um aumento 
das solicitações nos setores da energia, do 
ambiente, dos transportes ou das ciências 
da vida. ao nível da prestação de serviços ju-
rídicos às empresas, há quem admita que as 
áreas de prática de laboral, fiscal, proteção de 
dados, arbitragem e, sobretudo, das fusões e 
aquisições, vão destacar-se ao longo de 2020.
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cPaS: a SOLiDaRiEDaDE inTELiGEnTE  
E REcÍPROca EnTRE BEnEFiciÁRiOS

oPinião de CarloS Pinto de abreU, PreSidente da CPaS

�� a Caixa de Previdência dos advogados e 
Solicitadores (CPaS) emana da solidariedade 
inteligente, ativa e recíproca entre os benefi-
ciários. É uma instituição de Previdência au-
tónoma, com personalidade jurídica, regime 
próprio, gestão privativa, património próprio 
e visa fins de previdência e de proteção social 
dos advogados e dos associados da oSae. 

desde a sua criação, em 1947, a CPaS assenta 
num modelo de repartição e de solidariedade 
intergeracional e assume-se essencialmente 
como uma Caixa de reforma, sendo finalidade 
estatutária da CPaS a concessão de pensões de 
reforma e subsídios por invalidez. 

não obstante, além da pensão de reforma e 
dos subsídios de invalidez, de sobrevivência 
e por morte, a CPaS concede um leque vasto 
de benefícios imediatos que corporizam a sua 
vertente assistencial, designadamente:
• subsídios de nascimento e de maternidade;
• comparticipação nas despesas de internamen-
to hospitalar, por maternidade e por doença, dos 
seus beneficiários e do seu agregado familiar;
• subsídio de assistência, em situações de ca-
rência económica dos requerentes;
• assistência médica e medicamentosa;
• subsídio de funeral.

a par destes benefícios, a CPaS oferece, anual 
e gratuitamente, aos beneficiários com a situ-
ação contributiva regularizada um seguro de 
acidentes pessoais e um seguro de assistência 
médica permanente e tem protocolos vários 
designadamente para seguros de saúde, da ha-
bitação, de escritório e outros da vida corrente, 
a subscrever pelos beneficiários interessados.

Conforme resulta de imposição legal expres-
sa, anualmente, são realizados por entidades 
externas independentes, especialistas na ma-
téria, análises prospetivas do Sistema através 
de estudos de Sustentabilidade que se encon-
tram anexos aos relatórios e Contas de cada 
exercício. o estudo de Sustentabilidade de 
2018, realizado pela aon Portugal, foi claro no 
sentido da conclusão de que existe uma me-
lhoria da sustentabilidade do Sistema a médio 

prazo e dele retiram-se indicadores e dados 
de referência importantes para a perceção 
da trajetória da CPaS. também em julho de 
2019, quando da proposta de adoção de um 
fator de correção do indexante Contributivo 
apurado para o ano de 2020, e com vista ao 
apuramento do impacto e garantia da susten-
tabilidade da referida proposta, concluiu-se 
que o valor estimado dos ativos financeiros, 
no final de 2033, ascenderá a 850 milhões de 
euros. Podemos assim afirmar, com confiança, 
que a solidez e a sustentabilidade da CPaS 
está assegurada.

importa realçar que o pagamento escrupulo-
so e atempado de contribuições para a CPaS 
assegura aos beneficiários um rendimento 
futuro que lhes permite enfrentar a velhice 
ou o infortúnio com dignidade, estabilidade 
e segurança, sendo que quanto maior for o 
investimento durante a vida ativa, maior será 
a pensão a receber. 

Por outro lado, também do ponto de vista 
fiscal as contribuições para a CPaS assumem 
relevância e vantagens, designadamente 
para os sócios das sociedades de advogados, 

independentemente da sua dimensão, estru-
tura ou balanço; para os trabalhadores inde-
pendentes que optem pelo regime de contabi-
lidade organizada ou pelo regime simplificado; 
e para os trabalhadores dependentes.

a CPaS assegura um Sistema de Previdência 
que é único e tem vantagens, desde logo por-
que permite a liberdade individual de escolha 
dos escalões, tem um regime adequado aos 
primeiros anos de atividade, bem como, no seu 
universo, conta com cinco ativos e meio por 
cada pensionista o que compara com apenas 
um ativo e meio por cada pensionista da segu-
rança social, sendo que a idade de reforma na 
CPaS está agora nos 65 anos, em comparação 
com os 66 anos e meio no regime geral.

a informação, a participação e a confiança, 
assim como o empenho e o entusiasmo de 
todos na defesa, perpetuação e melhoria con-
tínua da atividade da CPaS, tornando-a mais 
forte, são, também, um garante do prestígio, 
da autonomia e da independência das suas 
profissões e de um futuro mais seguro e digno 
para todos e cada um dos beneficiários e para 
as suas Famílias. �
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neves lima & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                     

nobre Saraiva, ribeiro dos Santos & associados

Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

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

nSm - nuno Sousa moniz & associados, 

Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

nuno Pinto Coelho de Faria e associados

Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

n

104

104

85

104

86

86

HalX advogados, SP, rl                                                                                                                 

H

100

ilime Portela & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                     

isabel Seuanes e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                     

i

101

101

João marcelo & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                     

José m. S. moniz, marçal antunes, ricardo brazete & associados

Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

J

101

101

José macieirinha, Pedro macieirinha e associados

Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                     

102

82
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anuário2020 das Sociedades de advogados

ÍndiCe alFabÉtiCo

PaCC.V - mendes Pinto, Cunha araújo, borges de Carvalho, Champalimaud 

Simões, Vareiro & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                  

Pacheco de amorim, miranda blom & associados

Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                                     

Pares advogados                                                                                                                                                                      

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

Pedro rodrigues da mata & associados

Sociedade de advogados, SP - ri                                                                                                                                     

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                    

Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

Pinto ribeiro advogados                                                                                                                                     

Plataforma legal aCe                                                                                                                                                                      

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                      

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

Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                      

PmCG Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                                     

PmCm advogados                                                                                                                                                                      

Pra - raposo, Sá miranda & associados, 

Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                      

105

105

87

58

59

105

87

105

106

88

60

88

106

89

61

P

raposo bernardo & associados                                                                                                                                     

rato & Cortés, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

resende barroco & associados - Sociedade de advogados rl.                                                                                                    

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

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

rogério Fernandes Ferreira & associados

Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                     

rrP - advogados | ricardo reigada Pereira

Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                      

rSn advogados - Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                                     

taveira da Fonseca & associados

Sociedade de advogados, SP, responsabilidade limitada                                                                                                    

teixeira & Sousa Guimarães - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

tFra - teixeira de Freitas rodrigues & associados                                                                                                    

Ulrich, Severien & associados, S. P. r. l.                                                                                                                                     

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 SP rl                                                                   

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                    

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                   

Schiappa Cabral & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                   

Seabra, Cunha, marta e associados, SP, rl                                                                                                    

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

r

t

U

V

S

62

89

90

90

63

64

65

91

107

107

108

108

108

71

108

93

72

32-33

106

106

91

107

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

Silva almeida & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

Silva, rosa & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                    

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                    

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                                    

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados

Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                      

SPCa - Sociedade de advogados, SP, rl 

(Paulo Samagaio, João Cruz, Correia de almeida, José rijo, 

nunes de oliveira & associados, Sociedade de advogados SP, rl)                                                                                                                                     

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                     

66

107

92

67

68

69

92

70
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NOME DA SOCIEDADE

andrade & mora, Sociedade de advogados SP rl

A SOCIEDADE

Ano da Constituição: 2019

a “andrade & mora” (“a&m”) (www.andrademora.

com) foi fundada por rui andrade e João mora, ad-

vogados com larga experiência na assessoria jurídi-

ca a multinacionais e grupos empresariais, tanto em 

Portugal, como em África, médio oriente e américa 

latina.

 

distinguem-se pela forma como colocam ao serviço 

dos seus clientes, a experiência e prática adquiridas 

em mais de duas décadas, em Portugal e no estran-

geiro, sobretudo no apoio jurídico ao investimento 

estrangeiro, na assistência jurídica a projetos de in-

fraestruturas (rodoviárias, aeroportuárias, nas áreas 

de transportes, energia, oil and gas e ambiente), e a 

projetos imobiliários.

 

a a&m é uma “boutique legal” com uma compreen-

são “in-house” da perspetiva das necessidades e dos 

objetivos dos seus Clientes.

 

a a&m também tem uma relevante experiência na 

resolução de litígios, seja no quadro dos chamados 

”Dispute Boards”, do contencioso judicial ou de arbi-

tragens, de âmbito nacional e internacional.

 

os sócios da a&m destacam-se ainda pela sua 

relevante experiência no acompanhamento de 

operações societárias, designadamente fusões e 

aquisições, na assessoria jurídica empresarial em 

geral, bem como no apoio a investidores nacionais 

e internacionais, em Portugal e no estrangeiro.

 

a a&m aposta e mantém parcerias qualificadas e 

diferenciadas com advogados em várias jurisdições, 

designadamente em África, na américa latina e no 

médio oriente, bem como parcerias técnicas em 

função das necessidades especificas de cada Cliente.

 

a a&m é uma das sociedades fundadoras de uma 

rede internacional de escritórios de advogados 

(“boutique”), que partilham a mesma filosofia, valo-

res e princípios na assessoria jurídica personalizada 

aos seus clientes.

NOME DOS SÓCIOS

rui andrade

João mora

ÁREAS PREFERENCIAIS

infraestruturas, empreitadas e obras Públicas

Contratos e Projetos internacionais

imobiliário, Urbanismo e turismo

Contratação Pública

Concessões de Serviços e de obras Públicas

Project Finance

investimento internacional (américa latina, África e 

médio oriente)

Fusões e aquisições

mediação, “dispute boards” e arbitragem

IDIOMAS

inglês

Francês

espanhol

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS

• elite law and business advisors (elba)

• drbF - dispute resolution board Foundation 

• aPa - associação Portuguesa de arbitragem

andrade & mora, SoCiedade de adVoGadoS SP rl

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados:

Nº de Consultores:

avª duque de Ávila, nº 66 - 3º andar
1069 - 075 lisboa

t. 215 968 147

e. geral@andrademora.com

www.andrademora.com

2

6

3
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NOME DA SOCIEDADE
Carlos Pinto de abreu e associados
Sociedade de advogados, SP, 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 dos advogados Penalistas

PubLICAÇÕES
• “Segurança da informação, acesso a dados e 
Privacidade” e “os direitos das Vítimas de Crime à 
informação”; Carlos Pinto de abreu
• “a investigação levada a Cabo pela defesa”; Sofia 
monge
• “direito ao Silêncio sobre antecedentes Criminais e 
direito à assistência por defensor” e “direito Penal 
europeu institucional”; Vânia Costa ramos

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• Carlos Pinto de abreu - docente convidado ocasio-
nalmente em Cursos de licenciatura e de Pós-Gradu-
ação na Faculdade de direito de lisboa da Universida-
de Católica, 2000-2010; docente em Pós-Graduação 
na Faculdade de Psicologia da Universidade lusófona, 
2007; assistente na Faculdade de direito da Universi-
dade internacional, direito Penal, 1991-1997; monitor 
na FdUl, direito do trabalho, 1991-1992
• Vânia Costa ramos - assistente Convidada e mes-
tre em Ciências Jurídico-Criminais na FdUl, direito 
Penal e direito Processual Penal, 2008-2011; docen-
te em Pós-Graduação na Faculdade de Psicologia da 
Universidade lusófona, 2007
• João Valente Cordeiro - Professor auxiliar na escola 
nacional de Saúde Pública da Universidade nova de 
lisboa

Outras Ligações:
• Carlos Pinto de abreu - docência em acções da oa, 
da UCP, 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 - Vice-Presidente da eCba, 
membro do legal experts advisory Panel da Fair 
trials international; Presidente da direcção do Fo-
rum Penal - associação dos advogados Penalistas, 
2016-2020; membro do Comité europeu para a 
Prevenção da tortura e das Penas ou tratamentos 
desumanos ou degradantes, 2016-2019
• Sofia monge - membro do legal experts advisory 
Panel da Fair trials international

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• Carlos Pinto de abreu - direcção da CPaS (Caixa 
de Previdência dos advogados e dos Solicitadores), 
2017-2022; Vice-Presidente do Conselho Superior, 
2011-2013; Presidente do Conselho distrital de lis-
boa, 2008-2010; Conselho Geral, 2005-2007; Vogal 
e Presidente da Comissão dos direitos Humanos, 
2003-2008; Comissão 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
• Sofia monge - Vogal da Comissão de direitos Hu-
manos; 2017-2019
• 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  |  trial Watch

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, SP, rl
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NOME DA SOCIEDADE
Cerejeira namora, marinho Falcão

A SOCIEDADE
desde 1992 que a Cerejeira namora, marinho Fal-
cão cimenta um posicionamento dinâmico, multi-
disciplinar e inovador, respondendo aos desafios 
mais complexos. o que começou há 28 anos com 2 
sócios fundadores e 2 áreas de especialidade, hoje 
multiplica-se por uma Sociedade com mais de 50 
advogados que actuam em 13 áreas de prática. 
Com uma marca renovada, distinguimos as nossas 
pessoas pela excelência e profissionalismo, mas 
também pelas suas qualidades humanas, essenciais 
para alavancar o sucesso dos clientes e para apoiar 
a comunidade onde nos inserimos.

NOME DOS SÓCIOS
nuno Cerejeira namora
Pedro marinho Falcão
eduardo Castro marques

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito do trabalho
nuno Cerejeira namora
ncn@sociedadeadvogados.eu

Direito Fiscal
Pedro marinho Falcão
pmfalcao@sociedadeadvogados.eu

Corporate
eduardo Castro marques
eduardocmarques@sociedadeadvogados.eu

Direito Público
J. Pinto de almeida | jpa@sociedadeadvogados.eu
Pedro neves de Sousa | pns@sociedadeadvogados.eu

Privacidade e Protecção de Dados
Gonçalo Cerejeira namora
goncalocerejeiranamora@sociedadeadvogados.eu

OutRAS ÁREAS
imobiliário, turismo & Construção, Penal e Contra-

-ordenações, arbitragem e mediação, Propriedade 
intelectual, Família, menores e Sucessões, Conten-
cioso, desporto, recuperação de Crédito

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, espanhol

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
membros Fundadores da law academy | ir Global 
| Cielo - Comunidad Para la investigación y el 
estudio laboral Y ocupacional | Fórum Penal - asso-
ciação dos advogados Penalistas | membros Funda-
dores da aSaP

PubLICAÇÕES
as publicações desenvolvidas pelos profissionais da 
Cerejeira namora, marinho Falcão assumem um ca-
rácter profissional, académico e científico, podendo 
ser consultadas no nosso site e nas newsletters, sen-
do estas de elevada importância junto dos nossos 
clientes e da comunidade científica. 

Paralelamente, foi criada em 2016 a law academy, 
uma plataforma que alberga uma série de publi-
cações de diferentes âmbitos, e que tem como 
principal objectivo cooperar com o meio empre-
sarial e académico, tanto a nível nacional como 
internacional.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
os profissionais da Cerejeira namora, marinho Falcão 
participam, ao longo do ano, em Conferências, Semi-
nários e Formações nas diferentes áreas do direito. 
as participações tanto podem ser nacionais como 
internacionais e de índole académica ou prática. 

na law academy, instituto jurídico nascido no seio 
da sociedade, destacamos o Congresso internacio-
nal labour 2030, que perspectiva o futuro do traba-
lho no plano mundial. mais informações podem ser 
consultadas em www.labour2030.eu.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• Pedro marinho Falcão - Professor auxiliar do de-
partamento de direito da Universidade Portucalen-
se; Professor do instituto Politécnico do Cávado e do 
ave; direito Fiscal

• nuno Cerejeira namora - Professor Convidado do 
mestrado em direito, da Universidade Portucalense; 
assistente Convidado da Universidade Fernando 
Pessoa; direito do trabalho, 1992 a 1998; Professor 
no Curso Superior de medicina legal - instituto na-
cional de medicina legal e Faculdade de medicina da 
Universidade do Porto; direito do trabalho

• eduardo Castro marques - Coordenador da Pós-Gra-
duação de recursos Humanos e relações laborais 

- iSVoUGa - instituto Superior de entre douro e Vouga

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 oa; membro do Júri de exame de admissão

• Pedro marinho Falcão - Presidente da Comissão 
nacional de estágios e Formação da oa, 2005/07; 
membro do Conselho distrital do Porto da oa, 
2002/04; membro do Júri de exame de admissão

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a Cerejeira namora, marinho Falcão colabora de for-
ma regular com várias instituições de caridade e so-
lidariedade social, quer através do apoio jurídico pro 
bono, quer em casos e causas de interesse social ou 
manifesta injustiça. Colabora regularmente com as 
associações “Coração da Cidade”, “Vida norte” e Pro 
bono Portugal, sendo membro fundador da aliança 
Pro bono Portugal.

OutROS ESCRItÓRIOS
• Lisboa
rua marquês de Sub Serra, nº 9 - 3º esq.
1050-022 lisboa

• Funchal
rua 31 de Janeiro, nº 75 - 2º b
9050-401 Funchal

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

rua doutor Joaquim Pires de lima, 388
4200-348 Porto

t. 225 573 520  |  F. 225 507 220

e. geral@sociedadeadvogados.eu 

www.sociedadeadvogados.eu 

facebook.com/CerejeiranamoramarinhoFalcao

linkedin.com/company/sociedadeadvogados/

CereJeira namora, marinHo FalCão

3

52

11

5

10





In-Lex

29

NOME DA SOCIEDADE
espanha e associados 
Sociedade de advogados, SP, 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 fis-
cais relevantes no âmbito da sua área de actividade, 
de forma a potenciar o seu desempenho e o cresci-
mento, optimizando e monitorizando as suas ver-
tentes de organização societária, fiscal e compliance.

NOME DOS SÓCIOS
João espanha, rita beirôco, elsa rodrigues, luís al-
meida Carneiro

Associados Coordenadores: mónica almeida, ricar-
do Peão, leonor Futscher de deus
 
Associados: nuno nogueira Pinto, Sara botelho de al-
meida, mafalda Palma, manuel bruschy martins, Filipa 
botelho moniz, Francisca marçal Santos, Vasco Simões
 
Advogados Estagiários: Joana Fernandes Gomes, ma-
risa Frade

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Fiscal
elsa rodrigues | elsa.rodrigues@espanhaassociados.pt
nº de advogados especialistas: 1 (João espanha)

Direito Financeiro
João espanha | joao.espanha@espanhaassociados.pt

Direito Societário
rita beirôco | rita.beiroco@espanhaassociados.pt

Direito do trabalho
luís almeida Carneiro
luis.acarneiro@espanhaassociados.pt

Direito Imobiliário
luís almeida Carneiro
luis.acarneiro@espanhaassociados.pt

OutRAS ÁREAS
direito Comercial, Corporate Governance, reestru-
turação de empresas, Contratos internacionais, di-
reito do Consumo, direito da Saúde, direito bancá-
rio, direito dos Seguros, direito da Segurança Social, 
Fundos de Pensões, Fusões e aquisições, Fundos de 
investimento, Contencioso

IDIOMAS
Português  |  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
• iFa - international Fiscal association
• aida - association internationale de droit des 
assurances
• Cta - Corporate tax alliance

PubLICAÇÕES
• “Contribuição sobre o Sector bancário: Subsídios 
para a sua qualificação tributária”, revista de arbi-
tragem tributária n.º 10, Caad, Janeiro 2019, em 
co-autoria com ricardo Peão
• “Pagamento de prémios em espécie - actividade 
em Portugal em regime de lPS”, João espanha e 
leonor Futscher de deus; editora: revista Vida Judi-
ciária nº 200, março/abril 2017
• Pit on partial redemption: the tide has turned, in 

“Private life insurance - made in luxembourg”, João 
espanha; editora: Crossmedia, 2017
• “o exercício da actividade sindical na empresa atra-
vés de blogs, e-mails e websites. liberdade sindical 
virtual ou a virtualidade da liberdade Sindical?”, em 
revista Questões laborais, luís almeida Carneiro; 
editora: almedina, 2017
• “dever de Formação e Pacto de Permanência”, luís 
almeida Carneiro; editora: almedina, 2015
• “Colectânea de legislação de Seguros”; editora: 
almedina, 2014

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• luís almeida Carneiro
docente da disciplina semestral de direito do tra-
balho do curso de Gestão da Universidade aberta; 
Área: direito do trabalho, desde 2015

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• “laboratório de Unit linked Portugal 2019”, confe-
rência organizada pelo seguradora lombard inter-
national assurance, tendo por orador João espanha
• “bâloise life Sessions: Fiscalidade e estruturação 
do contrato de seguro”, organizado pela seguradora 
bâloise Vie luxembourg, em 2019, tendo por orador 
João espanha
• “Curso intensivo de gestão de hostels, guesthouses 
e estabelecimentos de hospedagem”, organizado 
pela associação de Hotéis de Portugal, em 2019, 
tendo por orador João espanha
• “alterações ao Código do trabalho e legislação 
Conexa”, Conferência realizada no auditório nucase, 
sendo oradores Filipa botelho moniz e luís almeida 
Carneiro, 2019
• “as novidades fiscais do orçamento do estado para 
2018”; Conferência organizada em parceria com a 
aHP - associação da Hotelaria de Portugal, sendo 
oradores João espanha, ricardo Peão e tânia albu-
querque de almeida, 2018
• “Sessão de esclarecimento sobre o regulamento 
Geral da Protecção de dados (rGPd)”; Conferência 
organizada em parceria com a nUCaSe, sendo ora-
doras rita beirôco e leonor Futscher deus, 2018

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

eSPanHa e aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores: 

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

t. 213 538 705

F. 213 143 704

e. geral@espanhaassociados.pt

www.espanhaassociados.pt

4

16

2

4
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NOME DA SOCIEDADE
Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos 
e associados - Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2006. 
a Falm orienta-se por princípios que considera per-
manentes e constitucionais da advocacia, dos quais 
depende o prestígio social da profissão e a reputa-
ção 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 estudo e resolu-
ção 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 profissional 
de todos quantos nela trabalham.

NOME DOS SÓCIOS
José mário Ferreira de almeida
luciano marcos
Paulo dias neves
antónio andré martins
João miranda
Sandra Guerreiro

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 e Arbitragem
responsável: José mário Ferreira de almeida
e-mail: jmfalmeida@falm.pt

Advogado Especialista: José mário Ferreira de al-
meida (direito administrativo) 

OutRAS ÁREAS
Contencioso administrativo, direito Fiscal e Con-
tencioso tributário, direito Público, direito do 
ambiente, direito da energia e recursos naturais, 
direito das expropriações, direitos reais, direito do 

turismo, direito do Urbanismo, direito Comunitário 
e da Concorrência, Project Finance, Corporate Finan-
ce, infraestruturas, empreitadas de obras Públicas, 
direito Civil, Comercial, direito Contraordenacional, 
direito da regulação

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês

PubLICAÇÕES
• a defesa da legalidade pelo ministério Público no 
CPta (Paulo dias neves), in Comentários à legisla-
ção Processual administrativa; aaFdl, 2020
• el derecho Fundamental al agua y la Sostenibili-
dad de los Servicios Públicos de aguas en Portugal 
(João miranda), in estudios “los Servicios Urbanos 
del agua: derecho Humano al agua, asequibilidad 
y recuperación de Costes”; aranZadi, 2019
• breves reflexões sobre (mais) uma alteração da 
legislação processual administrativa (João miranda), 
in atas da Conferência sobre iniciativas legislativas 
de reforma do Processo administrativo e tributário, 
livro digital do iCJP/ideFF, 2019
• decisão arbitral, legalidade objetiva e interesse 
Público (Paulo dias neves), in “a arbitragem admi-
nistrativa em debate: Problemas Gerais e arbitra-
gem no âmbito do Código dos Contratos Públicos”; 
aaFdl, 2018

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• “Sustainable tariffs for water services” - “Sustainable 
tariffs and the human right to water”; FdUl, orador: 
João miranda, 2019
• “as novidades em matéria de recursos jurisdicio-
nais” na Conferência sobre o tema “As novidades 
do contencioso administrativo”; FdUl, orador: João 
miranda, 2019
• VII Congreso Anual de la Red Internacional de 
Bienes Públicos sobre “Infraestructuras y Derechos”, 
organizado pela Scuola di Specializzazione in Studi 
Sull´Amministrazione Pubblica, em bolonha (itália); 
orador: João miranda, 2019
• «o reconhecimento da propriedade privada sobre 
parcelas de leitos e margens públicos» - conferência 
proferida no âmbito do iV CUrSo de PÓS-GradU-
aÇão de direito da ÁGUa, organizado pelo insti-
tuto de Ciências Jurídico-Políticas da FdUl; orador: 
luciano marcos, 2018

• “a implementação das unidades de execução 

através de operações urbanísticas. a definição em 
contrato de urbanização dos direitos e das obri-
gações dos participantes na unidade de execução” 

- conferência proferida no âmbito do Programa 
dedicado às UnidadeS de eXeCUÇão Como inS-
trUmento de ProGramaÇão do Planeamento 
UrbanÍStiCo, organizado pelo instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas da Faculdade de direito da Univer-
sidade de lisboa; orador: luciano marcos, 2018

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• José mário Ferreira de almeida
mestre em direito - docente - Faculdade de direito 
da Universidade de lisboa, 1982-2007; Colaborador 
iCJP da FdUl, desde 2004; Área: direito Público
• João miranda
doutor em direito - docente - Faculdade de direito 
da Universidade de lisboa, desde 1995; investiga-
dor Principal do Centro de investigação de direito 
Público, desde 2012; Área: direito Público

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• José mário Ferreira de almeida
membro do Conselho distrital de lisboa, 2001-
2003; Presidente da Comissão nacional de avalia-
ção da ordem dos advogados, 2006
• antónio andré martins
Conselho de Fiscalização da CPaS, triénio 2017-2019

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a Falm implementou um programa através do qual 
assume a defesa pro bono de instituições de solida-
riedade social.

Falm - Ferreira de almeida, lUCiano marCoS e aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

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: 

6

9

4

4
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33Vieira FonSeCa & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, rl

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
responsáveis: Patrícia ramalho Fonseca / José Viei-
ra 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

arbitragem e mediação

direito da agricultura

direito Fiscal

investimento internacional

IDIOMAS

inglês, Francês, Castelhano

PubLICAÇÕES

• “a lei de bases dos Solos, do ordenamento do ter-

ritório e do Urbanismo é uma lei de bases das expro-

priações por utilidade pública ?” in ordenamento do 

território, Urbanismo e Cidades. Que rumo ?, vol. i (co-

ord. Fernanda Paula oliveira), editora: almedina, 2017

• “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

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Apoios a Instituições de Solidariedade Social

• dravet Portugal - associação Síndrome de dravet 

Portugal (www.dravet.pt)

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de outros Colaboradores: 

2

6

2

rua marcos Portugal, nº 22 a
1200-258 lisboa

t. 218 429 920

F. 218 429 929

e. vfa@vieirafonseca.pt



cAPÍtUlo doiS
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aamm - abeCaSiS, moUra marQUeS & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

NOME DA SOCIEDADE
aamm - abecasis, moura marques & associados, 
Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2012
Somos uma Sociedade de advogados reconhecida 
nas áreas de direito Público, Contencioso admi-
nistrativo, arbitragem, direito autárquico, direito 
da Saúde, turismo, Construção e aeronáutico, pela 
excelência e rigor nos serviços prestados ao cliente 
com resultados comprovados. 

a nossa equipa integra advogados especializados 
nas respectivas áreas e sectores de actividade, fo-
cados em assegurar os mais elevados padrões de 
excelência. desenvolvemos relações de confiança 
e transparência com os nossos clientes, prestamos 
um aconselhamento e acompanhamento adequa-
do às necessidades de cada um, apoiando-os no 
desenvolvimento de soluções para o presente e 
estratégias para o futuro. 

acrescentamos mais valor aos processos com base 
na experiência obtida, na assessoria a diversos e 
complexos assuntos de empresas líderes de mer-
cado, em várias jurisdições. aamm - Sociedade de 
advogados desenvolveu-se tendo por base o que 
os advogados fundadores acreditam ser a chave es-
sencial para um escritório de advocacia de sucesso: 
serviços jurídicos de excelência impulsionados pela 
experiência adquirida através da especialização, 
proximidade e relacionamentos fortes com clientes 
e um profundo conhecimento dos mercados onde 
se inserem.

O que nos distingue:
• advogados, parceiros de confiança do cliente;
• Proximidade, dedicação e eficiência;
• inovação: apresentação de serviços personaliza-
dos focados no detalhe (sector de actividade e tipo 
de cliente);
• Compromisso com a excelência e especialização;
• Visão;
• rápida capacidade de resposta;
• antecipação de problemas, gerenciamento do risco;
• ligações de confiança com sociedades de advo-
gados internacionais de referência (África, américa 
latina, europa);

NOME DOS SÓCIOS
Paulo de moura marques
José Filipe abecasis
diogo Pereira da Costa

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Público 
responsável: Paulo de moura marques
e-mail: pmm@aamm.pt
nº de advogados: 10

OutRAS ÁREAS
aviação e aeronáutica
Construção e obras de arte
imobiliário
international business
turismo
infraestruturas
ordenamento do território
Contencioso e arbitragem
investimento internacional
direito da Saúde

IDIOMAS
Português
inglês
Francês
espanhol

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• ePlo - european Public law organization 
• american bar association
• iFa - international Fiscal association
• Caad - Centro de arbitragem administrativa
• CeJ - Centro de estudos Judiciários

PubLICAÇÕES
• “aamm recognized as aviation law Firm of the Year 

- Portugal”, lawyer monthly
• “Quem é Quem na advocacia de negócios em Por-
tugal”, Jornal económico
• “o lado escondido da ryanair”, Sábado
• “Find a lawyer”, advocatus
• “advocacia com eco internacional”, revista busi-
ness Portugal
• “aamm recognized for the excellence, rigour and 
innovation of the services it provides to clients” - le-
gal 500, emea
• “o Futuro na advocacia”, Jornal económico

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
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.

OutROS ESCRItÓRIOS
Parceria
• angola
lead advogados - Sociedade de advogados, rl.

Praça duque de Saldanha, 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

10

3

2

4
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Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores:

48*

198

29

34

114

NOME DA SOCIEDADE
abreu advogados

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 1993
a abreu advogados é uma das maiores sociedades 
de advogados nacionais. Com uma equipa de 200 ad-
vogados num universo de mais de 300 profissionais, 
a abreu conta com mais de 25 anos de experiência e 
um percurso pioneiro em temas como a igualdade 
de género, a diversidade e a sustentabilidade, assen-
te numa cultura de transparência.

a equipa da abreu integra o universo das sociedades 
mais inovadoras, oferecendo serviços e soluções que 
respondem aos desafios da prática jurídica, quebran-
do barreiras e desafiando convenções, colocando, 
todos os dias, o Futuro em Prática.

ÁREAS DE PRÁtICA
Concorrência, regulação e União europeia, Conten-
cioso, direito Comercial, direito do desporto, direito 
Financeiro, direito Fiscal, direito imobiliário, direito 
Público & ambiente, direito do trabalho, Proprieda-
de  intelectual e  tecnologias de informação

ASSOCIAÇÕES
aiPPi  |  iba  |  iFa  |  multilaw  |  Uia

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol, italiano, alemão

SÓCIOS
Carmo Sousa machado
manuel de andrade neves
rui Peixoto duarte
bernardo de arrochela alegria
José maria Corrêa de Sampaio
Pedro Pais de almeida
ricardo Vieira
José eduardo martins
armando martins Ferreira
duarte de athayde
Guilherme Santos Silva
Paulo de tarso domingues
maria dulce Soares
manuel durães rocha
Francisco Patrício
manuel Santos Vitor
nuno Cunha barnabé

martim menezes
ana Sofia batista
marta de oliveira Pinto trindade
José miguel tropa
Fernando Veiga Gomes
inês Sequeira mendes
alexandra Courela
alexandra nascimento Correia
Patrícia Viana
antónio Pina
Zara Jamal
teresa brito da Silva
César bessa monteiro, jr.
ricardo Henriques
antónio andrade

SÓCIOS HONORÁRIOS
miguel teixeira de abreu

SÓCIOS CONtRAtADOS
José Carlos Vasconcelos
Patrícia Perestrelo
luis Fraústo Varona
Gonçalo malheiro
micaela afonso
mafalda teixeira de abreu
marta romano de Castro
rodrigo Formigal
tiago Corrêa do amaral
madalena Caldeira
Gonçalo delicado
Pedro barosa
ana rita duarte de Campos
marta Costa
diogo Pereira duarte
mariana Gouveia de oliveira

PubLICAÇÕES / CONFERÊNCIAS
instituto do conhecimento abreu advogados
Fundado em 2012, o instituto Conhecimento abreu 
advogados assume-se como um dos marcos mais 
importantes na estratégia da abreu advogados. 
numa sociedade de advogados inovadora e aberta 
à comunidade, é importante a produção e a partilha 
de conhecimento relevante para a prática jurídica. É 
essencial a cooperação com universidades, centros 
de investigação, empresas e outras instituições. Por 
último, é preocupação permanente a formação e 
atualização técnica e comportamental.

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• Carmo Sousa machado
Vice-Presidente do Conselho Geral da ordem dos 
advogados, triénio 2020-2022

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

DESkS INtERNACIONAIS
angola - angola@abreuadvogados.com   
Brasil - brazil@abreuadvogados.com  
cabo Verde - caboverde@abreuadvogados.com
china - china@abreuadvogados.com
França - france@abreuadvogados.com
Guiné-Bissau - guinea.bissau@abreuadvogados.com
itália - italy@abreuadvogados.com
Moçambique - mozambique@abreuadvogados.com
Timor-Leste - timor.leste@abreuadvogados.com
Suíça - swiss@abreuadvogados.com

abreU adVoGadoS

av. infante d. Henrique,  nº 26
1149-096 lisboa

t. 217 231 800

F. 217 231 899

e. lisboa@abreuadvogados.com

www.abreuadvogados.com

* 32 sócios e 16 sócios contratados
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NOME DA SOCIEDADE
aguiar-branco & associados
Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE

Ano da Constituição: 1949

Fernando aguiar-branco iniciou a advocacia em 

1949; e após a licenciatura em direito de seu filho 

augusto aguiar-branco e do mesmo ter feito está-

gio para o exercício da advocacia, fundou com ele 

uma sociedade de advogados, que foi a primeira a 

surgir, logo que a lei portuguesa permitiu a consti-

tuição destas sociedades.
 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advoga-

dos, SP, rl, presta os seus serviços a entidades públi-

cas, a pessoas singulares e a pessoas coletivas, na-

cionais e estrangeiras, nas diversas áreas comerciais, 

industriais, civis, financeiras, publico-administrativas, 

fiscais, laborais, do imobiliário, urbanismo, turismo, 

ambiente, propriedade intelectual e privacidade.
 

a prestação dos serviços jurídicos da aguiar-branco 

& associados carateriza-se, por exigência própria, 

e, também, para satisfazer, o melhor possível, as 

solicitações dos seus clientes, pela preocupação 

constante da competência, rigor, independência, 

integridade, ética irrepreensível, idoneidade, celeri-

dade e inovação.

PRESIDENtE HONORÁRIO

Fernando aguiar-branco

 
SÓCIOS

augusto aguiar-branco

bernardo aguiar-branco

Celestina maia

Paulo Silva Cunha

José Carmo teixeira

rita Jorge rocha

Pedro Pinto bento

ÁREAS

Comercial e Societário

Compliance e Ética empresarial

bancário, Seguros e Financeiro

administrativo e Contratação Pública

Contencioso e arbitragem

Família e Sucessões

Fiscal

laboral

imobiliário e turismo

insolvência e recuperação de empresas

Penal

desporto

Propriedade industrial e intelectual

Proteção de dados, Privacidade e Cibersegurança

tecnologias da informação e internet

ambiente

IDIOMAS

Português, inglês, Francês, espanhol, italiano

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

• iPCG - instituto Português de Corporate 

Governance

• aSaP - associação das Soc. de advogados de 

Portugal

• Uia - Union internationale des avocats

• Uae - Union des avocats européens

• Câmara de Comércio Portugal moçambique

aGUiar-branCo & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, 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

e. info@aguiarbranco.pt

www.aguiarbranco.pt

7

16

2

8
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NOME DA SOCIEDADE

alcides martins, bandeira, Simões & associados

Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE

Ano da Constituição: 1995

Norteados pelos interesses dos nossos Clientes.

Tomando os seus projetos e iniciativas como o nosso 

desafio. 

Advogamos há 25 anos a probidade e a competência 

como valores intemporais.

NOME DOS SÓCIOS

alcides martins

Pedro bandeira

Cristina Simões

Susana amaral ramos

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito Administrativo e da Contratação Pública 

responsável: Pedro bandeira

e-mail: pedro.bandeira@amartins.pt

Direito Comercial e Contratos Cíveis 

responsável: Susana amaral ramos

e-mail: susana.ramos@amartins.pt

Direito da Família, Menores e Sucessões 

responsável: alexandra almeida

e-mail: alexandra.almeida@amartins.pt

Direito da Propriedade Intelectual 

responsável: Cristina Simões

e-mail: cristina.simoes@amartins.pt

Direito do trabalho e da Segurança Social 

responsável: bruno negrão alves

e-mail: bruno.alves@amartins.pt

OutRAS ÁREAS

direito Fiscal 

direito Penal

Contencioso administrativo 

direito dos estrangeiros

direito Financeiro

direito Contraordenacional

direito do desporto 

direito do Urbanismo 

direito da Concorrência 

direito da Saúde 

direito dos Seguros

direito imobiliário

direito do arrendamento

direitos reais

Contratos internacionais

Função Pública

insolvências

Proteção de dados

arbitragem e mediação

IDIOMAS

inglês

espanhol

Francês

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS

• Curso de mestrado em direito das empresas e do 

trabalho (iSCte-iUl); docência, desde 2008

• Curso de Pós-Graduação em direito do trabalho 

e da Segurança Social na Universidade europeia; 

docência, 2012

• Conferência sobre advocacia no Curso de direito 

na Universidade europeia; orador, 2018

• Curso de Fiscalidade no eSine; Coordenação, 2009

• Cursos de formação profissional na área do direito 

do trabalho e da Segurança Social; Formador, desde 

1995

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS

• aea - international lawyers network

• leGUS - international network of law Firms

PubLICAÇÕES

• direito do Processo laboral (4.ª ed.), almedina, 2019

• Código de Processo do trabalho e legislação 

Complementar anotados, almedina, 2019

• Código do trabalho anotado (4.ª edição), Parceria 

a. m. Pereira, 2020

• legislação da Segurança Social, tomos i e ii, dis-

livro, 2011

• Código dos Contratos Públicos (2.ª edição), disli-

vro, 2008

• a família de sempre e os novos direitos, alexandra 

almeida, Vida Judiciária, março / abril 2018

• o fim do capital anónimo, Susana amaral ramos, 

Vida económica, 12-04-2019

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

adiC - associação de defesa do idoso e da Criança 

de Vilarinho, lousã  |  lPCC - liga Portuguesa contra 

o Cancro  |  liga dos Combatentes

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

av. duque de loulé, nº 22 - 5º e 6º andares
1050-090 lisboa

t. +351 213 535 372

F. +351 213 526 176

e. advogados@amartins.pt

www.amartins.pt

alCideS martinS, bandeira, SimõeS & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

4

16

2

2
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OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
• madeira - Funchal 
QJF - Sociedade de advogados, r.l.
rua dos Ferreiros, nº 260
9000-082 Funchal
mail@qjflegal.com

• brasil - São Paulo 
Casellinavarro advogados
rua Funchal, 129 - 8º andar
Vila olímpia 04551-060
São Paulo, SP
contato@casellinavarro.com.br

NOME DA SOCIEDADE
antónio Frutuoso de melo e associados
Sociedade de advogados, SP rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 1997
a aFma completou vinte e um anos em 2018. 
transcorridas que são duas décadas, a sociedade 
mantém-se fiel aos princípios que nortearam a sua 
génese: independência e liberdade de pensamento.
num mundo onde a tecnologia comanda e a glo-
balização marca a pauta, a «advocacia de negócios» 
exige uma multiplicidade de valências que conduz 
ao aumento exponencial da dimensão das socieda-
des de advogados full service, com a consequente 
diluição da vertente humana. a aFma apresenta-se 
como um projecto alternativo: com uma equipa de 
sócios coesa, actua principalmente em nichos de 
mercados especializados, oferecendo ao cliente o 
valor acrescentado de um acompanhamento per-
sonalizado e eficaz. orgulhamo-nos de conhecer o 
negócio de cada cliente e de o ajudar a encontrar 
novas soluções num quadro empresarial cada vez 
mais exigente e em constante mutação.

na aFma continuamos a praticar uma advocacia 
à medida, convictos de que a criação de soluções 
jurídicas ajustadas a cada caso concreto é sempre 
preferível à estandardização e massificação dos 
procedimentos. 

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:
raquel elias da Costa
inês Saraiva de aguilar
João belo nunes
Ágata dinis
Sandra Fraga
Cláudia de brito oliveira
madalena Silva Pinto

Estagiários:
ricardo Quelhas Sousa

Consultores:
dr. José Carlos miranda baptista

IDIOMAS
Português
inglês
Francês
alemão
espanhol
italiano

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS 
• lexlink - international legal network
a aFma é, desde 2016, o membro exclusivo, em 
Portugal, da lexlink, uma rede internacional de ad-
vogados dedicados às mais diversas áreas do direito, 
presente em mais de 20 países localizados em todos 
os continentes.

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito Financeiro
Fusões e aquisições
direito imobiliário
direito do Consumo

OutRAS ÁREAS
direito da distribuição
direito bancário 
Contratação Pública
direito da Comunicação Social e Publicidade 
direito dos media
Contencioso
Contratos de direito Privado
direito administrativo
direito Civil
direito da Concorrência
direito da Propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
direito Societário
direito do ambiente
direito do desporto
direito do trabalho
direito da Segurança Social
direito Farmacêutico
direito Fiscal
mercado de Capitais

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, SP rl

9

18

1

1
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NOME DA SOCIEDADE
brochado Coelho e associados
Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE
a firma brochado Coelho & associados organiza-se 
por especialidades de prática jurídica e honra-se de 
prosseguir valores de competência, credibilidade, 
rigor e exigência.

aliando juventude à experiência e inovação à ponde-
ração, a Sociedade privilegia o trabalho por equipas, 
em ordem à produção da melhor resposta para os 
mais diferentes contextos sociais e empresariais, num 
mundo fortemente caracterizado pela “mudança”.

Visando com pragmatismo as soluções mais efi-
cientes e vantajosas para os seus clientes, a brocha-
do Coelho prossegue a componente de litigation 
que sempre a distinguiu, enquanto acompanha a 
evolução da profissão investindo numa advocacia 
assente na prevenção, na otimização do fator tem-
po e na resolução alternativa dos litígios.

na senda do assinalável crescimento registado na 
Sociedade ao longo de 2019 - traduzido no ingresso 
de novos e importantes clientes corporativos em 
tantos e tão diferentes mercados geográficos - o 
ano de 2020 apresenta-se como um ano de assu-
mida aposta no processo de desenvolvimento da 
comunicação, divulgação e prestígio da marca “bro-
chado Coelho”.

NOME DOS SÓCIOS
maria teresa brochado Coelho, maria João ramalho 
Gonçalves, Vieira Costa, Vitor nunes Pinto, Gouveia 
Coelho, Carla Gouveia, Conceição Soares, Suzana 
Fernandes da Costa

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito dos Seguros 
responsáveis: maria teresa brochado Coelho  |  ma-
ria João ramalho Gonçalves  |  Vieira Costa

Direito Fiscal e Contencioso tributário 
responsável: Suzana Fernandes da Costa

Direito Comercial / Societário, M&A e Contratos
responsável: Vitor nunes Pinto

Direito Civil e Direito da Família e das Sucessões
responsáveis: maria João ramalho Gonçalves | 
Carla Gouveia

Direito do trabalho / Contencioso Laboral
responsáveis: Gouveia Coelho | Conceição Soares | 
Carla Gouveia

Direito da Segurança Social
responsáveis: Suzana Fernandes da Costa | Concei-
ção Soares | Gouveia Coelho | Carla Gouveia

Direito do Imobiliário e Arrendamento
responsável: Conceição Soares
 
Imigração e Legalização de Estrangeiros
responsável: Conceição Soares
 
Contencioso, Recuperação de créditos e Insolvência
responsável: Vítor nunes Pinto
 
Propriedade Intelectual, tecnologias de Informa-
ção e telecomunicações | Proteção de Dados
responsável: Vitor nunes Pinto

IDIOMAS
inglês
Francês
italiano 
espanhol

PubLICAÇÕES 
os advogados da sociedade escrevem regularmen-
te artigos e outras publicações de atualidade jurí-
dica nas mais diversas áreas do direito, de que são 
exemplo mais recente “As plataformas de crowdfun-
ding e o financiamento de projetos culturais”, Suzana 
Fernandes da Costa, in Direito na Lusofonia. Direito 
e Novas Tecnologias, Vol. 2, 2019 e “Sustentabilidade, 
Reformar a Segurança Social”, Paulo Ferreira, in Inte-
ligência Territorial - Governança, Sustentabilidade e 
Transparência, ed. idioteque, 2019.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
os advogados da brochado Coelho advogados par-
ticipam frequentemente como oradores ou coorde-
nadores de diversas conferências, ações de formação 
e seminários. maria João ramalho Gonçalves, tem 
participado como oradora em diversas conferências 

organizadas pela ordem dos advogados sobre o 
processo de inventário. Conceição Soares intervém 
frequentemente como formadora nas áreas laborais 
e da segurança social e Suzana Fernandes da Costa 
realiza dezenas de conferências anuais em temas de 
direito fiscal e direito da segurança social. 

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• Suzana Fernandes da Costa
 - membro do Conselho Geral da CPaS, 2017-2019
 - Vogal tesoureira - Conselho regional do Porto, 
2008-2016
 - Vogal tesoureira - delegação de braga, 2002-2007

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• Suzana Fernandes da Costa
 - docente convidada - escola Superior de Gestão - 
iPCa; Área: direito Fiscal, 1998-2020
 - docente convidada - Universidade Portucalense 
infante dom Henrique; Área: direito Fiscal

• Conceição Soares 
 - docente convidada - escola Superior de Gestão 
iPCa; Áreas: direito do trabalho, direito da Seguran-
ça social

OutROS ESCRItÓRIOS
• braga
avenida da liberdade, edifício dos Granjinhos, 
nº 432, sala 50, apartado 32 
4711-909 braga
telf: 253 614 947
Fax: 253 619 684
geral@brochadocoelhoadvogados.pt

Nº de Sócios:

Nº total de advogados:

rua de Vilar, nº 199 - 2º e 3º
4050-626 Porto

t. 226 090 816  |  226 091 375

F. 226 090 804

e. geral@brochadocoelhoadvogados.pt

www.brochadocoelhoadvogados.pt

broCHado CoelHo e aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

8

15
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NOME DA SOCIEDADE 
broseta, roquette morais e Guerra
Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2018
a broseta, roquette morais e Guerra, Sociedade de 
advogados, SP, rl representa a consolidação ibérica 
da marca broseta - que beneficia de sinergias cria-
das com a equipa de sócios e advogados portugue-
ses - e materializa a sua vontade em afirmar uma 
proposta de valor assente no acompanhamento 
além-fronteiras aos seus clientes, designadamente, 
no espaço da lusofonia. Com mais de 40 anos de 
história, e um registo de sucesso cimentado pelo 
reconhecimento dos seus Clientes nas várias geo-
grafias em que se tem posicionado, a broseta em 
Portugal está focada em contribuir para a afirmação 
global da marca, através da construção de soluções 
jurídicas fiáveis e criadoras de valor.

NOME DOS SÓCIOS 
Álvaro roquette morais 
Pedro Guerra
luís maria Sousa de macedo
Pedro Campos de Carvalho
broseta abogados, SlP

ÁREAS PREFERENCIAIS 
arbitragem e mediação
Clientes Privados
Contencioso
Contratos de direito Privado
direito Societário
Corporate Governance
direito da distribuição
reestruturação de empresas
direito do desporto
direito do Urbanismo
direito Financeiro
direito bancário
direito dos Seguros
direito Fiscal
direito imobiliário
empreitadas de obras Pública
direito da Construção
direito do trabalho
Fusões e aquisições
Private equity

Venture Capital
insolvências
investimento em África
investimento em espanha
investimento estrangeiro
mercado de Capitais
Privatizações
Propriedade intelectual e tecno. de informação
direito das telecomunicações
direito das novas tecnologias
Proteção de dados

IDIOMAS
espanhol, Francês, inglês

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• rede legal iberoamericana
a rede legal iberoamericana é constituída por 10 
escritórios de referência unidos pela sua liderança, 
trajetória e amplo reconhecimento internacional, 
nos quais desenvolvem atividade mais de 400 
advogados em 18 jurisdições. esta rede de ad-
vogados altamente qualificados, que conhecem 
profundamente o panorama jurídico dos mercados 
onde operam, está particularmente habilitada para 
aconselhar e atuar diretamente neste conjunto de 
geografias. a rede legal iberoamericana é a res-
posta adequada para as empresas que procuram 
as melhores respostas para as complexas questões 
jurídicas que decorrem da expansão das suas ativi-
dades empresariais no espaço iberoamericano.

PubLICAÇÕES
• diogo Conchinhas - «a mediatiZaÇão da JUS-
tiÇa», in deontologia Profissional dos advogados; 
Almedina, 2019

• Gonçalo achega (Coord) - Colectânea de «le-
GiSlaÇão de merCadoS FinanCeiroS, direito 
banCÁrio e doS SeGUroS de anGola»; Plural 
Editores, 2013 

• Gonçalo achega (Coord) - Colectânea de «leGiS-
laÇão de direito PÚbliCo de anGola»; Plural 
Editores, 2012

• Gonçalo achega (Coord) - Colectânea de «leGiS-
laÇão de reGiStoS e notariado de anGola 
(ConSolidada); Plural Editores, 2010

OutROS ESCRItÓRIOS
• espanha - madrid
Goya, 29.
28001. madrid
telf: (+34) 91 432 31 44
Fax: (+34) 91 432 32 55
info@broseta.com 

• espanha - Valencia
Pascual y Genís, 5. 
46002. Valencia
telf: (+34) 96 392 10 06/7
Fax: (+34) 96 392 10 88
info@broseta.com 

• Suíça - Zurique
Schützengasse, 4
8001. Zürich
telf: (+41) 445 208 103
Fax: (+34) 914 323 255
info@broseta.com

Escritório Correspondente
• angola - luanda 
FPa advogados
rua José S. lameira, nº 36, 
luanda (ingombota), angola
infolisboa@broseta.com

Nº de Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

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

t. 300 509 035

F. 215 569 685

e. infolisboa@broseta.com

www.broseta.pt

broSeta, roQUette moraiS e GUerra - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

5

14

1

2

3

Álvaro Roquette Morais (Managing Partner), Pedro Guerra, Pablo Bieger e Júlio Veloso
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NOME DA SOCIEDADE

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE

Ano da Constituição: 1979

a Caiado Guerreiro é uma sociedade de advogados 

multijurisdicional que presta serviços em todas as 

áreas do direito, sendo internacionalmente reco-

nhecida pela qualidade dos seus serviços.

a sociedade possui uma vasta experiência na pres-

tação de serviços de advocacia e de consultoria 

jurídica a nível nacional e internacional, tendo 

como objectivo a prestação de um serviço da mais 

elevada qualidade profissional. em 2019, a Caiado 

Guerreiro foi mais uma vez considerada uma das so-

ciedades líderes em Portugal, sendo distinguida por 

importantes publicações e directórios internacio-

nais e vencendo prémios como best international 

law Firm, most outstanding law Firm e Corporate 

adviser of the Year, além de diversos prémios nas 

áreas de tax, litigation & arbitration, Commercial, 

real estate, energy, banking, aviation, intellectual 

Property, Health & Pharmaceutical, employment 

and labour, Capital markets, it, entre outros.

ÁREAS

direito empresarial, Comercial e m&a

Contencioso e arbitragem

direito Fiscal e reestruturação Fiscal

direito administrativo

direito bancário e Corporate Finance

direito Civil, Família e Sucessões

direito da Concorrência e União europeia

direito da Saúde e Farmacêutico

direito do trabalho e da Segurança Social

direito dos Seguros

imobiliário e Construção

energia e recursos naturais

mercados de Capitais e titularização

Protecção de dados e Cibersegurança

Propriedade industrial e direitos de autor

telecomunicações, media e tecnologias da informação

transportes e aviação

IDIOMAS

inglês, espanhol, Francês, alemão, italiano, mandarim

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS

• Globalaw 

• Parlex 

• euroitCounsel 

• Cross border business lawyers (Cbbl)

• associated european energy Consultants (aeeC)

• elleX - euro-latam lex

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS

• “World law Summit”; orador: João Caiado Guerrei-

ro, em madrid, 2019

• “l’avenir du rnH et le budget de l’etat 2020”; ora-

dores: tatiana Cardoso e anthony meira, auditório 

Caiado Guerreiro, 2019

• “UGlobal immigration expo”; orador: rosendo 

Guimarães da Costa, em mumbai, 2019

• “lisbon law Summit”; orador: tiago Caiado Guer-

reiro, em lisboa, 2019

• Conferência ”Criptomoedas & blockchain”; ora-

dor: ricardo rodrigues lopes, na maia, 2019

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS

• João Caiado Guerreiro, Professor Convidado na 

disciplina de direito Comercial e bancário no mes-

trado de Gestão de operações bancárias no iSeG; 

Área: direito Comercial e bancário, 2012 - 2016

• tiago Caiado Guerreiro, Professor Convidado na 

disciplina de Fiscalidade das instituições Financei-

ras na Pós-Graduação de Gestão de bancos e Segu-

radoras no iSeG; Área: Fiscalidade, desde 2011

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

a Caiado Guerreiro tem desenvolvido actividades 

pro bono, prestando assistência jurídica a pessoas 

e entidades economicamente carenciadas, como a 

associação infantil de Santa isabel, entre outras.

OutROS ESCRItÓRIOS

• Porto

rua augusto rosa, nº 79

4000-098 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

• malta - Valeta

• 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, SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

126

23
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CmS rUi Pena & arnaUt

NOME DA SOCIEDADE
CmS rui Pena & arnaut

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2002. 
Somos parte da equipa global CmS, líder mundial 
que integra o ranking das Top 10 Global Law Firm 
com profundo conhecimento e experiência local, 
em mais de 40 países. estamos numa posição única 
para oferecer aos nossos clientes uma combinação 
ótima de prática e conhecimento do direito nas 
mais diversas jurisdições, seguindo os mais exigen-
tes padrões internacionais.
 
dispomos de uma equipa multidisciplinar de advo-
gados especializados em sectores de atividade, em-
penhados no desenvolvimento de estratégias práti-
cas e eficientes adaptadas à realidade do cliente, a 
partir do know-how jurídico de referência adquirido 
ao longo de 50 anos.
 
detemos a capacidade ímpar em estabelecer uma 
forte relação de confiança com o Cliente, de olhos 
postos no futuro, proporcionando uma abordagem 
personalizada, direcionada para resultados.
 
apoiamos empresas a planear as transformações 
do futuro impulsionadas pela era digital, na cons-
trução de um modelo de negócio mais socialmente 
responsável e sustentável.
 
apostamos numa equipa diversificada com o intui-
to de contribuir para enriquecer e inovar o serviço 
prestado e reter o melhor talento.

NOME DOS SÓCIOS
José luis arnaut, Piedade almeida Garrett, luís 
abreu Coutinho, João Caldeira, nuno Pena, mónica 
Carneiro Pacheco, Patrick dewerbe, Francisco Xavier 
de almeida, antónio Payan martins, Joaquim She-
arman de macedo, Susana afonso, Gonçalo Guerra 
tavares, Sofia mateus, margarida Vila Franca, luís 
romão, miguel esperança Pina, rita Gouveia, Fer-
nando Cruz trinca, nuno Figueirôa Santos, alberto 
Galhardo Simões.

IDIOMAS
alemão, espanhol, Francês, italiano, inglês.
 

ÁREAS
arbitragem e mediação, Clientes Privados,  Con-
tencioso, Contratação Pública, Contratos de direito 
Privado, direito Civil, direito Comercial, direito 
Comunitário, direito Constitucional, direito Con-
traordenacional, direito da Comunicação Social e 
Publicidade, direito da energia, direito da Família, 
menores e Sucessões, direito do ambiente, direito 
do desporto, direito do trabalho, direito do turis-
mo, direito do Urbanismo, direito dos transportes, 
direito económico da regulação e da Concorrência, 
direito Farmacêutico e da Saúde, direito Financeiro, 
direito Fiscal, direito imobiliário, empreitadas e 
obras Públicas, direito internacional, direito maríti-
mo, direito Penal, direito Público e direito adminis-
trativo, direito Social e direitos Humanos, Fusões e 
aquisições, insolvências, investimento internacional, 
mercado de Capitais, Projetos, Propriedade intelec-
tual, tecnologias de informação e telecomunica-
ções, registos e notariado.

PubLICAÇÕES
Colaboração frequente com as principais publicações 
nacionais e internacionais, contribuindo com conhe-
cimento 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.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• José de Matos Correia, Subdirector do departa-
mento de relações internacionais e Professor auxiliar 
Convidado da Universidade lusíada, direito Público.
• Joaquim Shearman de Macedo, Formador no Cur-
so de extensão Universitária em arbitragem da Fa-
culdade de direito da Universidade nova de lisboa.
• Diogo Pereira, assistente Convidado da Facul-
dade de direito da Universidade de lisboa, direito 
Processual Civil.
• Rita Gouveia, docente de Processo Civil e Práticas 
Forenses da Faculdade de direito da Universidade 
Católica Portuguesa, onde também leccionou disci-
plinas como teoria Geral de direito Civil, direitos re-
ais, direito das Sucessões e direito das obrigações.

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• Susana Afonso, Vogal da direcção do CPaS - Caixa 
de Previdência dos advogados e Solicitadores, trié-
nio 2020/2022.

OutROS ESCRItÓRIOS
• Madeira - Funchal
rua ivens 3b , edifício d. mécia
4º andar - letra S
9000-046 Funchal, madeira

• a CmS rui Pena & arnaut consolidou uma forte 
rede de escritórios parceiros estabelecidos na África 
lusófona, concentrando-se principalmente nos 
países com potencial de negócio, tais como angola, 
moçambique, Guiné-bissau, São tomé e Príncipe e 
Cabo Verde.

• Member da CMS network, rede de sociedade 
de advogados, com 75 escritórios dispersos em 
mais de 43 países: albânia, Áustria, bélgica, bósnia 
e Herzegovina, bulgária, Croácia, republica Checa, 
França, alemanha, Hungria, itália, luxemburgo, re-
publica do norte, macedónia, mónaco, montenegro, 
Holanda, Polónia, Portugal, romania, rússia, Sér-
via, eslováquia, eslovénia, espanha, Suíça, turquia, 
Ucrânia e reino Unido, argélia, angola, brasil, Chile, 
China, Colômbia, Quénia, reino da arábia Saudita, 
méxico, marrocos, omã, Peru, Singapura, africa do 
Sul e emirados Árabes Unidos.

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.law

20

103

15

7

34
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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, João Gaspar Simões

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Público e Direito Administrativo
Gonçalo Capitão, Gonçalo areia, João Gaspar Simões
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
• madalena Januário
 - membro do Conselho regional de lisboa, 
2017-2019
• 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

• Gonçalo areia
 - membro do Conselho distrital de lisboa, 
2014-2016

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
• 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”.
• acção de comemoração dos 10 anos Crba - Cam-
panha entreajuda-banco alimentar
• 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

• Faro
avenida 5 de outubro, 82-a, 8000-075 Faro
telf: 289 898 010
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

7

35

7

9

6

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

t. 210 131 660 

F. 214 088 383

e. crba@crba.pt

www.crba.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Cruz Vilaça & associados, SP, rl 
(Cruz Vilaça advogados)

A SOCIEDADE 
Ano da Constituição: 2019
a Cruz Vilaça advogados foi constituída em 2019 
com a convicção de que, face ao panorama comple-
xo e multifacetado da advocacia em Portugal e na 
europa, urgem soluções inovadoras e ajustadas aos 
desafios transnacionais atuais do direito. 
a sociedade oferece uma advocacia especializada 
nas áreas do direito da União europeia, direito da 
Concorrência, proteção dos direitos Fundamentais, 
energia, ambiente e digital, para as quais uma equi-
pa que inclui advogados e consultores com um per-
curso de cerca de 40 anos na academia, no governo, 
nos tribunais da União europeia, e de quase 20 anos 
na prática forense, contribui com uma especializa-
ção ímpar e experiência internacional.

EQuIPA
Sócio Administrador
José luís da Cruz Vilaça
Sócios
Carla Farinhas, rita leandro Vasconcelos
Associados
mariana martins Pereira
Consultores
Paulo de almeida Sande, José Guilherme Xavier 
de basto, José Carlos Vieira de andrade, Francisco 
Costa-Cabral, Franziska Zibold

ÁREAS PREFERENCIAIS 
direito da União europeia 
direito da Concorrência 
direitos Fundamentais

OutRAS ÁREAS
direito Constitucional, direito administrativo, direi-
to da energia, direito da economia digital

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, alemão, espanhol, 
italiano

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
aPde - associação Portuguesa de direito europeu
aPden - associação Portuguesa de direito da energia

PubLICAÇÕES
os advogados e consultores da Cruz Vilaça advo-
gados são autores e co-autores de inúmeras publi-
cações nas áreas do direito, designadamente nas 
áreas de especialização da sociedade. os advoga-
dos e consultores têm presença regular em órgãos 
de comunicação nacionais e internacionais para os 
quais são convidados a expor análises e comentá-
rios sobre a atualidade jurídica da perspetiva das 
suas áreas de especialização. Conheça, em detalhe, 
na página online da Cruz Vilaça advogados, os ar-
tigos, análises e obras da autoria dos advogados e 
consultores da sociedade.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• Primeira Conferência internacional CVa; organiza-
ção e participação (CCb, 27 de janeiro de 2020)
• aiSdUe - ii Convegno annuale; orador: José luís 
da Cruz Vilaça (itália, outubro de 2019)
• “the Future of the european Union Judiciary Sys-
tem”; orador: José luís da Cruz Vilaça (outubro de 
2019, roménia)
• Sessão Comemorativa dos 30 anos do tribunal de 
Primeira instância das Comunidades europeias (atu-
al tribunal Geral da Ue) - Convidado de Honra: José 
luís da Cruz Vilaça (luxemburgo, setembro de 2019)
• “o acórdão aC-treuhand - implicações para a po-
lítica de concorrência” - Seminários abertos da au-
toridade da Concorrência; oradora: Carla Farinhas 
(Portugal, junho de 2019)
• “espaço de liberdade, Segurança e Justiça”, curso 
de auditores de defesa nacional (idn) - Paulo Sande 
(intervenção anual)
• Primeira Conferência da W@competitioniberia, or-
ganizada por rita leandro Vasconcelos e Franziska 
Zibold (membros da W@competitioniberia)
• Curso de Pós-Graduação em Concorrência e regu-
lação na FdUl e cursos de formação para magistra-
dos em direito da concorrência na UCP Porto - rita 
leandro Vasconcelos (formadora)

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• José luís da Cruz Vilaça, lecionou na Faculdade de 
direito da Universidade de Coimbra (economia Po-
lítica e direito Fiscal) até 1986; subsequentemente, 
foi, durante anos, Professor Convidado da escola de 
direito e da Global School of law (direito europeu, 
direito da Concorrência) da Universidade Católica, 
bem como da Faculdade de direito da Universidade 

nova de lisboa (direito europeu e direito da Con-
corrência); atualmente, é membro do Conselho de 
Curadores da Universidade nova de lisboa. 
• rita leandro Vasconcelos foi assistente na facul-
dade de direito da Universidade de lisboa entre 
2001 e 2006 e colabora frequentemente em cursos 
de pós-graduação dessa Faculdade, bem como 
em cursos de formação de magistrados da escola 
do Porto da Faculdade de direito da Universidade 
Católica Portuguesa.
• Paulo de almeida Sande, Professor Convidado do 
instituto de estudos Políticos da Universidade Cató-
lica Portuguesa, regente da disciplina “Construção 
europeia” do Curso de Ciência Política desde 2001 
(Portugal).
• José Carlos Vieira de andrade, Professor Catedrá-
tico aposentado (direito administrativo e direito 
Constitucional) da Faculdade de direito da Univer-
sidade de Coimbra.
• José Guilherme Xavier de basto, lecionou econo-
mia Política e direito Fiscal, na Faculdade de direito 
da Universidade de Coimbra até 1974 e na Faculda-
de de economia da mesma Universidade até à sua 
aposentação.
• Francisco Costa-Cabral, Professor assistente no 
tilburg law and economics Center (tileC), da til-
burg University, onde leciona cursos de direito da 
União europeia, direito da Concorrência e inovação 
e regulação (Holanda).

Nº de Sócios:

Nº de advogados:

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

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

t. 211 609 524

F. 211 609 575

e. info@cruzvilaca.eu

www.cruzvilaca.eu

CrUZ VilaÇa & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

3

5

1

5

1
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NOME DA SOCIEDADE
CSa - Sociedade de advogados, SPrl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2007

NOME DOS SÓCIOS
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
ana roque dias
ana rita relógio
Pedro Garcia Correia
Fernanda beato
nuno Cárcomo lobo
miguel lopes lourenço
manuel Vaz loureiro
armando rosa

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, italiano

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• aVrio advocati - rede internacional de advoga-
dos, representante em Portugal
• associação Portuguesa de arbitragem
• Câmara de Comércio luso-americana
• Câmara de Comércio luso-moçambicana
• Câmara de Comércio luso-Chinesa
• instituto Português de Corporate Governance 

PubLICAÇÕES
• “the FiFa regulations on working with interme-
diaries. its implementation at national level”, Pedro 
Garcia Correia (co-autor), international Sports law, 
bulletin 1/2015, Sports law and Policy Center, 2015
• Código de Processo do trabalho - anotado à luz 
da reforma do Processo Civil; João Correia (co-

-autor); editora: almedina, 2015
• 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

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• João Correia e José luís Pereira Seixas
docentes - mestrado do instituto Superior de Ci-
ências do trabalho e da empresa; Área: direito do 
desporto

• Gonçalo ribeiro da Costa 
docente - mestrado do instituto Superior de educa-
ção e Ciências; Área: Gestão autárquica

• Pedro Garcia Correia
docente - master in international Sports law (full 
time master) do iSde - instituto Superior de dere-
cho y economía; Área: direito do desporto

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• “ii Congresso Sul brasileiro de Gestão e direito des-
portivo”, Universidade CeSUSC, Florianópolis, brasil; 
Pedro Garcia Correia, 2019
• “iii Congreso internacional de derecho deportivo - 
deporte, derecho y Gestión”, montevideo, Uruguay; 
Pedro Garcia Correia, 2016
• “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
• “desporto & direito, revista Jurídica do desporto. 5 
anos”, Faculdade de direito da Universidade nova de 
lisboa; João Correia e José luís Pereira Seixas, 2008

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• 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
• China - macau
alameda dr. Carlos d’assumpção, 249
edifício Pak tak (China Civil Plaza), 13º andar, n, o
t. +853 287 127 70  |  F. +853 287 138 55
macau@csa-adv.pt

Parcerias/ Escritórios Associados
• Porto - bmC, Sociedade de advogados, rl

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. lisboa@csa-adv.pt

www.csa-adv.pt

CSa - SoCiedade de adVoGadoS, SPrl

Nº Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores:

17

22

4

6
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NOME DA SOCIEDADE
CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa

A SOCIEDADE
CtSU é constituída por um conjunto de advogados 
com experiência e competências especializadas em 
diversas áreas do direito, abrangendo vários secto-
res de actividade, a nível nacional e internacional, 
apostando em desafios e soluções globais.
 
a equipa CtSU promove a apresentação de so-
luções diversificadas e adequadas a cada Cliente, 
procurando promover a prestação dos serviços 
jurídicos com inovação e conhecimento do negócio, 
acrescentando 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 atuam, praticamente, em todas as áreas da ac-
tividade económica, nomeadamente nos sectores 
bancário, financeiro, segurador, automóvel, imobili-
ário, industrial, comercial, agrícola e serviços.
 
a CtSU actua ao nível jurídico nas mais diversas áre-
as do direito nacional e internacional, podendo, por 
isso, assegurar a prestação de um serviço completo 
e global, com competência, qualidade e experiência, 
ajustado às necessidades concretas de cada Cliente.

IDIOMAS
inglês
Francês
espanhol

NOME DOS SÓCIOS  |  EQuIPA
Sócios
miguel ribeiro telles
Sofia barros Carvalhosa
mónica moreira
Susana Soutelinho
Pedro Ulrich
Jorge Costa martins
Pedro montenegro martins
João Pinheiro da Silva
 
Of Counsel
Sofia leite borges
teresa Simões Chaves
 
Associados
Carla barreto
Joana Pereira dias
Filipa alves de botton
miguel Koch rua
Joana mota agostinho
miguel Cordeiro
diogo bonifácio
duarte ribeiro telles
Catarina evaristo da Silva
Pedro duarte batista
Joana araújo
nuno lima da luz
eduardo borba de Castro
Catarina Castanheira lopes
ana Paula bernardo
maria borges da Costa
Sandra teixeira arsénio
lavínia Pinto marques
ana Cruz da Fonseca
tiago Sousa Freitas
ana rita brandão
antónio miguel Ferrão
 
Advogados Estagiários
Joana rola de Veludo
tiago Pereira
maria Carolina araújo
Carolina lamy 
Carolina Xavier 
inês belo lopes 
david moreira 
Carlos Saraiva 
maria inês lucas

ÁREAS 
Fusões e aquisições
Societário
Comercial
imobiliário
turismo e Construção
bancário e Financeiro
mercado de Capitais
laboral e Segurança Social
tecnologias, media e telecomunicações
Protecção de dados
Público & energias renováveis / ambiente
Concorrência
Contratos internacionais
Farmacêutico
Contencioso e arbitragem

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
• member of deloitte legal network, rede de socie-
dade de advogados com presença em 83 países.

• angola - luanda
Carlos alberto de Freitas
escritório de advogados

CtSU - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl, Sa

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores: 

av. eng. duarte Pacheco, 7, 7º andar
1070-100 lisboa

bom Sucesso trade Center,
Praça do bom Sucesso, 61-13º, esc. 1309,
4150-146 Porto

t. 219 245 010  |  F. 219 245 011

e. geral@ctsu.pt

www.ctsu.pt

8

41

9

2
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ÁREAS
Áreas: arbitragem e outros meios de resolução 
alternativa de litígios; Contencioso Penal e das 
Contra-ordenações; Corporate Governance e Com-
pliance; direito europeu e da Concorrência; Finan-
ceiro; Fiscal; Fusões & aquisições (m&a); laboral; 
mediação; mercado de Capitais; Private Client & We-
alth Management; Propriedade intelectual; media e 
tecnologias da informação; Público; reestruturação 
e insolvência; regulatório financeiro; resolução de 
litígios; Societário e Comercial

Sectores: alimentação; ambiente; arte; brexit; Con-
sumo e retalho; desporto; empresa Familiar; ener-
gia; Farmacêutico e Saúde; Fundações e Filantropia; 
Hotelaria, turismo e lazer; imobiliário e Construção; 
infraestrutura; instituições Financeiras; logística e 
transporte; meios de comunicação e entretenimen-
to; Oil, Gas & Mining; Private Equity (Capital de risco); 
Seguros e Fundos de Pensões; tecnologias da infor-
mação; telecomunicações; Urbanismo

IDIOMAS
inglês
espanhol
Francês
alemão
italiano

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
dispomos de uma rede internacional assente não 
só em escritórios próprios como em acordos ou re-
lações consolidadas com destacadas sociedades de 
advogados em várias jurisdições. em particular, na 
europa continental temos um acordo que integra 
sociedades de advogados líderes nos respectivos 
mercados nacionais: Chiomenti em itália, Gide em 
França e Gleiss lutz na alemanha.

PubLICAÇÕES
os advogados da Cuatrecasas são, na generalidade, 
autores regulares de trabalhos quer sobre temas 
jurídicos, quer sobre questões da actualidade, pu-
blicados na imprensa nacional e estrangeira ou em 
publicações da especialidade. a Sociedade mantém 
actualizados os seus clientes através de vários meios, 
incluindo boletins, conferências e outras iniciativas 
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
Promovemos actividade profissional pro bono, pro-
porcionando 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: madrid, barcelona, alicante, bilbau, Giro-
na, lérida, málaga, Palma de maiorca, San Sebastián, 
Saragoça, Sevilha, Valência, Vigo e Vitoria

internacionais: bogotá, bruxelas, Casablanca, Cida-
de do méxico, lima, londres, luanda, maputo, nova 
iorque, Pequim, São Paulo e Xangai

CUatreCaSaS, GonÇalVeS Pereira & aSSoCiadoS

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

20*

140

20

7

74

*no mundo: n.º de Sócios: 208; n.º total de advogados: + de 1000; n.º de 
outros Colaboradores e advogados: +1500

NOME DA SOCIEDADE
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados

A SOCIEDADE
a Cuatrecasas é uma sociedade de advogados 
internacional, líder em Portugal e espanha, com 
presença nos principais países europeus e centros 
financeiros. 

Conta com 28 escritórios instalados em 13 países na 
europa, américa, Ásia e África e com uma equipa de 
cerca de 1000 advogados especializados em todas 
as áreas do direito.

ano após ano, tanto a sociedade como os seus profis-
sionais recebem distinções nacionais e internacionais 
de prestígio, que confirmam a reputação e a qualida-
de técnica da sua equipa, bem como a capacidade 
para oferecer o melhor serviço aos seus clientes.

desde 2008, a Cuatrecasas é reconhecida como uma 
das 50 sociedades mais inovadoras da europa nos 
rankings Financial times - innovative lawyers, pu-
blicados anualmente, tendo ganho em 2018 e 2019, 
para além de outros, o prémio de “Sociedade de 
advogados mais inovadora da europa continental”.

NOME DOS SÓCIOS
maria João ricou
maria da Glória leitão
Frederico Pereira Coutinho
luís Soares de Sousa
diogo ortigão ramos
duarte abecasis
mariana norton dos reis
Paulo de Sá e Cunha
nuno Sá Carvalho
João mattamouros resende
Francisco Santos Costa
Paulo Costa martins
manuel requicha Ferreira
miguel de almada
lourenço Vilhena de Freitas
Frederico bettencourt Ferreira
Vasco bivar de azevedo
Gonçalo bastos lopes
Pedro Vidal matos
Pedro marques bom
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*no mundo: nº de Sócios: 1.300; nº de advogados 4.000  

NOME DA SOCIEDADE
dla Piper abbC

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1982
a Sociedade foi fundada em 1982, tendo unido 
forças com a dla Piper em 2017, uma sociedade de 
advogados global de primeira linha com escritórios 
em mais de 40 países de todo o mundo.

Contando com uma equipa de mais de 60 advoga-
dos em lisboa, a dla Piper abbC dispõe de uma 
combinação única de recursos nacionais e interna-
cionais no mercado português, visando oferecer o 
melhor valor acrescentado aos seus clientes, tanto 
portugueses como estrangeiros.

Procuramos atingir este objectivo recorrendo a 
soluções jurídicas práticas e inovadoras que ajudam 
os nossos clientes a alcançar o sucesso. as nossas 
equipas sectoriais, apoiadas por especialistas de 
toda a nossa rede global, recorrem aos conhecimen-
tos profundos que possuem sobre cada ramo para 
oferecer aos nossos clientes um serviço totalmente 
personalizado.

os nossos clientes incluem multinacionais, várias 
empresas listadas nos rankings Global 1000 e For-
tune 500 e um número significativo de entre as 100 
maiores empresas portuguesas, bem como em-
presas emergentes que desenvolvem tecnologias 
líderes no seu ramo. 

os nossos advogados são frequentemente distin-
guidos pelos mais reputados directórios internacio-
nais pela excelência dos serviços prestados.

NOME DOS SÓCIOS
João nuno azevedo neves
benjamim mendes
luís Filipe Carvalho
nuno azevedo neves
antónio moura Portugal
João Guedes
João Costa Quinta
Vanessa antunes
mafalda Ferreira
Sofia ribeiro mendes

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol, alemão, italiano

ÁREAS
a dla Piper abbC é uma sociedade de advogados 
full service, organizada, a nível transnacional, nas 
seguintes áreas de prática globais:
 
Contencioso e regulatório
Financeiro, Projetos e reestruturações
Fiscal
imobiliário
laboral
Propriedade intelectual e tecnologia
Societário

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• 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

PubLICAÇÕES
os advogados da dla Piper abbC são frequen-
temente autores de obras ou artigos de carácter 
jurídico ou versando sobre temas da actualidade, 
publicados na imprensa generalista, jurídica ou em 
publicações da especialidade.

os diferentes departamentos da dla Piper abbC 
produzem ainda, com regularidade, newsletters so-
bre novidades de carácter jurídico, relevantes para os 
Clientes. toda a produção poderá ser consultada em  
www.dlapiper.com.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
os advogados da dla Piper abbC participam re-
gularmente em congressos, conferências, acções 
de formação e seminários sobre os mais diversos 
temas, quer em Portugal, quer no estrangeiro.

a sociedade organiza com frequência breves con-
ferências / formações para os seus Clientes, sobre 
temas jurídicos relevantes.

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a dla Piper criou a iniciativa new Perimeter, visan-
do colocar as capacidades técnicas dos seus ad-
vogados ao serviço de um mundo mais justo para 
todos, actuando em regiões menos favorecidas do 
globo. desta forma, os nossos advogados prestam 
assistência a organizações, governos e instituições 
académicas em projectos desenhados para fortale-
cer o sistema jurídico do país em causa, melhorar as 
capacidades técnicas dos seus juízes, advogados e 
estudantes de direito, bem como encorajar o cres-
cimento económico, promover o acesso à justiça e 
fortalecer os direitos das mulheres.

OutROS ESCRItÓRIOS
a dla Piper é uma sociedade de advogados global 
presente em mais de 40 países, com mais de 90 es-
critórios, no continente americano, europa, médio 
oriente, África e Ásia, permitindo-nos dar resposta às 
necessidades jurídicas dos clientes em todo o mundo.

dla PiPer abbC

largo de São Carlos, nº 3
1200-410 lisboa

t. 213 583 620

F. 213 159 434

e. dlapiperabbc@dlapiper.com

www.dlapiper.com

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores: 

Nº de outros Colaboradores: 

10*

60

10

3

22
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NOME DA SOCIEDADE

durham agrellos & associados, 

Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE

Ano da Constituição: 2017

a durham agrellos é uma boutique especializada 

em direito fiscal e no acompanhamento de clientes 

privados (Family Governance).

Presta assessoria em assuntos relacionados com a 

gestão e planeamento fiscal de negócios e patrimó-

nios. representa, igualmente, os seus clientes em 

litígios tributários de elevada complexidade.

tem experiência relevante na arbitragem tributária, 

no acompanhamento fiscal internacional de opera-

ções e no apoio a Grupos Familiares.

assente num modelo institucional de baixa alavan-

cagem e elevada especialização, assegura um acom-

panhamento rigoroso e personalizado com vista à 

criação efetiva de valor para os seus clientes.

NOME DOS SÓCIOS 

miguel durham agrellos 

Paulo da rocha Pichel 

ÁREAS PREFERENCIAIS 

direito Fiscal

Contencioso Fiscal

arbitragem e mediação

Clientes Privados

Family Governance

Corporate Governance

reestruturação de empresas

direito da União europeia

direito internacional

direito da Segurança Social

investimento internacional

investimento estrangeiro

IDIOMAS

Português

inglês

espanhol

Francês

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS

• Paulo da rocha Pichel

assistente Convidado na Faculdade de direito, Uni-

versidade Católica Portuguesa

Áreas: direito Fiscal, Processo tributário, direito Pú-

blico, direito União europeia

ano: desde 2015

OutROS ESCRItÓRIOS

• lisboa 

avenida da liberdade, nº 110 - 1º andar 

1269-046 lisboa 

telf: 213 404 505 

geral@da.pt

Nº de Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

avenida da boavista, nº 3265 - 3.1 
4100-137 Porto 

t. 226 167 260 

F. 226 167 269 

e. geral@da.pt 

www.da.pt

dUrHam aGrelloS & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

 2

 4

 1

 2
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eSQUÍVel & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

NOME DA SOCIEDADE

esquível & associados

Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE

ano da constituição: 2007

a esquível advogados é uma sociedade de advoga-

dos independente fundada em 2007 e desde esta 

data que se dedica à assessoria jurídica de empresas 

nacionais e internacionais que desenvolvem negó-

cios em setores regulados ou em ambiente público, 

com destaque para os setores dos transportes, da 

energia, da saúde, do ambiente, das telecomunica-

ções, do turismo e do imobiliário.
 

a assessoria jurídica prestada pela esquível advoga-

dos compreende as diversas áreas de atividade dos 

nossos clientes, incluindo as matérias que envolvem 

a prevenção e a resolução de conflitos.
 

trabalhamos em articulação com reputados es-

pecialistas nas diversas áreas jurídicas, de modo a 

proporcionarmos aos nossos clientes soluções à 

medida, únicas, inovadoras e eficazes.
 

a esquível advogados faz do estudo, do pormenor, 

da descrição e da integridade elementos estrutu-

rantes da sua atuação.
 

desde a sua constituição que a esquível advogados 

tem vindo a ser reconhecida pela qualidade dos 

serviços prestados aos seus Clientes.

ÁREAS PREFERENCIAIS

direito Público

Contencioso Público e arbitragem

Contratação Pública

direito da regulação

estruturação e Financiamento de Projetos

direito imobiliário

direito do turismo

OutRAS ÁREAS

Contratos de direito Privado, direito Comercial, di-

reito Constitucional, direito Contraordenacional, di-

reito da Comunicação Social e Publicidade, direito 

da energia e recursos naturais, direito do ambiente, 

direito do Urbanismo, direito dos transportes, 

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

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

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

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS

• José luís esquível

 - membro do Conselho Geral da ordem dos advo-

gados, ano: 2018-2019

 - membro do Conselho distrital de lisboa, ano: 

2005-2007

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

apoios permanentes a várias instituições de Solida-

riedade Social

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

2

2
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NOME DA SOCIEDADE
FCb advogados

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1989
Com 30 anos de história, somos uma sociedade de 
advogados que faz a ponte com o futuro. aliamos a 
nossa experiência e a relação cada vez mais próxima 
com os nossos clientes à inovação e à internaciona-
lização dos nossos serviços. estamos em Portugal e 
no mundo, através da FCb Glocal, uma aliança de so-
ciedades de advogados que operam em diferentes 
jurisdições e prestam serviços a nível internacional. 
estamos ao lado dos nossos clientes, promovendo 
relações de confiança e prestando um serviço perso-
nalizado e de excelência a cada novo desafio.

NOME DOS SÓCIOS
miguel Castelo branco, Paula teixeira da Cruz, Gon-
çalo da Cunha, João marçal alves, rodrigo almeida 
dias, Pedro Guimarães, miguel lorena brito, diogo 
bernardo monteiro, João robles, João Couceiro, inês 
albuquerque e Castro, margarida roda Santos, rui 
tabarra e Castro, rodrigo barbosa Souto, João osó-
rio de Castro, Gonçalo mexia, bruno arez martins

ÁREAS
arbitragem e mediação | Contencioso
recuperação de Créditos
direito Societário | direito Comercial 
reestruturação de empresas | insolvências
Fusões & aquisições | Private equity
Contratação Pública
direito Público e administrativo
direito do ambiente | direito do Urbanismo
direito imobiliário
direito Civil
direito Fiscal
direito do trabalho | Segurança Social
direito Comunitário e da Concorrência
investimento internacional | investimento em África
direito da energia e recursos naturais
direito Financeiro
Corporate Finance | direito bancário
mercado de Capitais | Project Finance
direito Farmacêutico
direito da Propriedade intelectual e tecnologias da 
informação
direito da Comunicação Social e da Publicidade
Protecção de dados

IDIOMAS
Português 
inglês
espanhol 
Francês

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
Somos o membro fundador da FCb Glocal, uma 
aliança de sociedades de advogados que operam 
em diferentes jurisdições e prestam serviços jurídi-
cos a nível internacional.

integramos ainda, de forma não exclusiva, várias 
redes internacionais de sociedades de advogados.

PubLICAÇÕES
Publicamos regularmente artigos e notas informati-
vas sobre temas jurídicos e outras matérias actuais e 
de interesse para os nossos clientes.
os nossos advogados contribuem ainda, com re-
gularidade, com textos e artigos de opinião para a 
imprensa nacional e estrangeira, bem como para 
publicações técnicas e especializadas.
todas as nossas publicações podem ser encontra-
das em www.fcblegal.com.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• “devem as Sociedades de advogados ser geridas 
como empresas?” - lisbon law Summit; orador: 
João robles, 2019
• “Pessoas, dados, legislação, como podem as orga-
nizações garantir o seu cumprimento?” - expo rH; 
oradores: inês albuquerque e Castro e José luís 
monteiro, 2019
• “the Property buying Process in Portugal” - moving 
to Portugal; orador: miguel lorena brito, 2019
• “Como é que as novas tecnologias estão a mudar 
o direito?” - Porto law Summit; orador: José luís 
monteiro, 2019
• “o que muda no mundo laboral - business break-
fast”; oradores: inês albuquerque e Castro e bruno 
Ferreira domingues, 2019

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
integramos regularmente acções de responsabili-
dade social. Prestamos assessoria jurídica em regi-
me de Pro bono a um conjunto de entidades (as-
sociações, organizações) nacionais e internacionais. 
Somos ainda membro do Grace - Grupo de reflexão 
e apoio à Cidadania empresarial.

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto
av. da boavista, 3265 - 2.8
4100-137 Porto
telf: 228 346 740
Fax: 228 346 741  
porto@fcblegal.com

• Faro 
av. 5 de outubro, 14, 4.º
8000-076 Faro
telf: 289 096 278
algarve@fcblegal.com

• angola - luanda 
(em associação com eVC advogados)
edifício Kaluanda, rua José da Silva lameira
Piso 2, escritório 2001
telf: (+244) 937 406 057
Fax: (+244) 222 390 634
angola@fcblegal.com

• moçambique - maputo 
(em associação com aG advogados)  
av. Vladimir lenine, 174 - 1.º
edifício millennium Park
telf: (+258) 21 359 520
telm: (+258) 21 359 501
mozambique@fcblegal.com

FCb adVoGadoS

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

av. da liberdade, 249 - 1.º
1250-143 lisboa

t. 213 587 500

F. 213 587 501

e. fcb@fcblegal.com

www.fcblegal.com

17

67

13

3

20
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GÓmeZ-aCebo & Pombo (Ga_P)

NOME DA SOCIEDADE
Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)

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. a multidisciplinaridade 
do escritório de lisboa, juntamente com a qualida-
de e experiência da nossa equipa, coloca-nos numa 
posição privilegiada para fornecer as soluções mais 
inovadoras no atual contexto empresarial.
entendemos a advocacia empresarial de uma forma 
diferente, na qual o critério e a inovação se unem 
para tornar possíveis os objetivos dos nossos clientes.

NOME DOS SÓCIOS
mafalda barreto (managing Partner), mário marques 
mendes, miguel Castro Pereira, miguel avillez 
Pereira, ricardo Campos e nuno de oliveira Garcia

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, 
Seguros, mercado de Capitais, Privatizações, Farma-
cêutico, direito do trabalho, Contratação Coletiva, 
direito da Segurança Social, Fundos de Pensões, 
Função Pública, Comunitário e Concorrência, di-
reito económico, Fiscal, Civil, Contraordenacional, 
direito do desporto, Contratos internacionais, Penal, 
investimento internacional

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• international bar association (iba)
• american bar association (aba)
• Union internationale des avocats (Uia)
• Câmara de Comércio e indústria Portuguesa (CCiP)
• Câmara de Comércio e indústria luso-espanhola 
(CCile)

IDIOMAS
Português, espanhol, inglês e francês

PubLICAÇÕES
os Clientes da Ga_P recebem periodicamente 
newsletters e atualidades Jurídicas elaboradas à 
medida dos seus interesses.

os nossos advogados são também autores e co-au-
tores de obras jurídicas nacionais e internacionais 
de referência nos diversos sectores de atividade 
onde atuam os nossos clientes. estes documentos 
podem ser consultados em  www.ga-p.com, na sec-
ção Publicações.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS 
a Ga_P organiza seminários, conferências e 
workshops, sobre temas jurídicos da atualidade 
para os seus Clientes, nas quais participam, como 
oradores ou moderadores, os advogados dos vários 
escritórios.

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 lecionam 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.

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• ana Gradiz Correia
Vogal do Conselho regional de lisboa

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
na Ga_P todas as atividades de responsabilidade 
social e corporativa de teor jurídico são coordena-
das através da Fundación Fernando Pombo. Criada 
em 2010, a Fundação tem como missão promover, 
na advocacia, o compromisso com os direitos dos 
mais desfavorecidos.

todo o voluntariado e pro bono não jurídico em que 
a Ga_P Portugal participa são realizados através 
do Grace (Grupo de reflexão e apoio à Cidadania 
empresarial).

OutROS ESCRItÓRIOS
• espanha - madrid
Castellana, 216, 28046 madrid
telf: (+34) 915 829 100 
Fax: (+34) 915 829 114
abogados@ga-p.com

• estados Unidos da américa - nova iorque
126 east 56th Street. Suite 2020, 
new York, nY 10022
telf: (+1) 646 736 3075
abogadosnyc@ga-p.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@ga-p.com

• bélgica - bruxelas
it tower  |  avenue louise, 267
1050 bruxelles - belgique
tel.: +32 (0) 2 231 12 20 
Fax: +32 (0) 2 230 80 35
brussels@ga-p.com

• barcelona, Valência, bilbau e Vigo

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

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@ga-p.com 

www.ga-p.com

6

37*

6

3

12

* números a nível internacional: nº de sócios: 59; nº total de
advogados: 238; nº de advogados estagiários: 56; nº de outros
colaboradores: 140
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NOME DA SOCIEDADE
Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Socie-
dade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2005. a GPa é uma Sociedade 
de advogados constituída em 01/07/2005, tendo 
desde esta data crescido de forma sustentada, con-
tando actualmente com a colaboração de cerca de 
90 advogados com experiência em diversas áreas 
do direito, perfazendo, em conjunto com as equipas 
de apoio, mais de 100 profissionais. a GPa, através 
da “GPa network”, está presente em todo o território 
Português, com escritórios nas capitais de distrito 
do país, marcando também a sua presença interna-
cionalmente. a GPa adoptou como missão “teaming 
with our Clients, building trust”, sendo seu compro-
misso e preocupação principais construir e manter 
relacionamentos duradouros com os seus Clientes, 
tornando a GPa mais um membro de sua equipa e 
um participante estratégico nos seus negócios.

NOME DOS SÓCIOS 
Sofia Gouveia Pereira
margarida lino Santos 
José limon Cavaco
leonor Sarsfield Costa Freitas 
anselmo Sarsfield Costa Freitas 
Patrícia Vinagre e Silva
João Frias Costa

ÁREAS PREFERENCIAIS 
direito Societário, direito Financeiro e da regula-
ção, direito bancário, direito dos Seguros, direito 
imobiliário, direito Público, direito Fiscal, direito 
marítimo, direito do trabalho, Contencioso, Contra-
tação Pública, direito da Propriedade intelectual e 
tecnologias da informação, direiro da Protecção de 
dados e das novas tecnologias, Fusões e aquisições, 
imigração, reestruturação de empresas, direito 
Comunitário, direito dos media, direito da Comu-
nicação Social e Publicidade, direito do turismo, 
Corporate Finance, Contratos internacionais, Private 
equity, Venture Capital, Fundos de investimento, 
investimento internacional

IDIOMAS
Português, inglês, Castelhano, italiano, Francês, 
mandarim

PubLICAÇÕES
• PriiP’s - Packaged retail and insurance based in-
vestment Products - Guia Prático; GPa, distribuição 

- almedina; autor: ricardo Couto, 2019
• notaS introdUtÓriaS Sobre a direCtiVa de 
diStribUiÇão de SeGUroS (“ddS”) | impactos 
essenciais na actividade Seguradora e na mediação 
de Seguros; GPa, distribuição - almedina; autor: 
miguel duarte Santos, Colaboração: Sofia berberan 
Santos, 2019
• iClG - tHe international ComParatiVe le-
Gal GUide to: inSUranCe & reinSUranCe 2019; 
ContribUiÇão da GPa Com o CaPÍtUlo de Por-
tUGal: José limón Cavaco e ana Calmeiro, Global 
legal Group, 2019

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• eXeCUtiVe breaKFaStS ComPlianCe; organi-
zados pela GPa em parceria com a GPa academy, 
estes executive breakfasts foram subordinados 
aos temas: directiva de Serviços de Pagamento ii, 
blockchain, Prevenção branqueamento Capitais e 
Financiamento do terrorismo, Crowdfunding, miFid 
ii - overview, 2019
• ii CUrSo de PÓS-GradUaÇão em direito doS 
SeGUroS, organização: Faculdade de direito da 
Universidade de lisboa; Coordenação: Professores 
doutores Pedro romano martinez e José alves de 
brito; 3 oradores da GPa em 6 sessões: miguel San-
tos, ana Calmeiro, Francisco rodrigues rocha, 2019
• i CUrSo de PÓS-GradUaÇão aVanÇada em 
ProteÇão de dadoS e emPreSaS; a GPa assegura 
3 sessões do Curso, organização: Faculdade de 
direito da Universidade de lisboa; Coordenação: 
Professores doutores antónio menezes Cordeiro, 
a. barreto menezes Cordeiro, diogo Pereira duarte 
e do mestre Francisco rodrigues rocha; 4 oradores 
da GPa: ricardo Couto, miguel Santos, João Gabriel, 
Francisco rodrigues rocha, 2020
• Curso “CertiFiCado ProFiSSional de Prote-
Ção de dadoS”; organizado pela GPa academy, 
resulta da parceria entre a mesma, a GPa e a irish 
Computer Society e vai já na 11ª edição, 2020

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• StEP FORWARD
a GPa estabeleceu em 2015 uma parceria com a 
Faculdade de direito da Universidade de lisboa, 
à luz da qual organiza anualmente um curso de 

formação em Soft Skills para a participação dos 
alunos da mesma faculdade.

• JORNADAS & WORkSHOPS - PROtECÇÃO DE 
DADOS
a GPa promove e patrocina em parceria com o CidP 

- Centro de investigação de direito Privado da Facul-
dade de direito da Universidade de lisboa, desde 
2018, Jornadas e Workshops na área da Protecção 
de dados; Francisco rodrigues rocha; Área: direito 
da Protecção de dados, desde 2018

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
• PROJECtO YOuNG ZILLION - Jiu-Jitsu
a GPa apoia o projecto, através da disponibilidade 
dada por alguns advogados no apoio ao estudo dos 
alunos que frequentam o projecto.

• SuMMER SCHOOL CAbO  VERDE 
a GPa participou na criação e manutenção de um 
projecto anual em Cabo Verde - ilha do Sal, que 
consiste em leccionar inglês a todas crianças que 
pretendam inscrever-se no mesmo. 

• VALE DE ACÓR
instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins 
lucrativos, que trabalha desde 1994 no âmbito da recu-
peração de toxicodependentes e alcoólicos; toxicode-
pendentes com problemas psiquiátricos (duplo diag-
nóstico); toxicodependentes reclusos e ex-reclusos.

Nº de Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

edifício amoreiras Square,
rua Carlos alberto da mota Pinto, nº 17 - 3ºb
1070-313 lisboa

t. 213 121 550

F. 213 121 551

e. gpa@gpasa.pt

www.gpasa.pt

GoUVeia Pereira, CoSta FreitaS & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl
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NOME DA SOCIEDADE
lopes Cardoso & associados
Sociedade de advogados, S.P., r.l.

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2001
a sociedade teve origem no escritório fundado pelo 
dr. João antónio lopes Cardoso, no Porto.

as qualidades excepcionais do seu fundador cedo 
impuseram o escritório como entidade de refe-
rência na advocacia portuguesa, pela qualidade e 
competência técnica do seu patrocínio, pela rigoro-
sa seriedade do seu modo de estar na profissão e 
pela forma elevada como sempre fez questão de se 
relacionar.

aquela matriz constitui a referência, actualizada dia-
riamente, de todos quantos integram e colaboram 
com a lC&a.

a política de crescimento da lC&a suporta-se na 
qualidade profissional e humana de todos os seus 
membros, procurando a prestação de serviços com-
petentes nas diversas áreas do direito, apostando 
na especialização de conhecimentos e na capaci-
dade de cooperação entre os diversos profissionais.

NOME DOS SÓCIOS 
Sócios: augusto lopes Cardoso, Fernando Casal, 
artur lopes Cardoso, Carlos Grijó, miguel lopes 
Cardoso, José diogo Falcão, antónio Sarmento de 
oliveira, Francisco monteiro Pacheco, Jacinto ma-
chado, João Paulo Campos, luís Couto, ana borgas, 
andré Santos marujo.

Associados: rui ribeiro Pereira, João Pedro Silveira 
de brito, nuno reis Cardoso, Frederico Sousa da Sil-
va, miguel Conde, Helena Salazar

ÁREAS PREFERENCIAIS 
arbitragem e mediação
direito do arrendamento
direito imobiliário
direito do Urbanismo
direito administrativo
direito bancário
direito Financeiro
direito da Família 

direito das Sucessões
direito da Saúde
direito do trabalho
direito Fiscal
direito Penal
direito Societário
Fusões e aquisições
direito da Propriedade intelectual
imigração
insolvências
reestruturação de empresas 
Contencioso 
Contencioso administrativo
Contencioso Fiscal
Contencioso laboral
recuperação de Créditos

IDIOMAS
Português
inglês
Francês
espanhol

PubLICAÇÕES
• “Partilhas Judiciais” - Volumes i, ii e iii; almedina, 
Coimbra, 2015
• “Partilhas litigiosas” - Volumes i, ii e iii; almedina, 
Coimbra, 2018
• “noções Gerais de direito”; Calendário de letras, 
2015
• “manual de direito do trabalho”; Vida económica, 
2017
• “os horários de trabalho móveis”; Calendário de 
letras, 2010
• “do Segredo Profissional na advocacia”; Centro 
editor livreiro da ordem dos advogados, 1998

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• “o direito das contraordenações: regime geral e 
regimes especiais”; orador: luís Couto, 2019
• “arrendamento Urbano - recentes alterações”; 
orador: José diogo Falcão, 2019
• “Porto law Summit”; orador: artur lopes Cardoso, 
2019
• “declaração de insolvência: algumas implicações 
fiscais”; orador: andré Santos marujo, 2019
• “alojamento local: licenciamento e exploração, 
enquadramento fiscal e regime sancionatório”; ora-
dor: luís Couto, 2019

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• António Sarmento de Oliveira 
Professor adjunto no instituto Superior de Contabi-
lidade e administração do Porto 
Área: direito Civil, desde 2013
• José Diogo Falcão
assistente no instituto Superior de Contabilidade e 
administração do Porto 
Área: direito Civil, desde 2013
• Helena Salazar 
Professora adjunta no instituto Superior de Conta-
bilidade e administração do Porto 
Área: direito Privado, desde 2013

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• Augusto Lopes Cardoso
bastonário, triénio de 1987 a 1989
• Fernando Casal
Vogal do Conselho distrital do Porto, nos triénios de 
1981/1983 e 1984/1986
• Artur Lopes Cardoso
Vogal do Conselho Superior, no triénio de 1999 a 
2001
• Carlos Grijó
Vogal do Conselho Geral no triénio 1999/2001
• Miguel Lopes Cardoso
Vice-Presidente do Conselho de deontologia do 
Porto, nos triénios de 2008/2010 e 2011/2013
• Francisco Monteiro Pacheco
Conselheiro do Conselho regional do Porto, no tri-
énio de 2014/2016

Nº de Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de outros Colaboradores:

rua Júlio dinis, nº 247 - 4º e9 
4050-324 Porto 

t. 226 099 448 

F. 226 099 265 

e. lca@lopes-cardoso.pt 

www.lopes-cardoso.pt

loPeS CardoSo & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, S.P., r.l.
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NOME DA SOCIEDADE
mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2004
a mGra é uma Sociedade de advogados indepen-
dente, que se afirma no mercado global pela quali-
dade dos seus serviços, bem como pela dedicação 
e rigor dos seus profissionais.
 
a mGra está vocacionada para o apoio jurídico às 
empresas e demais instituições, em aspetos críticos 
e complexos da sua atividade. a base do seu apoio 
consiste no aconselhamento à decisão dos seus 
Clientes, bem como na representação judicial e 
perante entidades públicas. o foco dos nossos ser-
viços está na apresentação de soluções e na criação 
de valor.
 
a mGra tem uma cultura de excelência em todo 
o trabalho produzido pelos seus profissionais, 
conjugando estes o conhecimento próprio da sua 
formação com a experiência e entendimento do 
ambiente onde os seus Clientes operam.
 
a mGra representa instituições, investidores, 
empresas e grupos, portugueses e estrangeiros, 
acumulando anos de experiência profissional nos 
sectores fundamentais da economia e nas áreas 
essenciais da atuação dos agentes económicos.
 
a mGra procura potenciar a qualidade dos serviços 
prestados através de uma política de investimento 
sustentada nas novas tecnologias, na gestão do 
conhecimento e com uma cultura de formação 
contínua dos seus colaboradores.
 
a mGra pretende assim continuar a ser uma referên-
cia no mercado global, a primeira escolha dos Clien-
tes na implementação e defesa dos seus interesses.
 
O que nos distingue: Proximidade com o Cliente; 
Know-how abrangente; Qualidade/capacidade 
técnica; Pensamento estratégico; Soluções inova- 
doras; Cobertura nacional e internacional.

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

NOME DOS SÓCIOS
antónio mouteira Guerreiro, mário da rosa amaral,  
Helga lopes ribeiro

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso, Arbitragem & Mediação
responsável: Sílvia Santos Ferreira
telf: 213 595 090  |  e-mail: ssf@mgra.pt
nº de advogados: 4

Direito Administrativo
responsável: tiago dias José
telf: 213 595 090  |  e-mail: tdj@mgra.pt
nº de advogados: 4

Fiscal
responsável: mário da rosa amaral
telf: 213 595 090  |  e-mail: mra@mgra.pt
nº de advogados: 7

Societário
responsável: Helga lopes ribeiro
telf: 213 595 090  |  e-mail: hlr@mgra.pt
nº de advogados: 4

Propriedade Intelectual & tMt
responsável: miguel inácio Castro
telf: 213 595 090  |  e-mail: mic@mgra.pt
nº de advogados: 4

OutRAS ÁREAS
imobiliário, direito do trabalho, Segurança Social, 
desporto, Fusões e aquisições, reestruturação de 
empresas, Concorrência, Urbanismo, direito do 
turismo, direito bancário e Segurador, direito ad-
ministrativo, direito Privado, direito Constitucional

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• iln - international lawyers network  | www.ilnto-
day.com
• Fli - First law international  | www.first-law.com

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
• a responsabilidade social corporativa da mGra é 
um compromisso essencial em toda a nossa activi-
dade. este compromisso espelha-se numa prática 
jurídica consistente com os mais elevados padrões 
profissionais e éticos, estando isso reflectido nas 
relações duradouras com os nossos Clientes, cola-
boradores e comunidade em geral.

• o nosso programa de responsabilidade social cor-
porativa, que inclui o envolvimento na comunidade, 
a aposta na diversidade de pessoas e culturas e em 
iniciativas sociais pro bono, ajuda-nos a transformar 
essas convicções em acções, tendo como objectivo 
integrar as nossas preocupações sociais e ambientais 
no nosso dia-a-dia e nas relações com os nossos 
Clientes.

• a mGra orgulha-se de estar presente no apoio 
a eventos culturais e desportivos, bem como em 
projetos de onGd, pois acredita que estes são es-
senciais ao desenvolvimento sustentado da comu-
nidade onde se insere.

OutROS ESCRItÓRIOS
• Faro - algarve
rua de Santo antónio nº 2, 1º andar
8000-283 Faro
telf: 213 589 700
Fax: 213 595 099
mgra@mgra.pt
 
• Ponta delgada - ilha de São miguel - açores
rua machado dos Santos nº 84-86
9500-083 Ponta delgada
telf: 296 304 350
Fax: 296 286 213
mgra@mgra.pt

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

avenida Praia da Vitória nº 48, 3º dto.
1050-184 lisboa

t. 213 595 090

F. 213 595 099

e. mgra@mgra.pt

www.mgra.pt

mGra & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

3
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NOME DA SOCIEDADE
miranda & associados
Sociedade de advogados, SP, rl

NOME DOS SÓCIOS
agostinho Pereira de miranda, ana margarida maia, 
ana Pinelas Pinto, Catarina távora, diogo leote no-
bre, diogo Xavier da Cunha, João Coelho de Pinho, 
João leite, João luís traça, João rosado Correia, 
luís borges rodrigues, luís m. S. oliveira, mafalda 
monteiro, maria Figueiredo, maria João mata, nuno 
antunes, nuno Cabeçadas, nuno Gouveia, Paulo Pi-
menta, Pedro melo, ricardo alves Silva, rita Correia, 
rita lufinha borges, rodrigo Costeira, Sofia martins, 
Susana Pinto Coelho, Susana rios de oliveira, tânia 
Cascais e tiago amorim.

ÁREAS PREFERENCIAIS
Arbitragem, Mediação e Contencioso
Sofia martins e tiago amorim
 
Comercial e Societário
ana margarida maia, diogo Xavier da Cunha, maria 
João mata,  nuno Cabeçadas, tânia Cascais,  rodrigo 
rendeiro Costeira
 
Público e Regulatório
luís m. S. oliveira, João rosado Correia, nuno antu-
nes, Pedro melo e tiago amorim
 
Fiscal
ana Pinelas Pinto, Guilherme W. d’oliveira martins, 
maria Figueiredo e rita Correia
 
Energia e Recursos Naturais
Catarina Cunha e távora, diogo Xavier da Cunha, 
ricardo alves Silva, rita Correia,  nuno antunes e 
João rosado Correia

OutRAS ÁREAS
ambiente, bancário e Seguros, Concorrência, Con-
sumo, Crime económico, desporto e entretenimen-
to, Fusões e aquisições, imobiliário, investimento 
estrangeiro, laboral, mercados Financeiros, Petró-
leo e Gás, Penal e Compliance, PPP e Project Finance, 
Propriedade intelectual e direitos de autor, ti e 
Proteção de dados.

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês, alemão

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• membro fundador da miranda alliance, uma rede 
de sociedades e escritórios de advogados com pre-
sença, predominante mas não exclusivamente, em 
várias economias emergentes de África: angola, bra-
sil, Cabo Verde, Camarões, Costa do marfim, Gabão, 
Guiné-bissau, Guiné equatorial, macau, moçambique, 
Portugal, república democrática do Congo, repú-
blica do Congo, São tomé e Príncipe, timor-leste e 
Senegal. a miranda alliance conta ainda com 3 escri-
tórios de representação: estados Unidos da américa 
(Houston), reino Unido (londres) e França (Paris).
• esta rede integra presentemente quase 250 advo-
gados, os quais colaboram diariamente na prestação 
de serviços a clientes nacionais e internacionais com 
actividades em múltiplos sectores da economia.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• 10th Global Forum on anti-Corruption Complian-
ce in High risk markets, american Conference insti-
tute (aCi); oradora: ana Pinelas Pinto, 2019
• the Production of documents: iba rules v. Prague 
rules?, arbit italian Forum for arbitration and adr 
and Camera arbitrale di milano; oradora: Sofia mar-
tins, 2019
• Powering Africa’s Industrial Growth - Energy and 
Infrastructure, invest africa; orador: diogo Xavier da 
Cunha, 2019
• angola reform plans and the flood of new oppor-
tunities, africa energy Forum (aeF); orador: nuno 
antunes, 2019
• 1.ª Conferência Timor-Leste Oil & Gas, timor-leste 
oil & Gas; orador: ricardo alves Silva, 2019

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• Guilherme W. d’oliveira martins, Professor auxiliar 
da Faculdade de direito da Universidade de lisboa; 
Área: Finanças Públicas, 2019
• João luís traça, Coordenador do Programa rGPd 
na Faculdade de direito da Universidade Católica 
Portuguesa; Área: Proteção de dados, 2019
• Pedro melo, docente Convidado na Faculdade 
de direito da Universidade de lisboa; Área: direito 
Público, 2019
• Joana Vasconcelos, Professora associada da Facul-
dade de direito da Universidade Católica Portuguesa; 
Áreas: direito do trabalho e Processo do trabalho, 2019
• nuno antunes, Universidade Católica Portuguesa; 
Áreas: energia e recursos naturais, 2019

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• mafalda oliveira monteiro, Conselho de deonto-
logia, 2019
• Sofia Coelho Pereira, Conselho regional, 2019

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a miranda tem participado em várias acções 
de responsabilidade social. a nível internacional, 
merece referência a colaboração com as seguintes 
organizações: International Senior Lawyers Project, a 
maior organização do mundo na prestação de servi-
ços jurídicos em regime Pro bono; Legal Sustainabi-
lity Alliance, uma rede de escritórios de advogados 
orientada para a promoção da sustentabilidade 
ambiental; a4ID - Advocates for International De-
velopment, associação que visa contribuir para a 
realização de objectivos do programa Millenium das 
nações Unidas; TRACE, organização que tem por 
objetivo o combate à corrupção no mundo empre-
sarial, e Fulbright Foundation, o principal programa 
apoiado pelo governo dos e.U.a. para a promoção 
do intercâmbio educacional entre estudantes ame-
ricanos e do resto do mundo. 

OutROS ESCRItÓRIOS
Porto
rua Júlio dinis, nº 826, 4º andar
4050-322 Porto
t: +351 220 439 500
F: +351 220 439 501
e: porto@mirandalawfirm.com

miranda & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

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

t. 217 814 800

F. 217 814 802

e. lisboa@mirandalawfirm.com

www.mirandalawfirm.com

29

110

10

8

48
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NOME DA SOCIEDADE

Paulo Silva & associados

Sociedade de advogados, SP, rl

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

Cláudio Casares

Patrícia de Sousa Ferreira

rubina Freitas

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito do urbanismo e Imobiliário, Direito das 

Sociedades Comerciais e Contencioso

responsável: Paulo Silva

e-mail: p.silva@psa.pt

Direito Administrativo e Contratos

responsável: ricardo niz

e-mail: ricardoniz@psa.pt

Direito do trabalho e Direito da Família e Menores

responsável: Patrícia de Sousa Ferreira

e-mail: patriciaferreira@psa.pt

Registos e Notariado

responsável: Cláudio Casares

e-mail: claudiocasares@psa.pt

 

Insolvências e Arrendamento

responsável: rubina Freitas

e-mail: rubinafreitas@psa.pt

OutRAS ÁREAS

direito Societário

Contencioso administrativo

direito Penal

direito Civil

direito da Família e Sucessões

direito das expropriações

direito Fiscal

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 

interesse social, promovendo o associativismo 

de cariz social nos concelhos de almada e Seixal, 

nomeadamente: amora Futebol Clube, associação 

Humanitária de bombeiros mistos de amora, as-

sociação Humanitária dos bombeiros mistos do 

Concelho do Seixal, associação naval amorense, 

Clube recreativo e desportivo do miratejo, Socieda-

de Filarmónica operária amorense e Santa Casa da 

misericórdia do Seixal.

A Sociedade foi distinguida pela Associação Huma-

nitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal 

pelo apoio jurídico prestado, a título pro bono, com a 

Medalha Fénix - Grau Ouro.

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, SP, rl

5

12

5

3
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NOME DA SOCIEDADE
pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE

Ano da Constituição: 2006

a pbbr é uma Sociedade de advogados com capaci-
dade full service e projecção nacional e internacional, 
que presta assessoria jurídica assente em critérios 
de grande exigência, rigor e qualidade. 

a Sociedade conta com uma equipa experiente, 
competente, versátil e flexível, muito disponível 
para os Clientes e para os projectos, que investe, 
responsável e empenhadamente, na procura das 
soluções jurídicas mais eficientes e adequadas.

NOME DOS SÓCIOS
alexandre Jardim
Pedro Pinto
inês reis
Carina branco
Sofia de Sales Sousinha
rita roque de Pinho
bruno Soeiro barbosa
teresa Freire
tânia Ferreira osório

Consultores: 
João marques Pinto
Susana Piteira Santos
Pedro Sousa Uva
Susana Gonçalves
Patricia Goldschmidt
margarida ramires ramos

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• Ius Laboris - Global Human Resources Lawyers
• Sagardoy abogados
• aSaP - associação das Sociedades de advogados 
de Portugal
• International Bar Association
• European Employment Lawyers Association

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, espanhol

ÁREAS
direito Comercial
direito Societário
Fusões e aquisições
Venture Capital
Private Equity
direito imobiliário
direito do Urbanismo
direito do trabalho
direito da Segurança Social
direito bancário
direito Financeiro
mercado de Capitais
Propriedade intelectual e tecnologias
da informação
direito da Saúde
direito administrativo
direito da energia e recursos naturais
direito do Consumo
direito Fiscal
Contencioso 
arbitragem e mediação
direito da regulação
direito da Concorrência

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• autoconsumo e Comunidades de energia renovável, 
oradora: margarida ramires ramos, dezembro 2019
• módulo - o Advogado 4.0 e a I.A.: Ficção ou Realida-
de? integrado na conferência adVoCaCia 4.0: reali-
dadeS, eXPeCtatiVaS e deSaFioS, oradora: Carina 
branco 14 de novembro, Universidade lusíada, Porto
• 1ª Conferência internacional sobre Comunidades 
de energia, oradora: margarida ramires ramos, ou-
tubro 2019
• CiFmob - 2ª conferência internacional “o futuro 
da mobilidade” - a condução autónoma e as cida-
des, módulo - “os desafios da Condução autónoma”, 
oradora: Carina branco, outubro de 2019
• i mostra de Publicidade em Saúde, rita roque de 
Pinho, Comentadora na mesa redonda: desafios da 
Comunicação e Publicidade em Saúde, abril 2019
• The World of Employment Law - a Year in Review 
integrada na Conferência Managing an International 
Workforce 2019 organizada pela Lewis Silkin, orado-
ra: inês reis, Fevereiro 2019

PubLICAÇÕES
• The non-habitual tax resident regime por antónio 
brochado teixeira, Iberian Lawyer, outubro 2019
• retenção de millennials: o desafio da nova era 
laboral por inês oom de Sacadura, dinheiro Vivo, 
Junho 2019
• Finalmente o “novo” regulamento europeu de en-
saios clínicos? Por rita roque de Pinho, Quem é quem 
na indústria Farmacêutica em Portugal, maio 2019

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Pro bono 
• ajuda de mãe
• associação Protectora Florinhas da rua

Apoios a Instituições de Solidariedade Social 
• acreditar - associação de Pais e amigos de Crian-
ças com Cancro

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

9

34

4

6

7

Pbbr - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl
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NOME DA SOCIEDADE
PlmJ advogados, SP, rl

A SOCIEDADE
Ano de Constituição: 1967. 
Somos uma sociedade de advogados com sede 
em Portugal que combina a oferta de um escritó-
rio full-service com a expertise de uma relojoaria 
jurídica. Há mais de 50 anos que nos pautamos por 
abordagens inovadoras e criativas que resultam 
em soluções concretas e estratégicas, promovendo 
uma defesa eficaz dos interesses dos nossos clientes. 
apoiamos os nossos clientes em todo o espetro do 
direito sempre como um parceiro de negócio nas 
tomadas de decisão mais estratégicas.

ÁREAS 
Áreas: bancário e Financeiro, Contencioso e arbitra-
gem, Corporate M&A, Criminal, Contraordenacional 
e Compliance, europeu e Concorrência, Fiscal, imo-
biliário, Urbanismo e turismo, laboral, mercado de 
Capitais, Projetos e energia, Propriedade intelectual, 
marcas e Patentes, Público, Saúde, Ciências da Vida 
e Farmacêutico, tecnologia e Privacidade
Setores: agroindústria, banca, instituições Finan-
ceiras, desporto, distribuição e retalho, economia 
Social,  energia e recursos naturais, Governo e 
Setor Público, imobiliário e Construção, infraestru-
turas, mobilidade transportes e logística, Produção 
industrial, Saúde, Ciências da Vida e Farmacêutico, 
Seguros e Fundos de Pensões, tecnologia, media e 
Comunicações, turismo e lazer

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
a PlmJ organiza com frequência, conferências 
e sessões de formação para clientes e parceiros 
sobre temas jurídicos inovadores, relevantes para 
as empresas e que marcam a agenda jurídica. os 
nossos advogados são também recorrentemente 
convidados a participar como oradores em seminá-
rios de cariz nacional e internacional organizados 
por outras entidades. adicionalmente, assumimos 
como parte integrante da nossa política de desen-
volvimento de capital humano, a importância da 
formação e qualificação contínuas dos seus advo-
gados e quadros técnicos. esta política, visa não só 
o enriquecimento individual e coletivo dos nossos 
profissionais, mas também a promoção de um meio 
para alcançar os níveis de qualidade, eficiência e 
inovação pelos quais somos reconhecidos.

PubLICAÇÕES
os nossos advogados contribuem frequentemente 
com artigos de análise sobre os temas legislativos 
que marcam a atualidade e o seu impacto no quoti-
diano das empresas, em conceituadas revistas espe-
cializadas, quer na imprensa nacional ou internacio-
nal. temos na PlmJ, vários autores de significantes 
obras jurídicas publicadas pelas mais prestigiadas 
editoras nacionais, nomeadamente a Coleção 
Jurídica PlmJ que conta já com 11 volumes. Simul-
taneamente, divulgamos regularmente, a clientes e 
parceiros, várias notas informativas sobre as áreas 
de prática, mercados e regiões onde atuamos que 
podem ser consultados na íntegra no nosso site.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
temos uma política ativa de inovação e acompanha-
mento do meio académico que permite encontrar 
soluções jurídicas inovadoras.
a ligação da PlmJ às universidades é concretizada 
por vários dos nossos advogados que lecionam 
em áreas da sua especialização nas mais prestigia-
das instituições de ensino superior portuguesas, 
e também através das parcerias que a PlmJ tem 
com as universidades e faculdades onde os nossos 
advogados completam anualmente programas de 
especialização nas suas áreas, como doutoramentos, 
mestrados, llm’s e pós-graduações como também 
dinamizam programas de colaboração que promo-
vem uma PlmJ mais inovadora e catalisadora de 
mais inovação. exemplo disso, é a parceria com o 
instituto Superior técnico, que afirma a vontade e 
o compromisso da PlmJ em abraçar em conjunto 
os grandes desafios ligados à revolução tecnológica.

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a nossa postura face a problemas sociais e ambien-
tais é indissociável da nossa atividade profissional. a 
estratégia de impacto social da PlmJ procura expan-
dir a nossa tradição de intervenção social, dando-lhe 
a consistência adicional que resulta da aplicação de 
métricas de impacto e da agregação da vertente ex-
terna de atuação, com o enfoque no bem-estar dos 
colaboradores e o controlo do impacto social gerado 
pela nossa atividade.
a nossa estratégia de impacto social está assente 
em quatro pilares: Filantropia e voluntariado, investi-
mento de impacto, intervenção cultural e assessoria 
jurídica Pro bono.

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
PlmJ Colab, World Services Group, World law 
Group, nextlaw Global referral network

IDIOMAS
inglês, Francês, alemão, espanhol, italiano, man- 
darim

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 Colab
angola, China/macau, Guiné-bissau, moçambique, 
São tomé e Príncipe e timor leste

Parceiros Nacionais PLMJ
• Coimbra - manuel rebanda, Pereira monteiro & 
associados 
• Guimarães - Gama lobo Xavier, luis teixeira de 
melo e associados
• açores - borges da Ponte, linhares dias & 
associados 
• madeira - mendes londral & associados

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

av. Fontes Pereira de melo, 43
1050-119 lisboa

t. 213 197 300

F. 213 197 400

e. plmjlaw@plmj.pt

www.plmj.com

57

292

62

9

136
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Pra - raPoSo, SÁ miranda & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

NOME DA SOCIEDADE
Pra - raposo, Sá miranda & associados
Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2001
Fundada em 2001, a Pra - raposo, Sá miranda & 
associados é uma sociedade estruturada e orien-
tada 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 públi-
cas e associações profissionais.
nesse sentido, a Pra conta com a colaboração de 
mais de 100 profissionais, com elevado nível de 
especialização, organizados por 11 áreas de prática, 
preparados para responder com qualidade, rigor, 
celeridade e eficácia aos desafios colocados nas di-
versas áreas de negócio.
a Pra está cada vez mais próxima dos seus clientes 
através dos seus escritórios próprios em lisboa, Por-
to, algarve, açores e leiria.

NOME DOS SÓCIOS
Pedro raposo
miguel miranda
almeida Correia
Carlos duque
Célia Sá miranda
ney da Costa
Catarina Costa lopes
Pedro Sá
Susana Santos Valente
andré Pinto rocha
Helena braga marques
david Coelho
noel Gomes
Joana de Sá

ÁREAS
Áreas: administrativo e Contratação Pública, Co-
mercial, Contratos e Concorrência, Contencioso e 
arbitragem, Contencioso Penal, Corporate, Família 
e Sucessões, Fiscal, imobiliário e Veículos de investi-
mento, laboral, Propriedade intelectual e Privacida-
de, recuperação de Crédito e insolvência.
unidades Económicas: transportes, Farmácia e do 
medicamento.

IDIOMAS
Português  |  Francês 
inglês  |  alemão
Castelhano  |  Japonês

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
Harvard law School  |  anJe  |  Uia  |  iCC - interna-
tional Chamber of Commerce  |  nonaGon  |  UateC  
|  ieUa  |  PdF - Porto design Factory  |  Uia - Union 
international des avocats  |  eurojuris

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• rGPd: 1 ano depois | Saiba o que mudou e o que 
poderá mudar; equipa de Propriedade intelectual e 
Privacidade, 2019
• alterações ao Código do trabalho: o que mudou?; 
equipa de laboral, 2019
• tempo é dinheiro; equipa de laboral, 2019
• Why Privacy matters?; orador: Pedro raposo, 2019
• enquadramento geral do alojamento local: impac-
to legal | european Hospitality Summit; oradores: 
Catarina Costa lopes e Cristina C. Serrazina, 2019

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• andré Pinto rocha
Professor do mba executivo/ Porto business School
• noel Gomes
docente da Faculdade de economia da Universida-
de do Porto; Áreas: direito Fiscal, direito do ambien-
te e direito das Sociedades Comerciais; investigador 
do núcleo de estudos de direito das autarquias 
locais (nedal) da escola de direito da Universidade 
do minho
• luís Gonçalves lira
assistente convidado na escola de direito da Univer-
sidade do minho; Área: laboral
• Joana aguiar rodrigues
assistente convidada na escola de direito da Univer-
sidade do minho; Áreas: Contencioso e arbitragem

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Parceria com a Pro bono Portugal | torneio de 
Judo - troféu Pra-raposo, Sá miranda & associados 
(anual) | Projeto Futuro do instituto do Judo | aPPda 

- associação Portuguesa para as Perturbações do de-
senvolvimento e autismo | CaSa - Centro de apoio 
aos Sem abrigo | espaço t - associação apoio à inte-
gração Social e Comunitária

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto
rua nossa Senhora de Fátima, nº 177 - 7º Piso
4050-427 Porto
t. 223 715 485  |  F. 223 723 285
e. porto@pra.pt

• albufeira
rua dos Girassóis, Urbanização a Ver o mar, nº 18
8200-214 albufeira
t. 289 100 233  |  F. 289 094 400
e. albufeira@pra.pt

• Ponta delgada
rua engenheiro deodato magalhães, nº 12 - r/C
9500-786 Ponta delgada
t. 296 098 702  |  F. 296 288 352
e. pdelgada@pra.pt

• leiria
av.ª 22 de maio - edf. Praça nova, nº 24, 1 - K
2415-396 leiria
t. 244 095 615  |  F. 213 882 635
e. leiria@pra.pt

Parcerias 
Cidade da Praia, díli, luanda, macau, maputo, rio de 
Janeiro, São Paulo

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

www.facebook.com/Praadvogados/

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

14

114

23

1

24
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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

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
Skylight building - 14º piętro, Zlote tarasy, Ul. Zlota 59
00-120 Warszawa             
telf: (0048) 22 457 7630
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: 

Nº total de advogados: 

5

45
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NOME DA SOCIEDADE
rogério alves & associados, 
Sociedade de advogados, SP, rl

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, João Pedro Va-
randas, José Gonçalo Pereira, ana Pedrosa-augusto, 
Pedro drago

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso  |  Arbitragem
rogério alves (ra@raassociados.pt)
João Perry da Câmara (jpc@raassociados.pt)
Societário (Negócios)
João Pedro Varandas (jpv@raassociados.pt)
ana Pedrosa-augusto (apa@raassociados.pt)
Público 
rogério alves (ra@raassociados.pt)
João Pedro Varandas (jpv@raassociados.pt)
Pedro drago (pd@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 do turismo, direito 
imobiliário e da Construção, direito Financeiro, 
bancário, reestruturações, Projectos, direito Fiscal, 
direito da Saúde e Farmacêutico, direito do des-
porto, Proteção de dados e tmt.

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
• “temas Contemporâneos de direito administrativo, 
económico, da infraestrutura e regulatório”; Évora, 
brasil, 2019
• 2ª edição do bribery & Corruption Country Com-
parative Guide; legal 500, 2019
• “european arrest Warrant - rights”, relatório diri-
gido à Comissão europeia; CCbe - Council of bars 
and law Societies of europe e european lawyers 
Foundation, 2016
• “the asset tracing and recovery review”; law busi-
ness research, desde 2014
• “international Comparative legal Guide to liti-
gation & dispute resolution”; Global legal Group, 
desde 2015

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• ii Congresso da associação ibero-americana de 
Juristas de direito da Família; orador Convidado: 
João Perry da Câmara, Santiago do Chile, 2019
• Vi Congresso nacional do novo regime do arren-
damento Urbano; oradora Convidada: ana Pedrosa-

-augusto, 2019
• 22nd annual iba transnational Crime Conference; 
Participante: rogério alves, buenos aires, 2019
• international Private Wealth reception; Partici-
pantes: João Perry da Câmara, andré oliveira Costa, 
londres, 2019
• 1º relatório do observatório Crianças e direito(s); 
oradora Convidada: Joana Salazar Gomes, lisboa, 
2019

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• rogério alves, Professor Convidado - Universida-
de Católica; Área: retórica Forense; desde 2005
• ana Pedrosa-augusto, assistente Convidada - es-
cola Superior de Hotelaria e turismo do estoril; Área: 
direito do turismo; desde 2013

Outras Ligações:
membros Honorários da abraCrim | Árbitros do 
Centro de arbitragens Voluntárias da Propriedade 
e inquilinato | Árbitros do Centro de arbitragem da 
Concórdia - Centro de Conciliação e mediação de 
Conflitos | Árbitros em matéria tributária do Centro 
de arbitragem administrativa - Caad | membros da 
iaml

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
• rogério alves, Presidente do Conselho distrital de 
lisboa (2002-2004); bastonário da ordem dos advo-
gados (2005-2007)
• João Perry da Câmara, Vice-Presidente do Conse-
lho distrital de lisboa (2001-2004); Vogal do Conse-
lho Geral da ordem dos advogados (2004-2007)
• Joana Salazar Gomes, membro da Comissão para a 
igualdade de Género e Violência doméstica (2019)
• ana isabel barona, Vice-presidente do Conselho 
Geral da ordem dos advogados (2017 a 2019); 
Vogal do Conselho Geral da ordem do advogados 
(2005 a 2007)

roGÉrio alVeS & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

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

6

25

4

3
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NOME DA SOCIEDADE
rogério Fernandes Ferreira & associados 
Sociedade de advogados, SP, 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
marta machado de almeida
advogados: Vânia Codeço, manuel Proença abru-
nhosa, Pedro José Santos, tomás Calejo abecasis, 
João mário Costa, ana rita Calmeiro, rita arcanjo 
medalho, Filipa Gomes teixeira, Soraia João Silva, 
Catarina almeida andrade, rita lima Sousa, José mi-
guel Guimarães, duarte ornelas monteiro, madalena 
Zenóglio de oliveira, daniela teixeira de magalhães, 
Joana marques alves, José oliveira marcelino, inês 
tomé Carvalho, Sérgio Ferreira Carmo, Frederico 
Ferreira da Silva, leonor Serrasqueiro, Sofia Cordovil, 
romy alfredo bouery, Patrícia Conceição duarte

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Fiscal Empresarial | tax & business Law Firm:
rogério m. Fernandes Ferreira
tax Litigation: Vânia Codeço
Private Clients: manuel Proença abrunhosa
Corporate and Indirect tax team: marta machado 
de almeida
business Law: tomás Calejo abecasis

OutRAS ÁREAS
tax Litigation - Contencioso fiscal, arbitragem tri-
butaria, Crimes e Contra-ordenações Fiscais
Private Clients - Clientes individuais e reorganiza-
ção tributaria e patrimonial, residentes não Habitu-
ais (rnH), expatriados e ex-residentes, imposto so-
bre o rendimento (Pit), Segurança Social, impostos 
sobre o Património
Corporate and Indirect tax - impostos sobre os 
lucros (Cit), imposto sobre o Valor acrescentado, 
impostos aduaneiros e impostos especiais de Con-
sumo, tributos parafiscais e contribuições especiais

International tax - tributação europeia e internacio-
nal, reorganizações transfronteiriças, investimento 
estrangeiro e convenções de dupla tributação
business Law - direito comercial e societário, m&a, 
aquisições de empresas e de activos, Fusões e rees-
truturações societárias, investimento estrangeiro e 
golden visas, investimentos e operações imobiliárias
Accounting and budgetarty Law - direito Contabi-
lístico, Financeiro e orçamental

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, espanhol, alemão

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• associação Fiscal Portuguesa (aFP)
• international Fiscal association (iFa)
• instituto latinoamericano de derecho tributário
• international institute of Public Finance (iiPF)
• international bar association (iba)

PubLICAÇÕES
• “legislação Fiscal Cabo Verdiana”, Vida económica, 
2018

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
• Conferência de estado - Propostas Fiscais 2020; 
lisboa
• lançamento da legislação Fiscal Cabo Verdiana; 
2019, lisboa e Cabo Verde. oradores em lisboa: 
dra. Sheila Pinto monteiro, com o comentário do 
dr. eurico Correia monteiro, ex ministro da Justiça 
de Cabo-Verde, advogado e actual embaixador de 
Cabo-Verde em Portugal e da dra. lígia Fonseca, 
primeira bastonária da ordem dos advogados 
Cabo-Verdianos; oradores em Cabo-Verde: dr. Sa-
muel Cosmo, Juiz  do tribunal Fiscal e aduaneiro de 
Sotavento, dra. márcia tavares teixeira, assessora 
Jurídica do Presidente da república de Cabo Verde, 
e dra. dilma do Canto Silva, advogada e docente do 
instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais.
• iba “international Private Client” Conference; ro-
gério Fernandes Ferreira (orador), 2019
• “SiGi (aspectos diversos e fiscais)“; rogério Fernan-
des Ferreira (orador), 2019
• Fórum da Chambers 2019; rogério Fernandes 
Ferreira (“speed speaker”), 2019

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• rogério m. Fernandes Ferreira: docente na Univer-
sidade Católica Portuguesa (UCP); Fiscalidade inter-
nacional, desde 2010; docente na Fdl (ideFF); Pós-

-Graduação em Procedimento e Processo tributário

• a rFF & associados tem mantido, ao longo dos 
anos, ligação regular com várias universidades e ou-
tras instituições de ensino superior, nacionais e inter-
nacionais, 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)

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto - rua eng.º Ferreira dias, nº 924, 4100-241 
Porto  |  telf: 215 915 220  |  Fax: 215 915 244

Parceiros Locais
• Funchal - Cristóvão turck nunes
• angola - luanda - manuel Gonçalves / alexandra 
Gonçalves - mG advogados
• brasil - São Paulo - raquel alves Preto - Preto adv.
• brasil - São Paulo - Gustavo brigagão - brigagão, 
duque estrada, emery - advogados
• brasill - São Paulo - roberto duque estrada - briga-
gão, duque estrada, emery - advogados
• brasil - belo Horizonte - Paulo Coimbra - Coimbra 
& Chaves
• brasil - recife - Pernambuco - Gustavo torres - tor-
res Ventura advogados
• moçambique - maputo - antónio de Vasconcelos  

- Porto VP & associados; tiago monteiro mascare-
nhas: mra - advogados & Consultores
• Cabo Verde - Praia - José manuel Pinto monteiro
• timor - díli - domingos morais tristão
• São tomé e Príncipe - São tomé - andré a. aragão

roGÉrio FernandeS Ferreira & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, 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.com
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NOME DA SOCIEDADE
rrP - advogados | ricardo reigada Pereira -
- Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE

Ano da Constituição: 2016

a rrP advogados foi constituída em 2016 por uma 
equipa jovem, experiente e com um sólido percurso 
profissional, que atua em várias áreas de prática e 
em todos os setores relevantes da economia.  
 
encontra-se integrada numa rede global de escri-
tórios de advogados (a EY Global Law network) com 
mais de 3.300 advogados e presente em 85 jurisdi-
ções a nível mundial, o que lhe permite beneficiar 
da experiência, expertise e recursos a uma escala 
verdadeiramente internacional.  
 
em todos os assuntos que lhe são confiados, a rrP 
advogados visa atingir um objetivo fundamental: 
conquistar a confiança absoluta dos seus clientes. 
Convicta de que o trabalho que faz e a marca pes-
soal que coloca no mesmo são o seu maior capital, 
tem desde o seu início criado estreitas relações 
profissionais com os seus clientes alicerçadas, além 
do mais, na visão comercial que imprime na abor-
dagem aos assuntos. enquanto escritório de matriz 
essencialmente transacional, tem conseguido ao 
longo do tempo evoluir para um acompanhamento 
regular dos seus clientes numa multiplicidade de 
sectores distintos da economia.
 
a ampla cobertura internacional da Sociedade e 
a expertise técnica - aliadas a uma competência 
comprovada na execução de operações e ao co-
nhecimento do mercado local - são alguns dos seus 
fatores diferenciadores.  

ÁREAS PREFERENCIAIS 
bancário e Financeiro 
responsável: Carlos Vaz de almeida 
e-mail: carlos.almeida@rrp.pt

Corporate e M&A
responsável: rodrigo Falcão nogueira
e-mail: rodrigo.nogueira@rrp.pt

Fiscal 
responsável: ricardo reigada Pereira 
e-mail: ricardo.pereira@rrp.pt

Imobiliário 
responsável: ricardo reigada Pereira
e-mail: ricardo.pereira@rrp.pt

Laboral 
responsável: rodrigo Serra lourenço
e-mail: rodrigo.lourenco@rrp.pt 

Público e Projetos de Infraestruturas 
responsável: Carlos Vaz de almeida
e-mail: carlos.almeida@rrp.pt

Mercado de Capitais e Serviços Financeiros 
responsável: manuel Cordeiro Ferreira 
e-mail: manuel.ferreira@rrp.pt

Proteção de Dados Pessoais
responsável: rodrigo Serra lourenço
e-mail: rodrigo.lourenco@rrp.pt

Managed Legal Services
responsável: Joana Varela
e-mail: joana.varela@rrp.pt
              
IDIOMAS
alemão
Castelhano
Francês
inglês
Português

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
eY Global law network

PubLICAÇÕES
os advogados da rrP advogados colaboram fre-
quentemente com diversas publicações nacionais e 
internacionais de referência nas mais variadas áreas 
do direito. 

Simultaneamente, a Sociedade divulga regularmente 
newsletters e notícias a clientes e parceiros, as quais 
poderão ser consultadas em www.rrp.pt.
 

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Participação no Projeto “o nosso Km2” | instituto 
Padre antónio Vieira (iPaV)

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto 
rua Júlio dinis, 891, 4º esq.
4050-327 Porto 
telf: 226 008 002
Fax: 226 094 383
rrp.porto@rrp.pt

Nº de Sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros Colaboradores:

rua Visconde de Seabra, nº 3 - 1º dto.
1700-421 lisboa

t. 217 653 860

F. 217 653 869

e. rrp.lisboa@rrp.pt    
www.rrp.pt 
www.linkedin.com/company/rrp-advogados

rrP - adVoGadoS | riCardo reiGada Pereira - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

2

23 

6

3
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66 SÉrVUlo & aSSoCiadoS | SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

NOME DA SOCIEDADE
Sérvulo & associados
Sociedade de advogados, SP, rl

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1999. 
Fundada no final dos anos noventa, a SÉRVuLO é 
uma sociedade de advogados full-service que ocupa 
uma posição de destaque no mercado jurídico por-
tuguês. reconhecida pela excelência dos seus servi-
ços jurídicos em todas as áreas relevantes do direito, 
a SÉRVuLO conta com uma equipa multidisciplinar 
de cerca de 100 advogados altamente competente, 
motivada por um único propósito: transformar a in-
vestigação académica e o conhecimento acumulado 
na conceção de soluções jurídicas robustas, prestan-
do um serviço efetivamente criador de valor para os 
seus clientes. a SÉRVuLO conta com a confiança de 
muitas das principais entidades privadas e públicas, 
tanto nacionais como estrangeiras, nos mercados ju-
rídicos lusófonos e em todos os setores económicos 
mais importantes.
 
mantendo-se como sociedade de advogados por-
tuguesa independente, a SÉRVuLO assegura um al-
cance global na prestação dos seus serviços jurídicos 
através: (i) da rede de parcerias bilaterais que esta-
beleceu com escritórios de advogados de referência 
em jurisdições estratégicas, SÉRVuLO LAtItuDEӨ, 
(ii) das três redes internacionais de sociedades de 
advogados a que pertence, e (iii) dos seus desks, 
destinados a prestar um serviço personalizado a 
clientes provenientes de determinados países.
 
a SÉRVuLO LAtItuDEӨ marca presença em: Portu-
gal continental, regiões autónomas da madeira e dos 
açores, brasil, angola, moçambique, Guiné-bissau, 
Cabo Verde, São tomé e Príncipe, macau e timor-

-leste. assumindo a internacionalização dos seus ser-
viços jurídicos como um objetivo estratégico comum, 
os membros da SÉRVuLO LAtItuDEӨ procuram 
posicionar-se, no quadro de uma economia global, 
como um canal privilegiado nas relações comerciais 
entre os países de língua portuguesa, passando por 
quatro continentes - África, américa, Ásia e europa.

IDIOMAS
Português, espanhol, inglês, alemão, Francês e 
italiano

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
leGalinK
Cathay associates
roXin alliance
SÉRVuLO LAtItuDEӨ

NOME DOS SÓCIOS
Sócio Fundador:  José manuel Sérvulo Correia
ana luisa Guimarães, ana moutinho nascimento, 
ana rita Paínho, antónio Cadilha, antónio teles, 
Cláudia amorim, diogo Feio, duarte rodrigues da Silva, 
eduardo Gonçalves rodrigues, Francisco barona, 
Francisco boavida Salavessa, João amaral e almeida, 
João Carmona dias, João Saúde, José lobo moutinho, 
mafalda Ferreira Santos, manuel magalhães, 
mark Kirkby, miguel Gorjão-Henriques, 
Paulo Câmara, Pedro Fernández Sánchez, 
rita Canas da Silva, rui Cardona Ferreira, 
rui medeiros, Sofia Carreiro, Sofia thibaut trocado, 
teresa anselmo Vaz e Verónica Fernández

ÁREAS
Público, Contratação Pública, Contencioso adminis-
trativo | PPPs, Project Finance, Projetos |  aeronáutico 
| transportes | agricultura | Comercial,  Societário, Fu-
sões e aquisições, Consumo |  bancário, mercado de 
Capitais, Corporate Governance, Seguros | Venture 
Capital | reestruturação de empresas e insolvência | 
Contencioso, arbitragem e mediação |  Penal econó-
mico,  Contraordenacional | Fiscal, Contencioso Fiscal 
| trabalho, Contencioso laboral | Clientes Privados | 
Comunitário e da Concorrência, regulação, Saúde,  
Farmacêutico | energia e recursos naturais | imobi-
liário, turismo, ambiente, Urbanismo | Propriedade 
intelectual e tecnologias de informação, Proteção de 
dados | Ciências da Vida e biotecnologia | desporto

PubLICAÇÕES
• estudos sobre Contratos Públicos, almedina, 2019
• acionistas e Governação das Sociedades, artigos 
de Paulo Câmara (Coord.) e de rui Cardona Ferreira. 
Coleção Governance lab. almedina, 2019
• além dos Updates jurídicos publicados no site e 
nas redes sociais da SÉRVuLO, os sócios e advoga-
dos da sociedade escrevem regularmente sobre as 
novidades legislativas das suas áreas de especialida-
de, em formato de artigos científicos de publicações 
técnicas de renome, também disponíveis para con-
sulta na página da SÉRVuLO.

CONFERÊNCIAS
em 2019, a SÉRVuLO celebrou os seus 20 anos de ati-
vidade organizando em setembro, no Palácio da ro-
cha Conde d’Óbidos, em lisboa, um total de quatro 
conferências sobre o futuro de quatro grandes áreas 
relacionadas com o desenvolvimento económico, 
financeiro e da justiça em Portugal. Contratação Pú-
blica, arbitragem, investimento e Sistema Financeiro 
foram os temas em destaque, debatidos por figuras 
de relevo nas mais diversas áreas de intervenção.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
a SÉRVuLO destaca-se como um projeto jurídico 
singular no mercado das sociedades de advogados 
portuguesas na forma como investe no desenvol-
vimento académico 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.
além disto, tal como em anos anteriores, em 2019, a 
SÉRVuLO patrocinou diversas iniciativas de forma-
ção jurídica em universidades de referência.

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a rSSérvulo define e executa a estratégia orientadora 
da sociedade em matéria de responsabilidade social. 
os projetos mais recentes são regularmente divulga-
dos 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

29*

98

23

7

29

* dos quais 14 são sócios principais
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NOME DA SOCIEDADE
SlCm // Serra lopes, Cortes martins 
& associados, SP, rl

A SOCIEDADE 
ano da constituição: 1961. a SLCM // Serra lopes, 
Cortes martins & associados é uma sociedade de 
advogados com forte implantação e uma referência 
no mercado jurídico português. Vocacionada para 
clientes institucionais, acompanha de forma conti-
nuada alguns dos mais relevantes grupos empresa-
riais portugueses e estrangeiros com presença em 
Portugal, entre outras, nas áreas financeira, energia, 
food and beverage, saúde, telecomunicações, media 
e publicidade. 

a equipa SLCM tem uma vasta e diversificada expe-
riência, designadamente em transacções nacionais 
e internacionais e litigância de elevada complexida-
de, sendo amplamente reconhecida pelos clientes, 
pelo mercado e pelos seus pares. a SLCM investe 
no conhecimento aprofundado do Cliente e da sua 
actividade, para quem orienta a sua actuação quer 
no contexto de uma advocacia preventiva, quer na 
procura da resolução eficaz e célere das questões 
que lhe são confiadas. a SLCM 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
inês Pinheiro
antónio Schwalbach

ÁREAS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito Público e direito administrativo
direito Civil 
direito Comercial
direito Societário
Corporate Governance
direito da distribuição

direito das energias renováveis
direito do ambiente
direito da regulação
direito da Concorrência
direito Financeiro e bancário
direito Fiscal
direito imobiliário
direito do trabalho
Fusões e aquisições
Fundos de investimento
Private equity
Venture Capital
insolvências e reestruturação de empresas
mercado de Capitais
direito da Propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
Protecção de dados

Sectores
ambiente, bens de Grande Consumo, energia, 
imobiliário e turismo, Saúde, Serviços bancários e 
Financeiros

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• associação Portuguesa de arbitragem
• Círculo de advogados de Contencioso
• Círculo de advogados Portugueses de direito da 
Concorrência
• rede europeia de Sociedades de advogados diro 
e daCH

IDIOMAS
Português
alemão
espanhol
Francês
inglês
italiano

PubLICAÇÕES
os advogados da SlCm produzem regularmente ar-
tigos de interesse jurídico sobre temas actuais inte-
grados nas suas áreas de especialidade, publicados 
em meios de referência e em www.slcm.pt.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
os advogados da SlCm participam em congressos, 
seminários e conferências abordando diferentes 
temas jurídicos das suas áreas de especialidade.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• luís miguel Cortes martins, docente convidado na 
Universidade Católica Portuguesa (lisboa); Áreas: 
direito Civil, Comercial e Societário, arbitragem
• dário moura Vicente, Professor Catedrático da 
FdUl; Áreas: teoria Geral do direito Civil, direito 
Comparado, direito 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)
• antónio Schwalbach, membro do Conselho Geral 
(2017-2020)

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a SlCm apoia regularmente, em regime de pro 
bono, diversos projectos na área das onG’s e insti-
tuições 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

SlCm // Serra loPeS, CorteS martinS & aSSoCiadoS, SP, rl

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores: 

9

40

5

2

9

rua General Firmino miguel, nº 3 
torre 2 - 10º b, 1600-100 lisboa

t. 217 234 000

e. slcm@slcm.pt

www.slcm.pt
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68 SoCiedade rebelo de SoUSa & adVoGadoS aSSoCiadoS, SP, rl

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

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1992
reconhecida há mais de 25 anos como uma refe-
rência de vanguarda na área da advocacia, a SrS 
advogados é uma Sociedade full-service, focada em 
serviços jurídicos de excelência, orientados para as 
necessidades dos Clientes, em todas as áreas de 
negócio e em qualquer parte do mundo.

os mais de 100 advogados da SrS prestam asses-
soria a empresas, instituições financeiras e gover-
namentais, em operações de grande complexidade, 
quer sejam nacionais quer internacionais.

NOME DOS SÓCIOS
Pedro rebelo de Sousa, José Carlos Soares macha-
do, William Smithson, octávio Castelo Paulo, César 
Sá esteves, José luis moreira da Silva, alexandra 
Valente, Gonçalo anastácio, nuno miguel Prata, ale-
xandre lourenço roque, Gustavo ordonhas oliveira, 
luís neto Galvão, maria José de tavares, mariana 
Caldeira de Sarávia, regina Santos Pereira, Paulo 
bandeira, Carla neves matias, ana menéres, ana luí-
sa beirão, maria de lancastre Valente, natália Garcia 
alves, Cláudia Varela, maria Paula milheirão, neuza 
Pereira de Campos, raquel Cuba martins, mafalda 
alves, João Paulo mioludo

ÁREAS
administrativo e Contratação Pública
ambiente
arbitragem e mediação
Ciências da Vida e Saúde
Concorrência e União europeia
Contencioso e arbitragem
energia
Financeiro
Fiscal
imigração e Golden Visa
imobiliário
laboral e Segurança Social
M&A
Private Equity e Venture Capital
Propriedade intelectual e industrial
Protecção de dados e Cibersegurança

Seguros e Pensões
Societário, Comercial e M&A
Startups
tmt
transportes e marítimo
White Collar Crime

Sectores: 
Ciências da Vida e Saúde, Consumo, energia, Finan-
ceiro, Hotéis, lazer e turismo, infraestruturas, trans-
portes, luxo, mineração, moda, tmt/digital

IDIOMAS
alemão, Árabe, Castelhano, Francês, inglês, italiano, 
Japonês, maltês, mandarim, Português, turco

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• international bar association (iba)
• Union international des avocats (Uia)
• new York State bar association (nYSba)
• european employment lawyers association (eela)
• inter-Pacific bar association (iPba)
• european immigration lawyers network (eiln)
• employment law alliance

PubLICAÇÕES
os advogados da SrS colaboram regularmente 
com as principais publicações nacionais e interna-
cionais, nas mais variadas áreas do direito. alguns 
dos advogados são ainda autores de renomeadas 
obras jurídicas, publicadas pelas principais editoras 
nacionais e internacionais.
a SrS publica ainda, semanalmente, newsletters e 
notas informativas aos seus Clientes com as novida-
des legislativas nas diversas áreas de prática. 

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
a SrS organiza regularmente Conferências e Pales-
tras, no seu auditório, sobre temas jurídicos da ac-
tualidade para Clientes e Parceiros. São convidados 
Ceo´s e diversos especialistas, nacionais e interna-
cionais, dos mais variados sectores.
a SrS, através da lexdebata, dinamiza um programa 
de formações nas diferentes áreas do direito e te-
mas co-relacionados, com vista a reforçar as compe-
tências dos advogados, quer ao nível das diferentes 
matérias jurídicas quer ao nível da produtividade e 
relação com o Cliente.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
a SrS tem um conjunto de advogados que leccio-
nam nas mais prestigiadas universidades de direito 
portuguesas. Com o apoio da Sociedade, temos ain-
da um grupo de advogados que completam progra-
mas de especialização, doutoramentos, mestrados, 
pós-graduações e llm’s.

a Sociedade tem ainda parcerias com Universidades 
nacionais e internacionais, na promoção do ensino 
do direito.

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a SrS tem desenvolvido, ao longo dos anos, traba-
lho em pro bono, colaborando com um conjunto 
de entidades, tais como a associação Portuguesa 
contra a leucemia, Cadin, a amnistia internacional, 
a bolsa de Valores Sociais, Fundação tiadro, Stone 
Soup, UCCla, o externato “lar da Criança”, a associa-
ção Portuguesa de Genealogia, a associação museu 
da Criança, a turma do bem, a Sun aid e a associa-
ção lavoisier. esta colaboração realça-se através da 
prestação de serviços jurídicos, bem como da asses-
soria na estruturação de diversos projectos.

OutROS ESCRItÓRIOS
• Funchal  |  Porto
• angola  |  brasil  |  macau  |  malta  |  moçambique  
|  Singapura

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

27

120

15

19

40
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NOME DA SOCIEDADE
Sousa machado, Ferreira da Costa & associados
Sociedade de advogados, r.l.

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 1991
durante a sua existência, a SmFC tem vindo a cres-
cer de forma orgânica e sustentada, quer através 
da integração de vários dos seus estagiários, quer 
mediante a criação de alianças e parcerias interna-
cionais com outras sociedades, e, bem assim, recor-
rendo à contratação de advogados especializados 
em áreas necessárias à satisfação das necessidades 
dos nossos clientes, o que se tem revelado essencial 
à preservação dos valores que sempre pautaram a 
atuação da sociedade: ética, excelência, confiança 
e compromisso com o cliente. Colocando ao dispor 
dos nossos clientes uma equipa multidisciplinar, 
prestamos, às empresas, serviços a que impomos 
parâmetros de grande exigência quanto à qualida-
de, de forma a responder rápida e eficientemente às 
solicitações do atual universo empresarial.
Quanto aos clientes particulares, pretendemos mar-
car a diferença pela excelência no serviço, disponi-
bilidade e experiência, necessárias à resolução das 
múltiplas questões jurídicas suscitadas, sem nunca 
esquecer, porém, a atenção e compreensão que os 
problemas de cariz mais pessoal exigem.
o interesse do cliente é sempre fulcral em todo o 
trabalho desenvolvido, que se rege pelos seguintes 
valores fundamentais:
ÉtiCa e transparência em todo o relacionamento 
com os nossos clientes, evitando conflitos de inte-
resses na representação.
Pautamo-nos pela eXCelÊnCia em cada projeto em 
que participamos.
eFiCiÊnCia na procura da solução óptima para cada 
caso e em tempo útil, com o objetivo de acrescentar 
valor ao negócio de cada cliente.
manutenção da ConFianÇa dos nossos clientes 
com a defesa intransigente dos seus interesses.
total emPenHo na representação dos nossos clien-
tes e no conhecimento das suas atividades.
diSPonibilidade total no atendimento e contacto.

NOME DOS SÓCIOS
manuel Ferreira da Costa, alexandre de Sousa ma-
chado, Jaime dória Cortesão, João Carlos Ferreira de 
lima, mafalda Vaz Pinto, martim Pita negrão

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso e Arbitragem
manuel Ferreira da Costa | mafalda Vaz Pinto
e-mail: mfc@smfc.pt | mvp@smfc.pt

Direito da Família, Menores e Sucessões
alexandre de Sousa machado
e-mail: asm@smfc.pt

Direito Comercial e Fusões e Aquisições
manuel Ferreira da Costa
e-mail: mfc@smfc.pt

tMt - tecnologia, Media e Comunicações
alexandre de Sousa machado | martim Pita negrão
e-mail: asm@smfc.pt | mpn@smfc.pt

Direito do trabalho
Graça Quintas
e-mail: gq@smfc.pt

OutRAS ÁREAS
Clientes Privados, Contratação Pública, direito Civil, 
Contratos de direito Privado, direito Fiscal, direito 
imobiliário, direito Penal, direito Contraordenacio-
nal, insolvências

IDIOMAS
Português
inglês
Francês 
espanhol

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
a SmFC é membro da e-iUre, que é uma rede de 
sociedades de advogados de todo o mundo, a qual 
começou por ser um elo de ligação entre a europa 
e a américa latina e é, hoje em dia, uma rede ver-
dadeiramente global, com representação em todo 
o mundo. estabelecida em 2003 e constituída com 
o objetivo de responder às necessidades crescentes 
dos clientes um pouco por todo o mundo, tem vin-
do a desenvolver-se e a ter uma participação activa 
dos seus membros. 
esta associação permite e facilita o intercâmbio 
de informação profissional sobre a prática local e 
global, propiciando à SmFC e aos seus clientes a 
prestação de serviços em diversas jurisdições. as 
sociedades membros trabalham com frequência 

em conjunto para um mesmo cliente.
actualmente a e-iure tem como membros socieda-
des de advogados dos seguintes países: alemanha, 
austrália, Áustria, bélgica, brasil, bulgária, Chile, Chi-
pre, dinamarca, equador, espanha, França, Holanda, 
Índia, itália, lituânia, méxico, Portugal, reino Unido, 
república Checa, república dominicana e turquia.

PubLICAÇÕES
reconhecimento de manuel Ferreira da Costa, na 
área de Contencioso, pelo diretório jurídico best 
lawyers, 2020

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
• alexandre de Sousa machado 
 - ligado à Universidade Católica Portuguesa, onde 
lecciona desde o primeiro curso de direito, foi autor 
de diversos ensaios, artigos e publicações, sendo o 
responsável pelo capítulo dedicado a Portugal, no 
compêndio sobre “Family law in europe” (Hamilton 
and Perry, butterworths, 1995 e 2002); Área: direito 
da Família e Sucessões
 - Vogal do Conselho Superior da magistratura, indi-
cado pelo Presidente da república, aníbal Cavaco 
Silva, tendo mantido funções, com a tomada de 
posse do novo Presidente da república, marcelo 
rebelo de Sousa, que o indicou para um segundo 
mandato.

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a SmFC tem vindo a prestar apoio a instituições 
Particulares de Solidariedade Social

Nº de Sócios:

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

rua Castilho, nº 5 - 4º andar, 6º piso
1250-066 lisboa

t. 210 924 800

F. 213 854 815

e. mail@smfc.pt

www.smfc.pt

SoUSa maCHado, Ferreira da CoSta & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

6

22

2

4
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70 SPS - SoCiedade de adVoGadoS

NOME DA SOCIEDADE
SPS - Sociedade de advogados

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 1989
a SPS é uma sociedade de advogados com 30 anos 
de existência e de experiência acumulada em todas 
as áreas jurídicas e direcionada para clientes corpo-
rativos e individuais.

É composta por uma equipa multidisciplinar de ad-
vogados com foco em soluções customizadas para 
cada cliente qualquer que seja a sua natureza.

temos, desde o início, mantido o foco na tecnologia e 
na inovação caminhando para ser uma sociedade de 
advogados 100% digital num futuro muito próximo, 
onde os automatismos e a inteligência artificial per-
mitirão uma prestação de serviços cada vez mais efi-
ciente e transparente a cada um dos nossos clientes.

Somos uma sociedade de advogados que tem 
crescido de forma orgânica, com uma aposta per-
manente no capital humano, promovendo o desen-
volvimento da carreira dos seus advogados.

Guiamo-nos pela vontade de uma gestão correta 
e equilibrada do nosso negócio, com base no 
princípio do “responsible business” onde a Ética, a 
diversidade, a igualdade de Género, o respeito pelo 
ambiente e pelas Comunidades locais, entre outros 
valores, são uma preocupação prioritária.

ao longo destes 30 anos crescemos ao lado dos 
nossos clientes, desenvolvendo estreitas relações 
de parceria e de confiança.

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
Sara Henriques
Joana ribeiro Pereira

ÁREAS PREFERENCIAIS
administrativo
bancário e Financeiro
Clientes Privados
Comércio eletrónico
Comunicação Social e Publicidade
Contencioso e arbitragem
Contratação Pública
Família e Sucessões
Fiscal
Fundos de investimento
Fusões e aquisições
imobiliário e turismo
international desk
laboral
nPl - nonperforming loans
Propriedade intelectual, industrial e Consumo
Proteção de dados Pessoais
Público e Urbanismo
recuperação de Créditos e insolvência
Seguros
Societário e Comercial
tecnologias de informação
telecomunicações

IDIOMAS
Português
inglês
espanhol
Francês

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
alFa international Global leGal netWorK
a SPS é membro exclusivo em Portugal da alFa, a 
mais antiga rede de Sociedades de advogados que 
tem expressão em todo o mundo, com mais de 150 
sociedades de advogados associadas em cerca de 
60 países, permitindo-nos uma dimensão inter-
nacional no tratamento dos assuntos dos nossos 
clientes.

SPSCHool - Sector da SPS adVoGadoS dedicado 
aos seguintes núcleos: 
 - Formação interna e externa; 
 - estágios de Verão (através do SPSummer Internship 
Program); 
 - tutoria Universitária
 

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
desde sempre desenvolvemos apoio pro bono, pes-
soal e institucional, conscientes da nossa responsa-
bilidade social enquanto advogados.

Apoios a Instituições de Solidariedade Social
Fundação infantil ronald mcdonald
liga Portuguesa Contra o Cancro

OutROS ESCRItÓRIOS
a SPS desenvolveu ao longo de 30 anos parcerias 
sólidas com várias sociedades de advogados em 
todo o país,  o que nos tem permitido, com rapidez 
e eficiência, dar resposta a todas as solicitações que 
surgem em qualquer parte do território nacional.

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
1600-100 lisboa

t. 217 803 640

F. 217 952 814

e. info@spsadvogados.com

www.spsadvogados.com

9

81

21

3

16
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UrÍa menÉndeZ - ProenÇa de CarValHo

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de Counsels:

Nº de outros Colaboradores: 

Praça marquês de Pombal, 12
1250-162 lisboa

t. 210 308 600

F. 210 308 601

e. lisboa@uria.com

www.uria.com

19

116

20

9

49

NOME DA SOCIEDADE
Uría menéndez - Proença de Carvalho
 
NOME DOS SÓCIOS
antonio Villacampa: Co-director
bernardo diniz de ayala: Co-director
adriano Squilacce
alexandre mota Pinto
Carlos Costa andrade
Catarina tavares loureiro
david Sequeira dinis
duarte Garin
Fernando aguilar de Carvalho
Filipe romão
Francisco brito e abreu
Francisco da Cunha Ferreira
Francisco Proença de Carvalho
Joana torres ereio
marta Pontes
nuno Salazar Casanova
Pedro Ferreira malaquias
rita Xavier de brito
tito arantes Fontes
 
A SOCIEDADE
Com presença fixa em Portugal desde 1998, a Uría 
menéndez é uma sociedade de advogados com 
mais de 70 anos de experiência e conta actualmen-
te com treze escritórios distribuídos por Portugal, 
espanha, londres, bruxelas, américa e Ásia.
 
o escritório presta assessoria em direito português, 
espanhol e comunitário. apoia igualmente os seus 
clientes em operações internacionais através da sua 
rede de escritórios e de relações com as mais con-
ceituadas sociedades do mundo.
 
de igual forma, a nossa sólida presença na américa 
latina há duas décadas tem-se vindo a consolidar 
com a nossa participação na primeira grande socie-
dade de advogados ibero-americana, Philippi, Prieto-
carrizosa, Ferrero dU & Uría (“PPU”), nascida da fusão 
de sociedades líderes no Chile, Colômbia e Peru.
 
através da Uría menéndez - Proença de Carvalho e 
da PPU oferecemos aos nossos clientes uma equipa 
global e relações privilegiadas com os melhores es-
critórios nas jurisdições mais relevantes.

ÁREAS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito bancário e Financeiro
direito Comercial
direito da Concorrência
direito da energia e recursos naturais
direito da Propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
direito do trabalho
direito dos Seguros
direito dos transportes
direito do Urbanismo
direito Fiscal
direito imobiliário
direito marítimo
direito Penal económico
direito Público
direito Societário
Fusões e aquisições
mercado de Capitais
PPP’s - Parcerias Público - Privadas
Private Equity
Project Finance
Protecção de dados e Comércio electrónico
reestruturações e insolvências

IDIOMAS
Português  |  espanhol
inglês  |  Francês
italiano  |  alemão

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 boletins 
informativos, newsletters periódicas, guias Um-PC e  
a revista “actualidad Jurídica Uría menéndez”, que 
podem também ser consultados em www.uria.com 
ou através da nossa aplicação para iPad.

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

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
a grande experiência dos nossos advogados, bem 
como o profundo conhecimento dos sectores e áre-
as de actividade dos nossos clientes, permite-nos 
oferecer uma assessoria de elevado valor acrescen-
tado em todos os ramos do direito dos negócios, 
onde buscamos as soluções técnicas mais inovado-
ras para os problemas jurídicos mais complexos.

nesta linha, a capacidade inovadora do escritório é 
uma consequência clara da sua estreita proximidade 
ao mundo académico. a Uría menéndez - Proença 
de Carvalho conta nas suas fileiras com numerosos 
advogados que compatibilizam o exercício da pro-
fissão com a docência em Universidades e business 
schools de prestígio em Portugal e espanha.

OutROS ESCRItÓRIOS
barcelona | bilbau | madrid | Valência | bruxelas | 
londres | nova iorque | bogotá | Cidade do méxico | 
lima | Santiago do Chile | Pequim
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NOME DA SOCIEDADE

Vieira de almeida & associados

Sociedade de advogados SP rl

A SOCIEDADE

ano da constituição: 1976

reconhecida ao longo de mais de quatro décadas 

como referência de excelência na advocacia, a Vieira 

de almeida destaca-se pela solidez técnica e caráter 

inovador dos seus serviços. os elevados padrões 

éticos e de rigor profissional de uma equipa de 

440 colaboradores, aliados a uma forte cultura de 

valores, são um legado sobre o qual construímos o 

nosso futuro.

a Vda legal Partners reflete a nossa presença in-

ternacional, e o forte compromisso com os nossos 

clientes no acompanhamento dos seus assuntos 

a nível global. Com um profundo conhecimento 

dos mercados locais, a par de uma prática jurídica 

fortemente especializada, orientamo-nos por um 

princípio de equilíbrio entre a indústria em questão 

e a natureza da transação em concreto.

Angola - Cabo Verde - Camarões - Chade - Congo - 

República Democrática do Congo - Guiné 

Equatorial - Gabão - Guiné-bissau - Moçambique - 

Portugal - São tomé e Príncipe - timor-Leste

ÁREAS

bancário & Financeiro  |  Comunicações, Proteção de 

dados & tecnologia   |  Concorrência & Ue  |  Conten-

cioso & arbitragem  |  Contra-ordenacional & Penal  |  

Corporate & Governance  |  economia Social  |  

energia & recursos naturais  |  Fiscal  |  imobiliário  |  

infraestruturas & mobilidade  |  Jurisdições oHada  

|  laboral  |  m&a   |  oil&Gas  |  ordenamento do terri-

tório & ambiente  |  Pi Contencioso  |  Pi transacional  |  

Público  |  Saúde  |  Unidade de Serviços Corporativos

IDIOMAS

Português

inglês

Francês

espanhol

alemão

PubLICAÇÕES

Podem ser consultados no site insights, flashes 

informativos, em destaques e newsletters, sobre 

matérias de interesse para os nossos clientes.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS 

VdA Academia

a Vda academia é a primeira academia criada por 

uma sociedade de advogados em Portugal e a única 

certificada pela dGert em formação jurídica, Ges-

tão e Soft Skills. Saiba mais em www.vdacademia.pt.

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono e RSC 

a comunidade em que nos inserimos é a nossa base 

e por isso levamos tão a sério o nosso trabalho Pro 

bono. Prestamos apoio jurídico gratuito a instituições 

de solidariedade social. Procuramos contribuir para 

um melhor acesso à justiça a quem não pode supor-

tar os seus custos.

Fundação Vasco Vieira de Almeida

tendo como fim principal a educação para a cida-

dania, a Fundação Vasco Vieira de almeida procura 

contribuir para a construção de uma sociedade mais 

informada, integrada e inclusiva e para o incremen-

to da responsabilidade cívica, utilizando a educação, 

o conhecimento e a cultura como veículos para a 

promoção dos direitos Humanos e do estado de di-

reito, pretendendo afirmar-se como um intervenien-

te ativo em Portugal neste domínio. Saiba mais em  

www.fundacaovva.org.

OutROS ESCRItÓRIOS

• Porto

rua do tenente Valadim, nº 95

4100-479 Porto

telf: 226 165 400

Fax: 226 107 951

porto@vda.pt

VdA Legal Partners

• angola | angola@vdalegalpartners.com

• Cabo Verde | caboverde@vdalegalpartners.com

• Camarões | cameroon@vdalegalpartners.com

• Chade | chad@vdalegalpartners.com

• Congo | congo@vdalegalpartners.com

• Gabão | gabon@vdalegalpartners.com

• Guiné-bissau | guineabissau@vdalegalpartners.com

• Guiné equatorial

    equatorialguinea@vdalegalpartners.com

• moçambique | mozambique@vdalegalpartners.com

• república democrática do Congo

   drc@vdalegalpartners.com

• São tomé e Príncipe | stp@vdalegalpartners.com

• timor-leste | timorleste@vdalegalpartners.com

Nº de Sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de Consultores:

Nº de outros Colaboradores:

rua dom luís i, 28
1200-151 lisboa

t. 213 113 400

F. 213 113 406

e. lisboa@vda.pt

www.vda.pt

46

301

58

22

155
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NOME DA SOCIEDADE
a. borges Pires, Santos Pereira, Pires Pereira
& associados - Sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
antónio borges Pires
Henrique dos Santos Pereira
marco Pires Pereira

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito 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

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

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• iblC - international business law Consortium
• Global law experts

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
escritórios associados e Correspondentes
• Porto
• angola - luanda
• brasil - São Paulo
• Cabo Verde - Cidade da Praia

rua tierno Galvan, amoreiras, torre 3 - 5º Piso, 511
1070-274 lisboa

t. 212 454 262

F. 212 454 284

e. geral@abpa.pt

www.abpa.pt

NOME DA SOCIEDADE
aaa advogados
(d. Franco, G. r. martins, J. Jácome, V. P. neves 
& associados - Sociedade de advogados SP, rl)

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
dulce Franco
Gabriela rodrigues martins
José Jácome
Vítor Pereira das neves
rita Gama abreu
anabela Gonçalves Ferreira

ÁREAS PREFERENCIAIS
Societário  |  Comercial
Civil

trabalho
Fiscal
Contencioso  |  arbitragem
bancário  |  Financeiro
administrativo
Família e Sucessões

IDIOMAS
inglês
Francês
espanhol

EQuIPA
nº de Sócios: 6 
nº total de advogados: 25
nº de advogados estagiários: 3 
nº de Consultores: 7
nº de outros Colaboradores: 9

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• Centro de arbitragem Comercial da Câmara de 
Comércio e indústria Portuguesa
• Círculo de advogados de Contencioso
• Câmara de Comércio e indústria luso-espanhola
• associação Fiscal Portuguesa
• Concórdia - Centro de Conciliação e mediação de 
Conflitos
• iba - international bar association

av. eng. duarte Pacheco, nº 26 - 7º
1070-110 lisboa

t. 213 309 300

F. 213 304 233

e. advogados@aaa.pt

www.aaa.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
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
inglês
espanhol
Francês

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº total de advogados: 5
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@abpd.pt

Campo Grande 12, escritório 11
1700-097 lisboa

t. 217 932 430

F. 217 932 432

e. abpd@abpd.pt

www.abpd.pt

NOME DA SOCIEDADE
andreia lima Carneiro & associados
Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA 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 advogados estagiários: 1
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 5

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• eela - european employment lawyers association 
• Uia - Union internationale des avocats

OutROS ESCRItÓRIOS
• lisboa
rua d. Francisco manuel de melo, nº 21
1070-085 lisboa
telf: 213 880 510
Fax: 213 887 134
geral@prs-porto.com

Parcerias
SrS - Sociedade rebelo de Sousa & advogados 
associados, rl
telf: 213 132 000
Fax: 213 132 001
geral.portugal@srslegal.pt

rua tenente Valadim, nº 215 
4100-479 Porto 

t. 225 432 610

F. 225 432 611

e. geral@prs-porto.com

www.alcassociados.com
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NOME DA SOCIEDADE
baptista, monteverde & associados 
Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
Filipe teixeira baptista
Paulo monteverde
margarida Vaz
Petra Fernandes

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: 4  |  nº total de advogados: 12
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
• eCta
• aiPPi

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

t. 213 806 530

F. 213 806 531

e. bma@bma.com.pt

www.bma.com.pt

NOME DA SOCIEDADE
antas da Cunha ecija & associados

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2015

NOME DOS SÓCIOS
Fernando antas da Cunha
Pedro da Quitéria Faria
João Carlos teixeira
Sofia matos
Joana Cunha d´almeida
Henrique moser
João Ferreira Pinto
nuno da Silva Vieira

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial  |  Societário
Contencioso
direito do trabalho 

direito da Propriedade intelectual e tecnologias da 
informação
Proteção de dados
direito imobiliário
direito Fiscal 
Clientes Privados
direito Público e direito administrativo 

IDIOMAS
inglês, espanhol

EQuIPA
nº de Sócios: 8  |  nº total de advogados: 45
nº de advogados estagiários: 10
nº de Consultores: 5  |  nº de outros Colaboradores: 10

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• iba - international bar association 
• interact law - independent network of legal Firms

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto 
avenida de França, nº 20 - 5º piso, sala 509
4050-275 Porto
telf: 213 192 080  |  Fax: 213 192 089
geral@adcecija.pt

• braga
rua de Janes, nº 20 -1º andar, sala 101
4700-318 braga
telf: 253 995 296  |  Fax: 253 055 540
geral@adcecija.pt

• Escritórios Ibéricos: lisboa, Porto, braga, madrid, 
barcelona, Pamplona, Valência Zaragoza, Canárias.

• Escritórios Internacionais: eUa, Chile, Costa rica, 
Honduras, Guatemala, el Salvador, república domi-
nicana, nicarágua, Panamá, Porto rico, méxico.

avenida Fontes Pereira de melo, nº 6 - 2º piso
1050-121 lisboa 

t. 213 192 080

F. 213 192 089

e. geral@adcecija.pt

www.adcecija.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Castro neto advogados

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2015

NOME DOS SÓCIOS
rita de Castro neto

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito imobiliário 
direito do Urbanismo
direito Societário
Fundos de investimento
investimento estrangeiro
registos e notariado
Contencioso
recuperação de Créditos
insolvências

IDIOMAS
Português
inglês

EQuIPA
nº de Sócios: 1
nº total de advogados: 14
nº de Consultores: 2
nº de outros Colaboradores: 8

av. antónio augusto de aguiar, nº 21 - 4º dto.
1050-012 lisboa 

t. 213 139 020

F. 213 139 030

e. geral@castroneto.pt

www.castronetoadvogados.pt

rua artilharia Um, nº 51
Páteo bagatela, edifício 1 - 4º andar 
1250-137 lisboa

t. 211 554 330

F. 211 554 350

e. geral@bas.pt

www.bas.pt

NOME DA SOCIEDADE
baS - Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2010

EQuIPA
alexandra almeida mota, ariana Pires Cardoso, 
Artur Filipe da Silva, beatriz Correia mendes, bruno 
Pereirinha, Cláudia Monge, Dália Cardadeiro, dio-
go moreira ramos, isabel Sousa Castro, Jane kirkby, 
João Carlos almeida, José Ferreira de andrade, 
José Sousa Carneiro, Jorge Santiago neves, Marco 
Aurélio Constantino, Marco Real Martins, maria-
na trigo Pereira, mariana marques leitão, miguel 
ribeiro dos Santos, Miguel Salvador, nuno Cadima 
oliveira, Nuno Miguel Vieira, Pedro Madeira de 
brito, Pedro neves martins, rodrigo Vilhena da 
Cunha, Sérgio Alves Ribeiro, tânia V. Silva

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da Saúde
direito do trabalho e emprego Público
direito administrativo  |  Contratação Pública
Contencioso administrativo, Civil e laboral
direito Societário
direito imobiliário 
Protecção de dados
direito do desporto
imigração
direito aeronáutico

IDIOMAS
Português, espanhol, Francês, inglês, alemão

EQuIPA
nº de Sócios: 10 | nº total de advogados: 27 
nº de advogados estagiários: 2 
nº de Consultores: 2 |  nº de outros Colaboradores: 4

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• CCile - Câmara de Comércio e indústria 
luso-espanhola
• eela (european employment lawyers associa-
tion) - representada pelos advogados Pedro madei-
ra de brito, dália Cardadeiro e alexandra almeida 
mota
• Câmara de Comércio Checo-Portuguesa
• amCham - Câmara de Comércio americana em 
Portugal

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto

• moçambique - maputo (Joint Venture - legalline)
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NOME DA SOCIEDADE
Cavaleiro & associados 
Sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
João Quintela Cavaleiro
Pedro Seixas Silva

Coordenador escritório Viseu 
João lobo do amaral

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

direito do desporto
direito dos Seguros
arbitragem e mediação
direito imobiliário, empreitadas e obras Públicas

IDIOMAS
Português, inglês, Francês

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº total de advogados: 10
nº de advogados estagiários: 2
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

• Viseu
em associação com o escritório de advogados 
dr. José bandeira | lobo do amaral
rua miguel bombarda, nº 13, 1º l, 3510-089 Viseu
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

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

NOME DA SOCIEDADE
Correia afonso, archer & associados
Sociedade de advogados, S.P., r.l.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1990

NOME DOS SÓCIOS
José archer
rita Correia afonso
arminda novaes
Filipe Correia afonso
miguel archer

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

direito Fiscal
Contencioso Fiscal
direito Contraordenacional
Concorrência
Patrimónios Familiares
Fixação de residência

IDIOMAS
Português 
Castelhano 
Francês
inglês
italiano

EQuIPA
nº de Sócios: 5
nº total de advogados: 9
nº de Consultores: 4
nº de outros Colaboradores: 4

OutROS ESCRItÓRIOS 
AEIE
• espanha - madrid
Calle Velazquez, 53 - 4º i - 28001 madrid
telf: +34 915 769 439  |  Fax: +34 915 756 880
info@serranointernacional.es

• brasil - São Paulo (SP)
rua Pe. João manuel 755, 8º andar
Cerqueira César CeP 01411-001
telf: +55 11 3065 - 0006  |  Fax: +55 11 3065 - 0001
contato@choaibpaiva.com.br

• estados Unidos da américa - miami (Fl)
1401 brickwell avenue, Suite 420, 33131 miami
telf: +1 (305) 379 - 4400  |  contato@choaib.com.br

• França (Paris); itália (milão e roma); alemanha 
(berlim); Suíça (lugano); Polónia (Varsóvia); brasil 
(rio de Janeiro)

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
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NOME DA SOCIEDADE
Cruz, roque, Semião e associados
Sociedade de advogados, S.P., r.l.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2015

NOME DOS SÓCIOS
nuno Pereira da Cruz
raquel Galinha roque
telmo Guerreiro Semião

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Comercial
reestruturação e insolvência
direito Penal
direito do trabalho
direito Fiscal

direito da Família, menores e Sucessões
direito imobiliário, empreitadas e obras Públicas
direito internacional
direito da Comunicação Social e Publicidade

IDIOMAS
Português 
inglês
espanhol 
Francês 
italiano

EQuIPA
nº de Sócios: 3
nº total de advogados: 10 
nº de advogados estagiários: 2 
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 2

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• aSaP - associação das Sociedades de advogados 
de Portugal
• FÓrUm Penal - associação de advogados 
Penalistas
• Conexão lusófona
• associação movimento Salvar mais Vidas

rua abranches Ferrão, nº 10, 15º d 
1600-001 lisboa 

t. 214 046 850

F. 218 041 673

e. crs@crs-advogados.com

www.crs-advogados.com

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
Contencioso administrativo
direito Societário
direito da Família e das Sucessões
Contencioso Fiscal
direito do arrendamento
direito internacional

direito Penal
direito do trabalho
direito Contraordenacional
Contratos de direito Privado

IDIOMAS
inglês
Francês
italiano
espanhol 

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº total de advogados: 12
nº de advogados estagiários: 2
nº de Consultores: 5
nº de outros Colaboradores: 5

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
delgado e associados
Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2001

NOME DOS SÓCIOS
rui delgado
rui assis
Paulo ortigão de oliveira
augusto Pedro lopes Cardoso
luis miguel Sequeira
mariana albuquerque oliveira
tiago Cardoso da Silva
irma rodrigues Picão
Cristina delgado
Catarina almeida Costa
tiago Varejão
duarte nuno Correia

Associados
Joana Pinto de Vasconcelos, luís almeida Costa, 
Jorge barros mendes, alexandra oliveira barbosa, 
margarida Costa brito, ariana Costa, rui andrade 
delgado, romina amaral de oliveira, Joana Sachse 
lopes, Filipa osório dias, mariana oliveira martins, 
Carina Carvalho magalhães, Catarina Queirós mo-
reira, rafaela tenreiro, daniela Sousa Santos, márcia 
teixeira Gomes, diana trindade

ÁREAS PREFERENCIAIS
administrativo  |  trabalho
Civil  |  Comercial  |  Fiscal
bancário  |  Contencioso
recuperação de Créditos
insolvências  |  Seguros
Família e Sucessões
imobiliário  |  marítimo
Propriedade intelectual

IDIOMAS
inglês
espanhol
alemão
italiano
Francês

EQuIPA
nº de Sócios: 12
nº total de advogados: 30
nº de advogados estagiários: 1

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

t. 220 114 100

F. 220 114 198/99

e. geral@delgado.pt

www.delgado.pt

NOME DA SOCIEDADE
dinis lucas & almeida Santos
Sociedade de advogados S.P. r.l.
boutique law Firm

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1998

NOME DOS SÓCIOS
José dinis lucas
margarida almeida Santos

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial, Corporate Governance, Fusões e 
aquisições, Project Finance, Contratos de direito Pri-
vado, Proteção de dados, investimento estrangeiro, 
direito Fiscal, Contencioso, insolvências

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, espanhol

EQuIPA
nº de Sócios: 2  |  nº total de advogados: 11
nº de advogados estagiários: 1
nº de Consultores: 1  |  nº de outros Colaboradores: 6

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• Câmara de Comércio e indústria luso-Chinesa
• international Club of Portugal

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
• espanha
Práctica legal abogados
barcelona, bilbao, Cantabria, la Coruña, madrid,
Valencia
Paseo de la Castellana, 179, 3º y 5º, Planta C
28045 madrid
telf: +34 915 705 457  |  Fax: +34 915 790 375
madrid@mad.practica-legal.com

• república Popular da China - Shanghai (China)
Shanghai Unison lawyers
Sala 1703, edifício a, dongyin Center, 500 ruby
road, Changning district, Shanghai
201103 Shanghai
telf: 021-60726900
unisonlawyers@163.com

• brasil - São Paulo
dinis lucas & Pedro Fernandes Sociedade de
advogados
alameda - de 1498 a 2152 - lado par - Cerqueira
César - nº 1800
CeP: 01418-102, São Paulo - SP (brasil)
telf: +5511 245 078 69
contato@dinisfernandes.com

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

t. 217 816 010

F. 217 816 011

e. geral@dlas.pt

www.dlas.com.pt
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NOME DA SOCIEDADE
Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo 
e associados - Sociedade de advogados, SP, rl

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
Público e administrativo

Civil
Comercial
desporto
Fiscal
trabalho
Penal
insolvências

IDIOMAS
inglês, Francês, Castelhano, italiano

EQuIPA
nº de Sócios: 10  |  nº total de advogados: 21
nº de advogados estagiários: 8
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 advogados, SP, 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
• Vigo: alberto rocha Guisande

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

t. 253 421 600

F. 253 421 609

e. geral@gamalobomelo.com

www.gamalobomelo.com

NOME DA SOCIEDADE
Fb&associados - Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2019

NOME DOS SÓCIOS
Filipe barata
duarte martins de Carvalho
leonor Sande e Silva
ana Salgado

Of Counsel
Cristiana Calheiros 
rui assis Passos 
José Conde rodrigues 
luís Costa nogueira 

Estagiários
leila afonso do Vale
Juliana Candeias 

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Farmacêutico  |  Saúde
Contencioso
direito Público e administrativo
direito Comercial
direito da Família e Sucessões
direito imobiliário  |  empreitadas e obras Públicas
direito do trabalho
Fusões e aquisições
insolvências
Propriedade intelectual e tecnologias de 
informação 

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, espanhol

EQuIPA
nº de Sócios: 4  |  nº total de advogados: 10
nº de advogados estagiários: 2
nº de Consultores: 4  |  nº de outros Colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto 
edifício aviz 4
rua Pedro Homem de mello, nº 55 - 9º 
4150-599 Porto
telf: 226 164 291 / 92
Fax: 226 164 295
porto@fbea.pt

• Cartaxo
rua doutor manuel Correia ramalho, nº 22 - 1º dto.
2070-095 Cartaxo

Parcerias
• macau
• angola

Campo Grande, nº 28 - 9º a
1700-093 lisboa

t. 215 866 800

F. 215 866 336

e. geral@fbea.pt 

www.fbea.pt
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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
andrea ribeiro Pinto

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho  |  Segurança Social
direito Fiscal
Contencioso  |  recuperação de Créditos (nacional 
e internacional)
insolvências
direito Comercial
Fusões e aquisições

turismo
imobiliário
imigração (Golden Visa, Vistos e nacionalidade)
media e entretenimento
Propriedade intelectual e industrial (marcas e 
Patentes)
Concorrência

IDIOMAS
Português
inglês
espanhol
Francês

EQuIPA
nº de Sócios: 3
nº total de advogados: 7
nº de Consultores: 7
nº de outros Colaboradores: 7

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• Fidelitylex 

OutROS ESCRItÓRIOS
• lisboa
edifício mar Vermelho - av. dom João ii
lote 1.06.2.5b, Parque das nações
1990-095 lisboa
 
• Porto - Gondomar
rua 25 de abril 333, 1º andar, Salas 9 e 10
4420-356 Gondomar

edifício €uro
rua Pedro Álvares Cabral, 24 - 4º C - infantado
2670-391 loures

t. 219 835 555  |  m. 964 071 493

F. 219 835 557 

e. info@jose-saramago.com  

www.jose-saramago.com

NOME DA SOCIEDADE
Graça, Gonçalves & associados, 
Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2015

NOME DOS SÓCIOS
luís Carreira Graça
maria João Gonçalves

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito Civil
direito Comercial e Societário
investimento estrangeiro

direito imobiliário
direito do trabalho
direito Penal económico
direito Contraordenacional

IDIOMAS
Português
inglês
Francês
espanhol

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

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
• brasil (rio de Janeiro; São Paulo)
• Portugal (Porto / Guimarães / braga)

rua tenente Valadim, nº 7-a
2750-502 Cascais

t. 214 831 770

F. 214 831 772

e. mail@ggadvogados.pt

www.ggadvogados.pt
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NOME DA SOCIEDADE 
luiz Gomes & associados
Sociedade de advogados SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2017

NOME DOS SÓCIOS
andré luiz Gomes
Florbela Pires
Gonçalo afonso Proença
Joana araújo
marta Pinto da Silva

Associados
Vera Figueiredo
Catarina Correia da Silva
elsa Sequeira Santos
maria mateus Pinto
marília Vieira duarte

maria isabel Cardoso
nídia Horta
andréa brás

Estagiários
Filipe Santos Fernandes
lourenço Chaves
inês Pacheco
Filipa Pinto do amaral
rodrigo Pintão de Campos

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Público e direito administrativo
direito Comercial
direito bancário
direito Fiscal
direito imobiliário
direito do trabalho

Fusões e aquisições
Private equity
mercado de Capitais

IDIOMAS
Português
inglês
Francês
espanhol

EQuIPA
nº de Sócios: 5
nº total de advogados: 18
nº de advogados estagiários: 5
nº de outros Colaboradores: 3

rua dos remolares 14, 2º
1200-371 lisboa

t. 213 400 800

F. 213 400 809

e. geral@lgpas.com

www.lgpas.com

NOME DA SOCIEDADE
m. rodrigues & associados
Sociedade de advogados, SP, rl 

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
ana rodrigues de almeida

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso administrativo
Contratação Pública
direito Público e direito administrativo
direito das expropriações
direito do ambiente
direito do Urbanismo
direito da regulação
empreitadas e obras Públicas
Função Pública

IDIOMAS
Português
espanhol
Francês
inglês

EQuIPA
nº de Sócios: 1
nº total de advogados: 6
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros Colaboradores: 3

avenida 5 de outubro, nº 53 - 5º andar
1050-048 lisboa 

t. 213 546 599

F. 213 546 610

e. geral@mrodriguesassociados.pt

www.mrodriguesassociados.pt
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NOME DA SOCIEDADE
mendes londral & associados
Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
isabel mendes londral
roberto mendes londral

Advogados:
Vera Valério
Patrícia Viveiros
Filipa mota

IDIOMAS
Português, inglês, Francês

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Comercial
direito Fiscal
direito Societário
reestruturação de empresas
direito da Família 
direito das Sucessões
direito dos Seguros
direito do trabalho
registos e notariado

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº total de advogados: 5
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
a Sociedade tem uma parceria institucionalizada 
com PlmJ advogados, SP, rl, permitindo-nos par-
tilhar conhecimentos e acompanhar os clientes ao 
nível de todo o território nacional e internacional, 
assim como disponibilizar o acesso a áreas de práti-
ca de elevada especialização na advocacia

Escritórios Parceiros:
• lisboa, Porto e Faro - PlmJ advogados, SP, rl
• açores - borges da Ponte, linhares dias & associa-
dos - Sociedade de advogados, rl
• Coimbra - manuel rebanda & associados - Socie-
dade de advogados, SP, rl
• Guimarães - Gama lobo Xavier, luis teixeira e 
melo & associados - Sociedade de advogados, SP, rl

rua do Seminário, nº 7 - 3º andar 
9050-022 Funchal (madeira)

t. 291 221 945

F. 291 226 282

e. geral@mendeslondral.pt

www.mendeslondral.pt

NOME DA SOCIEDADE
mC JUriSt - Sociedade de advogados, SP, rl 

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2009

NOME DOS SÓCIOS
nuno de miranda Catanas
ana martins de Carvalho
Cátia Sofia Salgado
miguel Sobral Santos
laura maria lucena
Óscar azevedo

ÁREAS PREFERENCIAIS
Fusões e aquisições
Fundos de investimento
direito da energia e recursos naturais
direito Societário
direito Fiscal
direito do trabalho 

Private equity
direito Financeiro
direito imobiliário
investimento em África

IDIOMAS
Português
inglês

EQuIPA
nº de Sócios: 6
nº total de advogados: 19
nº de advogados estagiários: 8
nº de outros Colaboradores: 3

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• aFriWiSe - Plataforma jurídica de legislação afri-
cana. a mC Jurist é o principal contribuidor sobre a 
jurisdição angolana (afriwise.com)
• Chambers & Partners - Corporate tax (angola)

OutROS ESCRItÓRIOS
• luanda
república de angola 
rua Joaquim Kapango, edifício Kimpa Vita atrium, 
escritório 103 
telf: +(244) 938 445 284
Fax: +(351) 211 926 636
mcjurist@mcjurist.com

a mC Jurist advogados | attorneys-at-law é uma 
sociedade de advogados angolana que iniciou 
actividade em Fevereiro de 2009, tendo em lisboa 
o escritório de ligação “mC Jurist - Sociedade de 
advogados, SP, rl”

alameda dos oceanos, nº 65, piso 3.2, 
Parque das nações
1990-208 lisboa

t. 211 926 630

F. 211 926 636

e. mcjurist@mcjurist.com

www.mcjurist.com
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NOME DA SOCIEDADE
miguel reis & associados
Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1993

ÁREAS PREFERENCIAIS
nacionalidade Portuguesa
registos e notariado
imigração
direito Civil
direito Comercial
direito Societário
direito da Família
direito das Sucessões
insolvências
direito bancário
direito administrativo

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, espanhol

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

OutROS ESCRItÓRIOS
• mra norte - Porto
rua de diu, nº 414, 4150-272 Porto
telf: 223 262 795
porto@lawrei.com
 
• mra Suport Services Índia - Goa
City business Centre
2nd Floor room 12, Coelho Pereira
bldg.dada Vaidya road Panjim, 403001 Goa - india
telf: (0091) 832 651 4329  |  goa@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

• miguel reis advogados associados - brasil
brasil - S. Paulo
avenida da liberdade, 701 - Cj 25
CeP 01503-001 São Paulo - SP
telf: (+55 11) 3208-1546
Fax: (+55 11) 3207-8083
saopaulo@lawrei.com
 
• mra SerViCeS | eUa - newark
78 Fillmore Street, Suite 2d - newark, nJ07105 USa
telf: +1 973 817 9831
mra.newark@lawrei.com

NOME DA SOCIEDADE
nobre Saraiva, ribeiro dos Santos & associados
Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2014

NOME DOS SÓCIOS
Paulo nobre Saraiva
marisa ribeiro dos Santos
Joana Saraiva

ÁREAS PREFERENCIAIS
Clientes Privados
Contencioso (administrativo, Fiscal, laboral)
direito administrativo
direito Civil
direito Comercial
direito Contraordenacional
direito da Família menores e Sucessões  

direito bancário e Seguros
direito do arrendamento
direito do trabalho (Segurança Social)

IDIOMAS
Português  |  inglês
Francês  |  espanhol
alemão

EQuIPA
nº de Sócios: 3
nº total de advogados: 12
nº de advogados estagiários: 2
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 6

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• european Society of international law
• international law association

OutROS ESCRItÓRIOS
• lisboa
av. das linhas de torres, nº 238
1750-140 lisboa
telf: 261 336 220/28 
Fax: 261 336 229
geral@sds-advogados.pt

rua maria barreto bastos, nº 30 C
2560-350 torres Vedras

t. 261 336 220/28 

F. 261 336 229

e. geral@sds-advogados.pt

www.sds-advogados.pt
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NOME DA SOCIEDADE
nSm - nuno Sousa moniz & associados, 
Sociedade de advogados, SP, rl 

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2018

NOME DOS SÓCIOS
nuno Sousa moniz
Gonçalo mendes leal

Associados
margarida Costa Carneiro
madalena monteiro
bernardo rocha Ferreira
inês d. Pinheiro 

Estagiários
rafaela Curto Silvério

ÁREAS PREFERENCIAIS
imobiliário
Contencioso e arbitragem
Processos Golden Visa e nacionalidade
direito do trabalho
direito Comercial e Societário
direito administrativo e direito Público
direito Penal e Contraordenacional
direito da Família e das Sucessões
reestruturações e insolvências

IDIOMAS
Português
inglês
espanhol
Francês
italiano
alemão

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº total de advogados: 8
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros Colaboradores: 2

avenida Fontes Pereira de melo, nº 21 - 2º andar 
1050-116 lisboa 

t. 215 847 264

F. 211 911 722

e. geral@nsmadvogados.pt

www.nsmadvogados.pt

NOME DA SOCIEDADE
nuno Pinto Coelho de Faria e associados
Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2008

NOME DOS SÓCIOS
nuno Pinto Coelho de Faria
ana Catarina Gomes
alexandra Sécio
Catarina Faria

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito Público e direito administrativo
direito aeronáutico
direito Comercial

reestruturação de empresas
direito Financeiro
direito imobiliário
direito Penal
investimento internacional

IDIOMAS
inglês
Francês
espanhol
italiano

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

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
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
Comércio eletrónico
Contencioso, arbitragem e mediação e resolução 
de litígios
direito da Comunicação Social e Publicidade
Franchising
Proteção de dados

registos e notariado
Software

IDIOMAS
alemão
espanhol
Francês
inglês

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº total de advogados: 13
nº de outros Colaboradores: 6

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
a PCa é membro de várias associações e organiza-
ções profissionais, das quais se destaca:
• inta - international trademark association
• aCG - anti-Counterfeiting Group

ESCRItÓRIOS
• Porto
av. Sidónio Pais, 379
Sala 1.14 - Piso 1 - ed. Hoechst
4100-468 boavista, Porto
telf: 220 167 495
porto@pca-advogados.pt

• em termos internacionais a PCa tem estabelecidas 
parcerias com diversos escritórios especializados 
em Propriedade intelectual, incluindo parceiras em 
angola, moçambique e noutros países de expressão 
de língua Portuguesa.

rua Vitor Cordon, nº 10-a
1200-484 lisboa

t. 213 244 644

F. 213 244 630

e. info@pca-advogados.pt

www.pca-advogados.pt

NOME DA SOCIEDADE
Pares advogados

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
antónio Juzarte rolo
Carlos amaro
João de Freitas e Costa
João malhadas teixeira
luís de Gouveia Fernandes
myriam ouaki
Pedro Carreira albano
rita maltez
Sandra Severino
Sofia Plácido de abreu

IDIOMAS
Português, espanhol, inglês, Francês

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Comercial
direito Financeiro 
direito Fiscal
direito imobiliário
direito Penal
direito da Propriedade intelectual  
tecnologias de informação
direito do trabalho
insolvências
Protecção de dados

EQuIPA
nº de Sócios: 10
nº total de advogados: 40
nº de advogados estagiários: 3
nº de outros Colaboradores: 5

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• iba - international bar association (www.ibanet.org/)
• business France (www.businessfrance.fr/export)
• a business France lançou um convite para apre-
sentação de candidaturas no âmbito do lançamen-
to do projeto team FranCe eXPort em Portugal, 
que tem por objetivo implementar um dispositivo 
francês de acompanhamento completo das Pme 
francesas nos mercados estrangeiros. a Pares advo-
gados foi selecionada na área de atuação «droit et 
fiscalité (création de filiale, conseil)».

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

t. 210 936 404

F. 210 937 407

e. geral@paresadvogados.com

www.paresadvogados.com
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NOME DA SOCIEDADE
PmC  |  José Pujol, luís marçal, Jorge Calisto 
e associados, Sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
José Pujol
Gorete ribeiro
luís marçal
Jorge Calisto

Equipa
amadeu Pinto do amaral
João martinho do rosário
miguel Vieira
ana Couto
tatiana Perdigão
Vânia murilhas Ferreira

nuno Petrucci madrinha
mariana almeida Cavaleiro
João tiago Santos
Carlota Cardoso Pinto
Catarina Pujol
Sebastião burnay
Sara oliveira mendes

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
direito Comercial
direito Societário
direito da Família e menores
direito do Urbanismo
direito Fiscal
direito do trabalho
empreitadas de obras Públicas
insolvências

IDIOMAS
inglês
espanhol
Francês

EQuIPA
nº de Sócios: 4
nº total de advogados: 17
nº de advogados estagiários: 2
nº de outros Colaboradores: 3

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• iPCG - instituto Português de Corporate 
Governance

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
• espanha - madrid
Credilex Global recovery S.l.P

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
Plataforma legal aCe

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2009

NOME DOS SÓCIOS
Pedro Queirós
nuno mota Campos
miguel almeida Fernandes

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito bancário
direito imobiliário
registos e notariado

IDIOMAS
Português 
inglês

EQuIPA
nº de Sócios: 3
nº total de advogados: 334 
nº de advogados estagiários: 29
nº de Consultores: 22
nº de outros Colaboradores: 158 
(Solicitadores: 88; administrativos: 70)

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto
rua o Primeiro de Janeiro, nº 63
4100-366 Porto
telf: 225 430 010

• Parcerias: abrantes, albufeira, Águeda, alcobaça, 
almada, Cova da Piedade, almancil, alverca, ama-
dora reboleira, aveiro, barcelos, barreiro, beja, bo-
liqueime, braga, Caldas da rainha, Cascais, Castelo 

branco, Chaves, Coimbra, Condeixa-a-nova, Cor-
roios, Covilhã, entroncamento, estarreja, Évora, Fafe, 
Faro, Felgueiras, Figueira da Foz, Funchal, Fundão, 
Guarda, Guimarães, lagoa, lamego, leiria, lisboa, 
loures, mafra, maia, marco de Canaveses, mem mar-
tins, mogadouro, moita, monte Gordo, montemor-

-o-novo, montijo, olhão, Paço de arcos, Paio Pires, 
Parede, Paredes, Penafiel, Ponta delgada, Portimão 
Centro, Santa Comba dão, Santarém, São João da 
madeira, Setúbal, Sintra, tomar, torres Vedras, Viana 
do Castelo, Vila Franca de Xira, Vila do Conde, Vila 
nova de Famalicão, Vila nova de Gaia, Vila real, Vila 
real de Santo antónio, Viseu.

edifício taurus, Campo Pequeno, nº 48 - 2º esq. 
1000-081 lisboa

t. 217 907 950

e. geral@plataformalegal.pt

www.plataformalegal.com.pt
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NOME DA SOCIEDADE
PmCm advogados

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1999

NOME DOS SÓCIOS
antónio Patrício
João luís mota de Campos
Pedro Corrêa martins
barbara da mata Pestana

Advogados
José ribeiro e Castro
andreia mendonça Viegas
bruna rodrigues

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito administrativo
arbitragem e mediação
direito Comunitário

direito Comercial
Contencioso
recuperação de Créditos
direito Civil
direito da Família e Sucessões
direito Penal
imigração

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, Castelhano

EQuIPA
nº de Sócios: 4  |  nº total de advogados: 9
nº de advogados estagiários: 1
nº de Consultores: 1 | nº de outros Colaboradores: 2

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
• aPa - associação Portuguesa de arbitragem
• CCilF - Câmara de Comércio e indústria 
luso-Francesa

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto
r. arq. Cassiano barbosa, 44, Salas 6 e 7
4100-099 Porto
telf: 226 198 190
geral.porto@aport.pt

• loulé
rua d. Paio Peres Correia, 31
8100-564 loulé
geral.algarve@aport.pt

• brasil - São Paulo
av. dr. Cardoso de melo, 1666 
5º andar, Vila olímpia, São Paulo
telf: +55 (11) 4934-2670  |  +55 (11) 98187-2422
felipe.rocha@csfr.com.br

rua Castilho, nº 44 - 3º andar
1250-071 lisboa

t. 213 845 220

F. 213 845 221

e. geral@pmcm.pt

www.pmcm.pt

NOME DA SOCIEDADE
rato & Cortés, Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2018

NOME DOS SÓCIOS
Frederico rato 
Pedro Cortés

Equipa
Óscar alberto madureira (associado Coordenador / 
Head of office)
lai ieng ng
raquel Sofia rocha 
Carla Veiga

ÁREAS PREFERENCIAIS
imobiliário
Societário

Jogos de Fortuna ou azar
Comercial
Financeiro
transportes
arbitragem e mediação
Fusões e aquisições

IDIOMAS
Português, inglês, mandarim, Cantonês, espanhol, 
Crioulo

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

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• iba - international bar association
• international association of Gaming advisors

OutROS ESCRItÓRIOS
• macau
rato, ling, lei & Cortés - advogados e notários 
avenida da amizade nº 555, macau 
landmark, office tower 23°, macau Sar
telf: +853 2856 2322  |  Fax: +853 2858 0991
mail@lektou.com
www.lektou.com

• Hengqin, Zhuhai
républica Popular da China
ZlF laW oFFiCe
2/F annex building 19
Creative Valley
Hengqin district, Zhuhai
Guangdong, China
telf: +86 756 8868 308  |  Fax: +85 765 8868 180
info@zlflawoffice.com
www.zlflawoffice.com 

av. duque d´Ávila, nº 95 - 4° andar, salas F e G 
1000-139 lisboa 

t. 213 303 790

F. 213 195 609

e. mail@lektou.com

www.lektou.com
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NOME DA SOCIEDADE
resende barroco & associados 
Sociedade de advogados rl.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2011

NOME DOS SÓCIOS
José barroco
Cátia Costa Cardoso
ana rodrigues ribeiro

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso 
direito Civil
direito Comercial 
direito da Família e Sucessões 
direito do desporto 
direito do Urbanismo

direito do trabalho
direito Penal
insolvências 
registos e notariado

IDIOMAS
inglês
Francês
espanhol
alemão
italiano

EQuIPA
nº de Sócios: 3
nº total de advogados: 11
nº de advogados estagiários: 1 
nº de Consultores: 3
nº de outros Colaboradores: 1

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• Federação Portuguesa de Corfebol 

rua anchieta, nº 21 - 2º dto. 
1200-023 lisboa

t. 213 465 247

e. geral@rba-advogados.pt

www.rba-advogados.pt

NOME DA SOCIEDADE
rodrigues alves & associados
Sociedade de advogados, SP, r.l.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1991

NOME DOS SÓCIOS
José manuel rodrigues alves
Susana Filipa da lapa Santos

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso (bancário e Financeiro)
recuperação de Créditos
Clientes Privados
imigração
Contratos de direito Privado
direito Civil
direito Comercial
direito Societário
direito Contraordenacional

direito da Família
direito das Sucessões

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº total de advogados: 5 (associados: 3)
nº Consultores: 1  |  nº outros Colaboradores: 7

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
• Porto
miguel Sousa moreira  |  João Carlos moreira
mJm - advogados associados
avenida da boavista, nº 1681- 5º - Sala 5.7
4100-132 Porto
telf: 220 143 021  |  Fax: 220 995 921
msm@mjmassoc.pt

• madeira
duarte nuno Franco e afonso Franco
advogados Funchal
rua 31 de Janeiro, 37 - 3º e
9050-011 Funchal
telf: 291 227 788  |  Fax: 291 238 835
duartefranco.vp@gov-madeira.pt

• açores
Paulo Jorge botelho - advogados
rua do Galo, 13
9700-091 angra do Heroísmo
telf: 295 217 512  |  Fax: 295 217 703
paulojbotelhoadvogado@sapo.pt

av. antónio augusto de aguiar, nº 11 - r/C esq.
1050-010 lisboa

t. 213 515 210

F. 213 515 239

e. geral@rodriguesalvesadvogados.pt

www.rodriguesalvesadvogados.com.pt
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NOME DA SOCIEDADE
rSn advogados - Sociedade de advogados r.l.

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: 13
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros Colaboradores: 5

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
• CCile - Câmara de Comércio e indústria 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. adm@rsnadvogados.com

www.rsnadvogados.com

NOME DA SOCIEDADE
Seabra, Cunha, marta e associados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1993

NOME DOS SÓCIOS
Francisco maria Seabra
antónio Júlio Cunha
manuel marta
mariana távora

Advogados
Fernando Vieira duque
José de avillez ogando
Filipa Carmona e Costa
luís Vieira duque
maria Seabra duque
Gonçalo Saraiva redondo

João Gouveia
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  |  espanhol
Francês  |  inglês

EQuIPA
nº de Sócios: 4
nº total de advogados: 11
nº de advogados estagiários: 1

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
Correspondente de Hispajuris 

OutROS ESCRItÓRIOS
• França
ana Cristina Coimbra 
198 Cours de la marne 33800 bordeaux
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
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NOME DA SOCIEDADE
Silva, rosa & associados
Sociedade de advogados, SP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2004

NOME DOS SÓCIOS
Gonçalo Correia da Silva
José manuel Sousa rosa
luís Cerquinho da Fonseca
diogo de brito e Faro
rui lobo machado

Associados
albino Sousa botelho
Fernando Jorge Silva
João Pedro Varela Gomes
maria lopes Correia
Catarina Cardoso e Cunha

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Comercial e Societário
direito do trabalho
direito de Família e Sucessões
direito imobiliário
direito da Saúde (medicina)
direito Público e direito administrativo
direito Fiscal
Contencioso
arbitragem e mediação

IDIOMAS
inglês, Francês, Castelhano

EQuIPA
nº de Sócios: 5  |  nº total de advogados: 12 
nº de advogados estagiários: 2 
nº de outros Colaboradores: 3

rua de Guerra Junqueiro, nº 296
4150-386 Porto 

t. 226 051 300

F. 226 051 309

e. sar@sar.pt

www.sar.pt

NOME DA SOCIEDADE
SPCa - Sociedade de advogados SP, rl
(Paulo Samagaio, João Cruz, Correia de almeida, 
José rijo, nunes de oliveira & associados, Sociedade 
de advogados SP, rl)

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2005

NOME DOS SÓCIOS
Paulo Samagaio, João Cruz, luís Correia de almeida, 
José rijo, José nunes de oliveira, José nunes de oli-
veira (Filho), luis neiva nunes de oliveira, luís Vale 
lima

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso  |  arbitragem
Societário  |  Comercial
direito imobiliário  |  direito Urbanismo

direito do trabalho e Segurança Social
direito administrativo  |  Contratação Pública
direito Fiscal e direito aduaneiro
direito dos transportes  |  Comércio internacional
Fusões e aquisições
direito Penal
direito do desporto

IDIOMAS
Português
inglês
espanhol
Francês

EQuIPA
nº de Sócios: 8
nº total de advogados: 19
nº de advogados estagiários: 2

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
Greenlane - the alliance of european Customs 
and trade law Firms

OutROS ESCRItÓRIOS
• lisboa
avenida 5 de outubro, nº 10 - 1º
1050-056 lisboa
telf: 213 507 000
Fax: 213 534 194

• matosinhos (Perafita - Freixieiro)
av. mário brito, nº 4170, 3º - sala 347, 
4455-491 Perafita
telf: 229 999 735/6
Fax: 229 999 731

Palácio da bolsa, rua da bolsa 
4050-116 Porto

t. 223 395 959

F. 223 395 950

e. spca@spca-advogados.com 

www.spca-advogados.com 
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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 Comercial
reestruturação de empresas
Fusões e aquisições
direito Fiscal
Protecção de dados
direito do trabalho

direito da Propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
Contencioso
arbitragem e mediação
direito imobiliário

IDIOMAS
Português
inglês
espanhol
Francês

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº total de advogados: 7
nº de Consultores: 4
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



94

anUÁrio2020 das Sociedades de advogados

CONtACtOS
rua de Grijó, nº 26, 1º andar
4150-384 Porto
telf: 225 322 966/7
Fax: 226 174 003
geral@acce-adv.pt
www.acce-adv.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contratação Pública
direito Comercial
direito imobiliário
direito do trabalho
direito da Família e Sucessões

EQuIPA
nº de Sócios: 3
nº de advogados: 17
nº de advogados estagiários: 6
nº de outros Colaboradores: 1

abel CardoSo, Catarina CarValHo, eSteVeS de aGUiar & 
aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, rl

aleXandre laFaYette & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS - SP, rl

CONtACtOS
rua de moscavide, 2a - Parque das nações
1990-160 lisboa
telf: 213 876 871 / 213 878 089
Fax: 213 878 691
alexandre.lafayette@gmail.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Público e direito administrativo
direito Penal
direito Civil
direito da Família e menores
direito Comercial

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias 
brasil - João Pessoa/Pb
av. almirante barroso, 438 - Centro - edif. newton almeida, 
sala 610 - 5º andar, CeP 58013-120 João Pessoa/Pb
telf: (5583) 322 140 42
Fax: (5583) 324 190 90

CONtACtOS
avenida emídio navarro, nº 56
3000-150 Coimbra 
telf: 239 851 020
Fax: 239 851 029
info@alphalegaladv.com 
www.alphalegaladv.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do desporto
direito Comercial
direito Público e direito administrativo
direito Contraordenacional 
insolvências

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº de advogados: 7
nº de outros Colaboradores: 1

alPHa - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

CONtACtOS
av. elias Garcia, nº 176 - 2º esq.
1050-103 lisboa
telf: 217 819 990
acpimentel@acpadv.pt
www.acpadv.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito marítimo
direito dos transportes
direito dos Seguros
direito do trabalho
Contencioso

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº de advogados: 5
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros Colaboradores: 2

ana CriStina Pimentel & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, SP, 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: 4  |  nº de advogados: 6
nº de advogados estagiários: 2  |  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
• Porto
rua São João de brito, nº 524, Sala 7, 4100-453 Porto
telf: 220 931 811  |  Fax: 223 190 419
geral@areiasadvogados.com

areiaS & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

CONtACtOS
av. miguel bombarda, nº 36 - 4º C, 1050-165 lisboa
telf: 213 550 187  |  Fax: 213 550 188
www.avco.legal

ÁREAS PREFERENCIAIS
investimento internacional, direito laboral, Clientes Privados, 
Contencioso, direito imobiliário

EQuIPA
nº de Sócios: 1  |  nº de advogados: 5
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

•  espanha - Vigo
Calle dr. Cadaval, 2, 36202 Vigo
telf: +34 986 912 355  |  Fax: + 34 986 912 356

aVCo leGal eUroPe, SCP, SUCUrSal em PortUGal

belim

CONtACtOS
avenida Álvares Cabral, nº 84 - 2º esq.
1250-018 lisboa
telf: 213 703 600 
communications@belim.pt
www.belim.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
Contencioso Fiscal
Comércio internacional
investimento estrangeiro
Clientes Privados

EQuIPA
nº de Sócios: 1
nº de advogados: 3
nº de advogados estagiários: 1
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 1

CONtACtOS
rua Pedro Homem de melo, nº 55 - 4º, Sala 4.02
4150-599 Porto 
telf: 220 932 425
Fax: 220 932 360
geral@blmp.com.pt 
www.blmp.com.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
direito Comercial
Fusões e aquisições
insolvências
direito do desporto

EQuIPA
nº de advogados: 4 
nº de outros Colaboradores: 3

blmP, SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl
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CONtACtOS
avenida da república, nº 45 - 8º dto.
1050-187 lisboa 
tel: 210 991 736
Fax: 210 963 951
info@caldeirapires.pt
www.caldeirapires.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da Família e Sucessões 
direito Fiscal 
direito imobiliário
direito Societário 
direito do trabalho

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

Caldeira PireS & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

CarValHo, matiaS & aSSoCiadoS 
SoCiedade de adVoGadoS, rl

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

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

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

CONtACtOS
avenida Fontes Pereira de melo, nº 17 - 5º andar
1050-116 lisboa 
telf: 213 869 711
Fax: 213 869 713
secretariado@bsa-advogados.com
www.bsa-advogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
investimento estrangeiro
direito imobiliário
direito Fiscal
direito Comercial
direito da Família e Sucessões
                                                                                                                       
EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº de advogados: 6
nº de outros Colaboradores: 2

bSa - baSto, SeQUeira & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS SP rl

CONtACtOS
avenida da liberdade, nº 262 - 2º esq.
1250-149 lisboa
telf: 215 835 196
info@ccsllegal.com
www.ccsllegal.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
direito Societário
direito bancário
direito imobiliário
direito Público e direito administrativo

EQuIPA
nº de Sócios: 4
nº de advogados: 9
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 2

CCSl adVoGadoS SP, rl
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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 Civil
Contencioso
direito Público e direito administrativo

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

CerQUeira alVeS & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, rlCerQUeira alVeS & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, rl

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
direito Societário
direito dos Seguros
direito Fiscal
Contratação Pública
direito imobiliário

EQuIPA
nº de advogados: 21
nº de outros Colaboradores: 5

CerQUeira GomeS & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, reSPonSabilidade limitada

CONtACtOS
rua latino Coelho, nº 13 - 2º andar
1050-132 lisboa
telf: 211 377 292  |  Fax: 211 377 112
geral@cla.com.pt  |  www.cla.com.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Societário, imobiliário, trabalho, administrativo, Família e Sucessões

EQuIPA
nº de Sócios: 6  |  nº de advogados: 15 
nº de advogados estagiários: 1  |  nº de Consultores: 3
nº de outros Colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
• espanha - madrid
C/Claudio Coello, 20, 3º izq., 28001 madrid
telf: (+34) 915 761 001  |  Fax: (+34) 915 777 763  |  info@cla.com.pt

• espanha - barcelona
C/roger de llúria, nº 118, 2º -2ª, 08037 barcelona
telf: (+34) 937 426 526  |  Fax: (+34) 931 424 765  |  info@cla.com.pt

Cla - CaStro CaldaS, Correia loPeS, mendeS de almeida 
e aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

Clementino CUnHa e aSSoCiadoS, S.P., r.l.

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 Comercial, direito Financeiro, Protecção de dados,
direito do trabalho

EQuIPA
nº de Sócios: 3  |  nº de advogados: 11 
nº de advogados estagiários: 2  |  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

• Porto
lake towers - ed. d, rua daciano baptista marques, nº 245, 2º, Sl. 214
4400-617 Vila nova de Gaia
telf: 221 202 255  |  Fax: 253 495 038
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CONtACtOS
avenida de londres, edifício luzaga, nº 540 - 3º andar
4810-550 Guimarães
telf: 253 424 600
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: 13
nº de advogados estagiários: 5
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 2

Clt - SoCiedade de adVoGadoS, rl Correia moniZ & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, 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: 7
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 2

CONtACtOS
rua Castilho, nº 44 - 8º andar
1250-071 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

CSba - iSabel marinHo, maFalda rodriGUeS FonSeCa 
& aSSoCiadoS - SoCiedade adVoGadoS, SP, 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
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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
Contencioso
direito Comercial
direito do trabalho
imigração  |  legalização de estrangeiros
arbitragem e mediação

EQuIPA
nº de Sócios: 3  |  nº de advogados: 5
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, S.P., r.l.

CONtACtOS
rua Camilo Castelo branco, nº 23 -  2º andar 
1150-083 lisboa 
telf: 217 781 145
Fax: 217 781 145
geral@fslegal.pt
www.fslegal.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
direito Societário
Clientes Privados
Contencioso
direito Civil

EQuIPA
nº de Sócios: 3 
nº de advogados: 7
nº de advogados estagiários: 1
nº de Consultores: 1 
nº de outros Colaboradores: 1 

FonSeCa SantoS & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS rl

CONtACtOS
rua barbosa resende, nº 16 - 3º andar, 2670-420 loures
telf: 219 823 716  |  Fax: 219 823 717  |  m: 917 558 503
geral@rradvogados.pt  |  www.rradvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Civil
direito Societário
direito do trabalho
direito Fiscal
direito imobiliário, empreitadas e obras Públicas

EQuIPA
nº de Sócios: 2  |  nº de advogados: 6  |  nº de adv. estagiários: 2 
nº de Consultores: 2  |  nº de outros Colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
• lisboa
rua morais Soares, nº 43 C - 1º Ft., 1900-341 lisboa
m: 914 775 851  |  lx@rradvogados.pt
• Parcerias com diversos escritórios nacionais e internacionais

Gabinete de adVoGadoS rUFino ribeiro e aSSoCiadoS, 
SoCiedade ProFiSSional, rl

CONtACtOS
av. miguel bombarda, nº 61 - 5º andar 
1050-161 lisboa
telf: 213 582 385
Fax: 213 521 402
geral@garcia-pereira.pt  

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
direito Civil
direito Penal
direito administrativo
direito da Família e menores

EQuIPA
nº de Sócios: 4
nº de advogados: 9
nº de outros Colaboradores: 7

GarCia Pereira e aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl
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CONtACtOS
rua João Penha,10, r/c
1250-131 lisboa 
telf: 213 869 333
halx@halx-advogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
Contratos internacionais
direito das novas tecnologias
direito Societário
direito Público e administrativo

OutROS ESCRItÓRIOS
• brasil - rio de Janeiro
Praia de botafogo nº 228 - 15º andar
22250-040 rio de Janeiro, rJ, brasil
 
• brasil - São Paulo
av. nove de Julho nº 5617, 13º andar
01406-100 São Paulo, SP, brasil

HalX adVoGadoS, SP, rl

CONtACtOS
rua rodrigues Sampaio, nº 97 - 4º 
1150-279 lisboa
telf: 210 997 356  |  210 200 076
hello@gfdl.legal
www.gfdl.legal

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito Fiscal
direito da Propriedade intelectual e tecnologias 
de informação
direito do trabalho
investimento internacional

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

Gil FiGUeira e deVillet lima - SoCiedade de adVoGadoS S.P. r.l.

CONtACtOS
alameda dos Combatentes da Grande Guerra, nº 247 
edifício São José, 2º andar - sala 209
2750-326 Cascais
telf: 217 653 731
Fax: 217 653 737
geral@giaofalcato.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
Contencioso
Contratação Pública
direito Público e direito administrativo
direito Contraordenacional

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

Gião FalCato & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, S.P., r.l.

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
Contencioso
direito Fiscal
direito Penal
direito do trabalho
direito da Família e Sucessões

EQuIPA
nº de Sócios: 2  |  nº de advogados: 4
nº de Consultores: 1  |  nº de outros Colaboradores: 1 

OutROS ESCRItÓRIOS
• Sabugal 
rua do rio Côa, nº 17, 6320-394 Sabugal 
tlm: 927 388 735
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iSabel SeUaneS e aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
avenida duque de Ávila, nº 185 - 7º a/b
1050-082 lisboa
telf: 213 110 520
Fax: 213 110 529
geral@isassociados.pt
www.isassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial  |  Societário
direito da Concorrência
direito do trabalho
direito administrativo (Contratação Pública)
Contencioso

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº de advogados: 5
nº de outros Colaboradores: 4

CONtACtOS
av. 1º de maio, nº 12 - 2º andar
6000-086 Castelo branco
telf: 272 328 566  |  telm: 927 942 573
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. JoSÉ m. S. moniZ, marÇal antUneS, riCardo braZete 
& aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

CONtACtOS
rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº 17 - 1º
3500-109 Viseu
telf: 232 480 390  |  Fax: 232 480 398
geral@jmmarb.com  |  www.jmmarb.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito administrativo, direito Penal, direito Civil, 
direito do trabalho, Contencioso

EQuIPA
nº de Sócios: 5  |  nº de advogados: 8
nº de advogados estagiários: 1  |  nº de outros Colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias:
• brasil
lopes, Vaz, Pereira & advogados associados
avenida rio branco nº 128, 17º andar
rio de Janeiro / rJ CeP-20040-002
• lisboa
GPa - Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados, Sociedade de 
advogados, SP, rl

CONtACtOS
avenida Columbano bordalo Pinheiro, nº 7 - 6º esq.
1070-060 lisboa
telf: 217 263 386 / 217 272 439
Fax: 217 268 912
geral@ipassociados.pt / ilimeportela@ipassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso laboral
direito Comercial
direito Societário
direito Fiscal
direito Civil

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº de advogados: 6
nº de advogados estagiários: 2
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 2

ilime Portela & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, r.l.
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CONtACtOS
av. antónio augusto de aguiar, nº 90 - 2º andar
1050-018 lisboa
telf: 211 341 469  |  Fax: 211 340 513
geralpt@leggiteam.com
www.leggiteam.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial
direito Societário
direito Fiscal
investimento internacional
Fusões e aquisições

OutROS ESCRItÓRIOS
• espanha - madrid
telf: +34 910 210 398
spain@leggiteam.com

• espanha - Santiago de Compostela
telf: +34 981 591 595
spain@leggiteam.com

leGGiteam S.l.P. - SUCUrSal em PortUGal

CONtACtOS
av. da liberdade, nº 105, 4º d
1250-140 lisboa
telf: 213 232 300  |  Fax: 213 232 309
daf@lexarte-advogados.pt  |  www.lexarte-advogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Público e direito administrativo
direito imobiliário
direito Comercial
direito do trabalho
Propriedade intelectual e tecnologias de informação

EQuIPA
nº de Sócios: 4  |  nº de advogados: 7
nº de advogados estagiários: 2
nº de Consultores: 2  |  nº de outros Colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto
av. dos aliados, nº 9 - 4º S. U. e V.
4000-066 Porto

leXarte adVoGadoS - Ferreira, PiCa, lUCaS, liebermann & 
aSSoCiadoS, SoC. adVoGadoS, SP, rl

lUCena e Vale, GalaCHo, GranJeia e aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

CONtACtOS
Cais dos moliceiros, nº 3 a, apartado 156, 3811-903 aveiro
telf: 234 429 823 / 234 422 556  |  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 dr. antónio da Costa Santos, nº 4 - 2º andar, 2400-137 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 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 do desporto
direito Fiscal
direito do trabalho
direito Comercial
direito Civil

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº de advogados: 11
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 4

JoSÉ maCieirinHa, Pedro maCieirinHa e aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl
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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: 5 

lUÍS aGUiar & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

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
insolvências | Processo especial de revitalização
direito Civil
direito da Família e Sucessões 
direito do trabalho

mano & rodriGUeS, SoCiedade de adVoGadoS, rl

CONtACtOS
edifício aviz - avenida Fontes Pereira de melo, n.º 35 - 6.º d
1050-118 lisboa
telf: 213 139 010
Fax: 213 139 015
geral@mgadvogados.pt
www.mgadvogados.pt
 
ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso  |  recuperação de Créditos
direito Comercial  |  Societário
direito imobiliário
reestruturação de empresas
insolvências

EQuIPA
nº de Sócios: 1 
nº de advogados: 11
nº de advogados estagiários: 1
nº de Consultores: 1 
nº de outros Colaboradores: 9 

mG adVoGadoS - monteiro GomeS adVoGadoS

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
direito Público e direito administrativo
direito Comercial  |  direito Societário
direito do Urbanismo
direito imobiliário, empreitadas e obras Públicas
direito Penal

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº de advogados: 9
nº de advogados estagiários: 3
nº de outros Colaboradores: 2

mla - mariCato, lima & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl
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mP abS - menÉreS Pimentel, ataÍde, bailão, SeViVaS
e aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, rl

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

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

EQuIPA
nº de Sócios: 4
nº de advogados: 9
nº de outros Colaboradores: 4

CONtACtOS
av. da liberdade, nº 204 - 3º dto.
1250-147 lisboa
telf: 211 924 240  |  Fax: 211 922 811
geral@nrpb.pt  |  www.nrpb.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito imobiliário  |  empreitadas e obras Públicas
direito do Urbanismo  |  direito Comercial
direito Público e direito administrativo

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº de advogados: 8
nº de outros Colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto
av. dos aliados, nº 162 - 2º F
4000-065 Porto
telf: 211 924 240  |  Fax: 211 922 811
geral@nrpb.pt

nelSon roSa & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, 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: 2
nº de advogados: 5
nº de Consultores: 3

neVeS lima & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl nÓVoa CorteZ & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, r.l.

CONtACtOS
rua rosa araújo, nº 30 - 6º esq.
1250-195 lisboa
telf: 213 504 433
Fax: 213 504 439
mail@nca.com.pt
www.nca.com.pt

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

EQuIPA
nº de Sócios: 2
nº de advogados: 6
nº de Consultores: 1
nº de outros Colaboradores: 3 
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PaCC.V - mendeS Pinto, CUnHa araÚJo, borGeS de CarValHo, 
CHamPalimaUd SimõeS, Vareiro & aSSoCiadoS, SoCiedade de 
adVoGadoS, SP, rl

CONtACtOS
rua braamcamp, nº 6 - 1º esq.
1250-050 lisboa
telf: 213 802 620
Fax: 213 802 629
geral@paccv.com
www.paccv.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Societário
direito imobiliário
direito do trabalho
direito da Família e Sucessões
Contencioso

EQuIPA
nº de Sócios: 5
nº de advogados: 14
nº de advogados estagiários: 2
nº de outros Colaboradores: 3

CONtACtOS
avenida doutor antunes Guimarães, nº 628
4100-075 Porto
telf: 225 323 890  |  Fax: 225 323 899
sede@pa-advogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Público e administrativo
direito Fiscal
direito trabalho
direito Comercial
direito economico

EQuIPA
nº de Sócios: 6  |  nº de advogados: 26  |  nº de adv. estagiários: 8
nº de Consultores: 2  |  nº de outros Colaboradores: 4

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto 
rua Sá da bandeira, nº 651 - 1º esq., 4000-437 Porto
telf: 222 071 230  |  Fax: 222 071 239
baixa@pa-advogados.pt

PaCHeCo de amorim, miranda blom & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS SP rl

CONtACtOS
rua Pinheiro Chagas, nº 48 - 1º andar
1050-179 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, SP - ri

CONtACtOS
rua Pedro Álvares Cabral, nº 24, 2º F, infantado
2670-391 loures
telf: 219 822 073  |  Fax: 219 831 291
geral@pereirapinto.pt
www.pereirapinto.pt 

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso, direito Comercial, direito Civil, Clientes Privados, 
direito imobiliário 

EQuIPA
nº de Sócios: 2  |  nº de advogados: 6  |  nº de advogados estagiários: 2
nº de Consultores: 2  |  nº de outros Colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
• algarve
Parque da Corcovada, lote 32-H, areias de S. João
8200-664 albufeira
telf: 219 822 073
Fax: 219 831 291
geral@pereirapinto.pt

Pereira, Pinto & aSSoCiadoS, SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl
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CONtACtOS
avenida da liberdade, nº 258, 9 dto.
1250-149 lisboa
telf: 210 937 042  |  Fax: 211 956 491
info@pmcg.pt  |  www.pmcg-advogados.com

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

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

OutROS ESCRItÓRIOS
• Porto
rua Gonçalo Cristóvão, nº 347
4000-270 Porto
telf: 210 937 042  |  Fax: 211 956 491

PmCG SoCiedade de adVoGadoS SP rl

CONtACtOS
avenida antónio augusto de aguiar, nº 15 - 1º dto.
1050-012 lisboa
telf: 213 110 790  |  Fax: 213 532 963
lisboa@saraivalima.com  |  www.saraivalima.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito dos Seguros, direito Comercial, direito dos transportes,
direito Fiscal, direito do trabalho

EQuIPA
nº de Sócios: 3
nº de advogados: 9
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@saraivalima.com

SaraiVa lima e aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

CONtACtOS
rua duque de Palmela, nº 27, 1º esq.
1250-097 lisboa
telf: 213 138 800 
Fax: 213 149 570
geral@pintoribeiro.pt
www.pintoribeiro.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Comercial  |  direito Societário
direito Financeiro
Contencioso
direito Público
Clientes Privados  |  imigração

EQuIPA
nº de Sócios: 3
nº de advogados: 35 
nº de advogados estagiários: 8
nº de Consultores: 4
nº de outros Colaboradores: 12

Pinto ribeiro adVoGadoS

CONtACtOS
avenida Conselheiro Fernando de Sousa, nº 19 - 7º 
1070-072 lisboa
telf: 215 999 900
Fax: 215 999 901
geral@schiappacabral.pt 
www.schiappacabral.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Fusões e aquisições
direito Comercial
direito Financeiro
Contencioso
direito económico

EQuIPA
nº de Sócios: 3
nº de advogados: 10
nº de outros Colaboradores: 2

SCHiaPPa Cabral & aSSoCiadoS,
SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl
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CONtACtOS
avenida da república, 56 d, 1º andar
1050-196 lisboa
telf: 213 875 231
Fax: 210 113 777
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: 6
nº de Consultores: 2
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
direito imobiliário, Contencioso, direito Societário, direito da Família  
e Sucessões, investimento internacional

EQuIPA 
nº de Sócios: 2 | nº de advogados: 3
nº de advogados estagiários: 1 | nº de Consultores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
• Parcerias com international advisory experts
• Funchal (Cristóvão turck nunes)
• brasil (tolentino advogados)
 - belo Horizonte - minas Gerais
 - Campo belo - minas Gerais

SilVa almeida & aSSoCiadoS - SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

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

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Societário
Corporate Governance
arbitragem e mediação
Contencioso
direito Civil

taVeira da FonSeCa & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, SP, reSPonSabilidade limitada

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
direito bancário
recuperação de Créditos
direito imobiliário
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, SP, rl
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CONtACtOS
Campo Grande, 46d - 1º dto.
1700-093 lisboa
telf: 217 981 030 
Fax: 217 981 038
info@tpalaw.pt
www.tpalaw.pt

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

EQuIPA
nº de advogados: 9
nº de advogados estagiários: 3
nº de Consultores: 1 (Solicitadora)
nº de outros Colaboradores: 3

tereSa PatrÍCio & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS, SP, rl

CONtACtOS
rua José Carvalho de araújo, nº 236 - a
2750-396 Cascais
telf: 213 164 330  |  Fax: 213 164 339
geral@ulrichseverien.pt  |  www.ulrichseverien.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
Clientes Privados
direito Comercial
direito Público e direito administrativo
direito do trabalho
direito Fiscal

EQuIPA
nº de Sócios: 2  |  nº de advogados: 4
nº de Consultores: 1  |  nº de outros Colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
• lisboa
avenida da república, nº 6 - 1º esq.
1050-191 lisboa

UlriCH, SeVerien & aSSoCiadoS, S. P. r. l.

CONtACtOS
r. José Carvalho araújo nº 262 (edif. regata), 3º andar - 20
2750-396 Cascais
telf: 214 847 224
Fax: 214 847 225
tlm: 918 619 340
geral@vsv-a.com
www.vsv-a.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso
direito Societário
direito da Família e Sucessões
direito Fiscal
investimento estrangeiro

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

VaSCo SoareS da VeiGa & aSSoCiadoS
SoCiedade de adVoGadoS rl

CONtACtOS
av. da república, nº 32 - 4º esq.
1050-193 lisboa
telf: 217 815 660  |  Fax: 217 815 679
lawfirm@tfra.pt  |  www.tfra.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito imobiliário
direito Societário
direito Fiscal
Clientes Privados

EQuIPA
nº de Sócios: 3  |  nº de advogados: 16
nº de advogados estagiários: 5  |  nº de Consultores: 3
nº de outros Colaboradores: 7

OutROS ESCRItÓRIOS
• madeira - Funchal
av. do infante 8, edifício executivo 2º andar, Sala K
9000-060 Funchal - madeira
telf: 291 202 400  |  Fax: 291 237 188  |  lawfirm@tfra.pt

tFra - teiXeira de FreitaS rodriGUeS & aSSoCiadoS
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aaa advogados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                 

aamm - abecasis, moura marques & associados, Soc. adv., SP, rl                                                 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

andrade & mora, Sociedade de advogados SP rl                                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

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

Cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                 

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - Soc. adv., rl                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                 

durham agrellos & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                 

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, Soc. adv., S.P., r.l.                                                 

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - Soc. adv., SP, rl                                                 

Gião Falcato & associados, Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                 

Graça, Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

nSm - nuno Sousa moniz & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                 

nuno Pinto Coelho de Faria e associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                 

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                 

PmC | José Pujol, luís marçal, Jorge Calisto e associados, Soc. adv., rl                                 

PmCm advogados                                                                                                                                                 

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                 

rato & Cortés, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                 

Seabra, Cunha, marta e associados, SP, rl                                                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Silva, rosa & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                 

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                 

SPCa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                 

taveira da Fonseca & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                 

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

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                 

antas da Cunha ecija & associados                                                                                                                 

aVCo legal europe, SCP, Sucursal em Portugal                                                                                                 

baS - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

belim                                                                                                                                                                                 

brochado Coelho & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                 

durham agrellos & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, Soc. adv., S.P., r.l.                                                 

Fonseca Santos & associados - Sociedade de advogados rl                                                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                 

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

nobre Saraiva, ribeiro dos Santos & associados - Soc. advo., SP, rl                                                 

nSm - nuno Sousa moniz & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                 

Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Pinto ribeiro advogados                                                                                                                                 

PmCm advogados                                                                                                                                                 

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

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                 

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                                 

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                 

tFra - teixeira de Freitas rodrigues & associados                                                                                 

Ulrich, Severien & associados, S. P. r. l.                                                                                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                 
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ÍndiCe Por ÁreaS de direito

ContenCioSo 
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e recuperação de Créditos)

a. borges Pires, Santos Pereira, Pires Pereira & associados - Soc. adv., r.l.                                 

aaa advogados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                 

aamm - abecasis, moura marques & associados, Soc. adv., SP, rl                                                                 

abPd - amaral blanco, Portela duarte & associados - Soc. advogados, rl                                                 

abreu advogados                                                                                                                                                 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

ana Cristina Pimentel & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

andreia lima Carneiro & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

antas da Cunha ecija & associados                                                                                                                 

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                 

aVCo legal europe, SCP, Sucursal em Portugal                                                                                                 

baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rl                                                 

baS - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

belim                                                                                                                                                                                 

brochado Coelho & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 
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broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

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

Castro neto advogados                                                                                                                                                 

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

Cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                 

Cerqueira alves & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                 

Clementino Cunha e associados, S.P., r.l.                                                                                                                 

Clt - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                 

Correia moniz & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - Soc. adv., rl                                                 

Cruz, roque, Semião e associados, Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                 

CSba - isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca & associados - SP, rl                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                 

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                 

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                 

delgado e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

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

dla Piper abbC                                                                                                                                                                 

durham agrellos & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

espanha e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                                 

Fb&associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                 

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, Soc. adv., S.P., r.l.                                                 

Fonseca Santos & associados - Sociedade de advogados rl                                                                 

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - Soc. adv., SP, rl                                                 

Gião Falcato & associados, Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                 

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

Graça, Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

ilime Portela & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                 
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abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar & asso. - Soc. adv., rl                                                 
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alexandre lafayette & associados - Sociedade de advogados - SP, rl                                                 
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antas da Cunha ecija & associados                                                                                                                 
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broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 
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FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, Soc. adv., S.P., r.l.                                                 

Fonseca Santos & associados - Sociedade de advogados rl                                                                 

Gabinete de advogados rufino ribeiro e associados, SP, rl                                                                 

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - Soc. adv., SP, rl                                                 

Gil Figueira & devillet lima - Sociedade de advogados S.P. r.l.                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

Graça, Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

HalX advogados, SP, rl                                                                                                                                 

ilime Portela & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                 

isabel Seuanes e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                 

João marcelo & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                 

José macieirinha, Pedro macieirinha e associados - Soc. adv., SP, rl                                                 

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                 

leGGiteam S.l.P. - Sucursal em Portugal                                                                                                 

leXarte advogados - Ferreira, Pica, lucas, liebermann & asso., SP, rl                                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                 

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

luís aguiar & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

luiz Gomes & associados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                 

mC JUriSt - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

mendes londral & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

mG advogados - monteiro Gomes advogados                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

mla - maricato, lima & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

nelson rosa & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

neves lima & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

nobre Saraiva, ribeiro dos Santos & associados - Soc. advo., SP, rl                                                 

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

nSm - nuno Sousa moniz & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

nuno Pinto Coelho de Faria e associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                 

PaCC.V - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

Pacheco de amorim, miranda blom & associados - Soc. advogados SP rl                                                 

Pares advogados                                                                                                                                                 

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

Pedro rodrigues da mata & associados - Soc. de advogados, SP - ri                                                 

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                 

Pereira, Pinto & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Pinto ribeiro advogados                                                                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                 

PmC | José Pujol, luís marçal, Jorge Calisto e associados, Soc. adv., rl                                                 

PmCG Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                                 

PmCm advogados                                                                                                                                                 

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                 

rato & Cortés, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

resende barroco & associados - Sociedade de advogados rl.                                                                 

30-31

81

52

99

99

99

81

100

53

54

82

100

101

101

101

102

82

102

102

55

102

103

83

84

84

103

56

85

57

103

104

104

85

104

86

86

105

105

87

58

59

105

87

105

106

60

88

106

89

61

62

89

90

ÍndiCe Por ÁreaS de direito



In-Lex

115
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Silva, rosa & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                 

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                                 

SPCa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                 

taveira da Fonseca & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

tFra - teixeira de Freitas rodrigues & associados                                                                                 

Ulrich, Severien & associados, S. P. r. l.                                                                                                                 

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 SP rl                                                                 

90

63

64

65

91

106

106

91

107

66

107

92

67

68

69

92

70

107

108

108

108

71

108

93

72

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                 

Cruz Vilaça & associados, SP, rl                                                                                                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                 

durham agrellos & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                 

PmCm advogados                                                                                                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                 

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                 

42

43

45

46

48

50

30-31

52

53

54

60

89

62

64

66

68

72

direito ComUnitÁrio

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

Cruz Vilaça & associados, SP, rl                                                                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

43

45

51

56

direito ConStitUCional

abPd - amaral blanco, Portela duarte & associados - Soc. advogados, rl                                                 

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

alPHa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

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

Cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                 

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                                                 

Gião Falcato & associados, Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                 

Graça, Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

nobre Saraiva, ribeiro dos Santos & associados - Soc. advo., SP, rl                                                                                 

nSm - nuno Sousa moniz & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                 

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

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                 

75

38

94

24-25

26-27

43

78

46

48

79

51

30-31

100

53

82

85

86

60

90

63

64

66

69

72

direito ContraordenaCional

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                 

baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rl                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

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

Carvalho, matias & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

Cruz, roque, Semião e associados, Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                 

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                 

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                 

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                                 

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                 

39

76

42

24-25

96
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79
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56

87

60

62

63

68

69

70

72

direito da ComUniCaÇão SoCial e PUbliCidade

(inclui direito dos media)  
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Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                 

Cruz Vilaça & associados, SP, rl                                                                                                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                 

mC JUriSt - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                                 

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                 

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

mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rl                                                                                 

mendes londral & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

nobre Saraiva, ribeiro dos Santos & associados - Soc. advo., SP, rl                                                                 

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

nSm - nuno Sousa moniz & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                 

PaCC.V - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

PmC | José Pujol, luís marçal, Jorge Calisto e associados, Soc. adv., rl                                                                 

PmCm advogados                                                                                                                                                                 

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                 

resende barroco & associados - Sociedade de advogados rl.                                                                 

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

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Seabra, Cunha, marta e associados, SP, rl                                                                                                                 

Silva almeida & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Silva, rosa & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                                                 

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                 

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Vasco Soares da Veiga & associados, Sociedade de advogados rl                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                 

42

78

43

45
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84

57

59

60
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66
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71
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102
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107
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32-33

direito da enerGia

(inclui direito das energias renováveis e recursos naturais)

aaa advogados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                 

abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar & asso. - Soc. adv., rl                                                 

abPd - amaral blanco, Portela duarte & associados - Soc. advogados, rl                                                 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

alexandre lafayette & associados - Sociedade de advogados - SP, rl                                                 

andreia lima Carneiro & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

brochado Coelho & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

bSa - basto, Sequeira & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Caldeira Pires & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

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

Cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                                 

Cla - Castro Caldas, Correia lopes, mendes de almeida e asso., SP, rl                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                 

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                 

Cruz, roque, Semião e associados, Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                                 

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                 

delgado e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

durham agrellos & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Fb&associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

Garcia Pereira e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                 
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94

75

37

38

94

75

40

96

42

96

24-25

26-27

97

43

78

79

46

79

80

50

81

99

100

direito da FamÍlia, menoreS e SUCeSSõeS

abreu advogados                                                                                                                                                 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                 

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - Soc. adv., rl                                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                 

m. rodrigues & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                 

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

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

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                 

36

37

39

78

43

44

46

47

48

51

30-31

52

53

83

57

62

63

107

66

67

68

72

32-33

direito do ambiente
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Cavaleiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                                                                 

Cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                 

Cla - Castro Caldas, Correia lopes, mendes de almeida e asso., SP, rl                                                                 

Clementino Cunha e associados, S.P., r.l.                                                                                                                                 

Clt - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                 

Correia moniz & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - Soc. adv., rl                                                                 

Cruz, roque, Semião e associados, Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                                 

CSba - isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca & associados - SP, rl                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                 

dantas rodrigues & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                 

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                 

delgado e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

dla Piper abbC                                                                                                                                                                                 

durham agrellos & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

espanha e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Fb&associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                 

FCm - Ferreira da Conceição, menezes & associados, Soc. adv., S.P., r.l.                                 

Gabinete de advogados rufino ribeiro e associados, SP, rl                                                                 

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - Soc. adv., SP, rl                                                                 

Garcia Pereira e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Gil Figueira & devillet lima - Sociedade de advogados S.P. r.l.                                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                 

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

Graça, Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

isabel Seuanes e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                 

João marcelo & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                 

José m. S. moniz, marçal antunes, ricardo brazete & associados - SP, rl                                                                 

José macieirinha, Pedro macieirinha e associados - Soc. adv., SP, rl                                                                                 

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                 

leXarte advogados - Ferreira, Pica, lucas, liebermann & asso., SP, rl                                                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                                 

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

luiz Gomes & associados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                                 

m. rodrigues & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rl                                                                                                 

mC JUriSt - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

mendes londral & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

neves lima & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

nobre Saraiva, ribeiro dos Santos & associados - Soc. advo., SP, rl                                                 

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

nSm - nuno Sousa moniz & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                 

PaCC.V - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                 
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55
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57
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105

abreu advogados                                                                                                                                                 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

alPHa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                 

baS - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                 

blmP, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

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

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

Cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - Soc. adv., rl                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                 

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - Soc. adv., SP, rl                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                 

José macieirinha, Pedro macieirinha e associados - Soc. adv., SP, rl                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                 

resende barroco & associados - Sociedade de advogados rl.                                                                 

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

SPCa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 
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43
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102

56
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92

direito do deSPorto

a. borges Pires, Santos Pereira, Pires Pereira & associados - Soc. adv., r.l.                                                 

aaa advogados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                 

abel Cardoso, Catarina Carvalho, esteves de aguiar & asso. - Soc. adv., rl                                                 

abPd - amaral blanco, Portela duarte & associados - Soc. advogados, rl                                                 

abreu advogados                                                                                                                                                 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

ana Cristina Pimentel & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

andreia lima Carneiro & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

antas da Cunha ecija & associados                                                                                                                 

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                                 

aVCo legal europe, SCP, Sucursal em Portugal                                                                                                                 

baS - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                 

blmP, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                 

brochado Coelho & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

Caldeira Pires & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Carlos Pinto de abreu e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 
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direito do trabalHo

(inclui Contratação Coletiva, direito da Segurança Social, Função Pública e 

Fundos de Pensões) 
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Pacheco de amorim, miranda blom & associados - Soc. advogados SP rl                                 

Pares advogados                                                                                                                                                 

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                 

PmC | José Pujol, luís marçal, Jorge Calisto e associados, Soc. adv., rl                                                                 

PmCG Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                                 

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                 

resende barroco & associados - Sociedade de advogados rl.                                                                                 

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                 

rrP - advogados | ricardo reigada Pereira - Soc. de advogados, SP, rl                                                 

rSn advogados - Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                 

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Seabra, Cunha, marta e associados, SP, rl                                                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Silva, rosa & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                 

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                                                                 

SPCa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                 

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                 

teresa Patrício & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Ulrich, Severien & associados, S. P. r. l.                                                                                                                                 

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                 

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

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                 

105

87

58

59

60

88

106

61

62

90

63

64

65

91

106

91

66

92

67

68

69

92

70

108

108

71

93

72

32-33

aamm - abecasis, moura marques & associados, Soc. adv., SP, rl                                                 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

andrade & mora, Sociedade de advogados SP rl                                                                                 

Cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                 

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                 

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                 

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                 

35

37

22-23

26-27

43

47

48

51

30-31

54

82

56

60

62

63

66

67

68

70

32-33

direito do tUriSmo

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                 

andrade & mora, Sociedade de advogados SP rl                                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

Castro neto advogados                                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - Soc. adv., rl                                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                 

m. rodrigues & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

mla - maricato, lima & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

nelson rosa & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                 

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

PmC | José Pujol, luís marçal, Jorge Calisto e associados, Soc. adv., rl                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                 

resende barroco & associados - Sociedade de advogados rl.                                                                                 

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Seabra, Cunha, marta e associados, SP, rl                                                                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

SPCa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                 

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                 

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                 

38

22-23

41

77

43

44

46

48

51

30-31

52

53

55

83

56

103

104

58

59

60

88

62

90

63

91

66

92

70

71

72

32-33

direito do UrbaniSmo

ana Cristina Pimentel & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                 

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                 

rato & Cortés, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                 

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                 

SPCa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                          

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                 

94

42

43

46

48

51

60

61

62

89

106

66

68

92

71

72

direito doS tranSPorteS
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abreu advogados                                                                                                                                         

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                     

andreia lima Carneiro & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                       

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                                                                       

baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                     

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                       

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                           

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                     

Cruz Vilaça & associados, SP, rl                                                                                                                                         

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                       

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                                         

dla Piper abbC                                                                                                                                                                           

espanha e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                       

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                       

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                                     

FCb advogados                                                                                                                                                                           

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                         

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                     

isabel Seuanes e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                       

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                       

m. rodrigues & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                       

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                       

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                       

Pacheco de amorim, miranda blom & associados - Soc. advogados SP rl                                                                     

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                         

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                           

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                     

raposo bernardo & associados                                                                                                                                         

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                         

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                     

Schiappa Cabral & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                       

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                       

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                       

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                                       

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                         

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                         

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                     

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                       

36

38

75

39

76

42

24-25

43

78

45

47

48

49

28-29

51

30-31

52

53

54

101

82

83

56

57

105

59

60

61

62

63

64

106

66

67

68

70

71

72

32-33

direito eConÓmiCo, da reGUlaÇão e da ConCorrÊnCia

(inclui direito do Consumo e direito da agricultura)

direito FarmaCÊUtiCo e da SaÚde

(inclui Ciências da Vida e biotecnologia)

aamm - abecasis, moura marques & associados, Soc. adv., SP, rl                                                                                 

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                 

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                                                 

baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                         

baS - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

35

38

39

76

77

42

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

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                         

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                                                                 

espanha e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Fb&associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

FCb advogados                                                                                                                                                                                                         

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                                                         

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                                                         

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                                                                         

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Silva, rosa & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                                         

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                         

24-25

43

46

47

48

28-29

51

81

52

53

55

59

60

61

62

63

66

92

67

68

72

direito FinanCeiro

(inclui direito bancário, direito dos Seguros e Corporate Finance)

aaa advogados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                                                         

abreu advogados                                                                                                                                                                                                         

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                 

ana Cristina Pimentel & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                                                 

brochado Coelho & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

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

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

CCSl advogados SP, rl                                                                                                                                                                 

Cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                         

Cerqueira Gomes & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                 

Clementino Cunha e associados, S.P., r.l.                                                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                                         

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                         

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                 

delgado e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

dla Piper abbC                                                                                                                                                                                                         

espanha e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                                                         

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                                                         

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                                                         

74

36

37

38

94

39

40

41

42

24-25

78

96

26-27

97

97

43

46

47

48

98

80

49

28-29

30-31

52

53

54

55
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luiz Gomes & associados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                                                         

mC JUriSt - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

mendes londral & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

nobre Saraiva, ribeiro dos Santos & associados - Soc. advo., SP, rl                                                                                 

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

nuno Pinto Coelho de Faria e associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

Pares advogados                                                                                                                                                                 

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

Pinto ribeiro advogados                                                                                                                                                                 

Plataforma legal aCe                                                                                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                                 

rato & Cortés, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

rrP - advogados | ricardo reigada Pereira - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Schiappa Cabral & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Seabra, Cunha, marta e associados, SP, rl                                                                                                                         

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                                         

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                                                         

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                 

teixeira & Sousa Guimarães - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                         

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                         

Cerqueira Gomes & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                         

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                         

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                 

Correia moniz & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - Soc. adv., rl                                                                                 

Cruz, roque, Semião e associados, Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                         

delgado e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

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

dla Piper abbC                                                                                                                                                                                                         

durham agrellos & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

espanha e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                                                         

Fonseca Santos & associados - Sociedade de advogados rl                                                                                 

Gabinete de advogados rufino ribeiro e associados, SP, rl                                                                                                                         

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - Soc. adv., SP, rl                                                                                 

Gil Figueira & devillet lima - Sociedade de advogados S.P. r.l.                                                                                                                         

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                                 

Gonçalves, micaelo Pinheiro & associados, Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                         

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                 

HalX advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

ilime Portela & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                         

João marcelo & associados - Sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                         

José macieirinha, Pedro macieirinha e associados - Soc. adv., SP, rl                                                                                                                         

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                         

leGGiteam S.l.P. - Sucursal em Portugal                                                                                                                                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                 

luiz Gomes & associados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                                                         

mC JUriSt - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

mendes londral & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

neves lima & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Pacheco de amorim, miranda blom & associados - Soc. advogados SP rl                                                                                 

Pares advogados                                                                                                                                                                                                         

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

PmC | José Pujol, luís marçal, Jorge Calisto e associados, Soc. adv., rl                                                                                 

PmCG Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                         

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                                 

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

rrP - advogados | ricardo reigada Pereira - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                                                         

rSn advogados - Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                         

Saraiva lima e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Seabra, Cunha, marta e associados, SP, rl                                                                                                                                                                 

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

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

83

84

84

56

85

57

85

104

86

87

59

106

88

60

61

62

89

63

64

65

106

106

91

66

67

68

70

107

71

72

97

43

78

98

44

79

46

48

80

80

49

50

28-29

30-31

52

99

99

81

100

53

100

54

100

101

101

102

82

102

55

83

84

84

56

57

104

105

87

58

59

60

88

106

61

62

63
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Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                         

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                 

24-25

43

45

48

60

72

direito SoCial e direitoS HUmanoS

andrade & mora, Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                         

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                                                 

blmP, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

brochado Coelho & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

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

Carvalho, matias & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                         

Castro neto advogados                                                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                 

Correia afonso, archer & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                                                         

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                                         

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                         

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

espanha e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Fb&associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

FCb advogados                                                                                                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                                                         

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                         

leGGiteam S.l.P. - Sucursal em Portugal                                                                                                                         

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                                                         

luiz Gomes & associados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                                                         

mC JUriSt - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                                 

rato & Cortés, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

rrP - advogados | ricardo reigada Pereira - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

rSn advogados - Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                         

Schiappa Cabral & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                                         

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                                                         
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Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                                                                 

SPCa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                 

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                 

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

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                 

69

92

70

71

93

72

a. borges Pires, Santos Pereira, Pires Pereira & associados - Soc. adv., r.l.                                                                                 

abPd - amaral blanco, Portela duarte & associados - Soc. advogados, rl                                                                                 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                 

alPHa - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

andreia lima Carneiro & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

blmP, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

brochado Coelho & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Castro neto advogados                                                                                                                                                                 

Clt - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                 

Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - Soc. adv., rl                                                                                                                         

Cruz, roque, Semião e associados, Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                                                                 

dário Freitas & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                                                         

delgado e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

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

Fb&associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

FCb advogados                                                                                                                                                                                                         

Gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - Soc. adv., SP, rl                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                                 

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                 

mano & rodrigues, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                         

mG advogados - monteiro Gomes advogados                                                                                                                         

miguel reis & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

mP abS - menéres Pimentel, ataíde, bailão, Sevivas e asso., Soc. adv., rl                                                                                 

nSm - nuno Sousa moniz & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Pares advogados                                                                                                                                                                 

Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

PmC | José Pujol, luís marçal, Jorge Calisto e associados, Soc. adv., rl                                                                                 

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

resende barroco & associados - Sociedade de advogados rl.                                                                                 

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

rSn advogados - Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                         

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                                                         

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                                                                 

SPS - Sociedade de advogados                                                                                                                                                                 

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                         

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                                                         
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inSolVÊnCiaS

aamm - abecasis, moura marques & associados, Soc. adv., SP, rl                                                                                 

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                 

andrade & mora, Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                         

aVCo legal europe, SCP, Sucursal em Portugal                                                                                                                         

belim                                                                                                                                                                                                         

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

bSa - basto, Sequeira & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                         

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

Castro neto advogados                                                                                                                                                                 

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                                                         

dinis lucas & almeida Santos - Sociedade de advogados S.P.r.l.                                                                                 
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Gil Figueira & devillet lima - Sociedade de advogados S.P. r.l.                                                                                                                         

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                                 

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                                                         

Graça, Gonçalves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

leGGiteam S.l.P. - Sucursal em Portugal                                                                                                                         

mC JUriSt - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

nuno Pinto Coelho de Faria e associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                                 

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

Silva almeida & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Vasco Soares da Veiga & associados, Sociedade de advogados rl                                                                                 

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                 
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inVeStimento internaCional (inclui investimento estrangeiro,  
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antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                 

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                                         

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                         
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Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                                 

luiz Gomes & associados - Sociedade de advogados SP, rl                                                                                                                         

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                                                         

raposo bernardo & associados                                                                                                                                                                 

rogério Fernandes Ferreira & associados - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

rrP - advogados | ricardo reigada Pereira - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         
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Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                                                                 
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FCb advogados                                                                                                                                                                 

Gil Figueira & devillet lima - Sociedade de advogados S.P. r.l.                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                         

Gouveia Pereira, Costa Freitas & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                 

HalX advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

José Saramago & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                 

leXarte advogados - Ferreira, Pica, lucas, liebermann & asso., SP, rl                                                                                 

lopes Cardoso & associados - Sociedade de advogados, S.P., r.l.                                                                                 

mGra & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Pares advogados                                                                                                                                                                 

pbbr - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

Pra - raposo, Sá miranda & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                         

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

rrP - advogados | ricardo reigada Pereira - Soc. de advogados, SP, rl                                                                                 

rSn advogados - Sociedade de advogados r.l.                                                                                                                         

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

SlCm // Serra lopes, Cortes martins & associados, SP, rl                                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                 

Sousa machado, Ferreira da Costa & associados - Soc. advogados, r.l.                                                                                 
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Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                         
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Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                 
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aamm - abecasis, moura marques & associados, Soc. adv., SP, rl                                                                                 

andrade & mora, Sociedade de advogados SP rl                                                                                                                         

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                 

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                         

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                         

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

dla Piper abbC                                                                                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Falm - Ferreira de almeida, luciano marcos e asso. - Soc. adv., SP, rl                                         

FCb advogados                                                                                                                                                                 

Gómez-acebo & Pombo (Ga_P)                                                                                                                                                                 

miranda & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

PlmJ advogados, SP, rl                                                                                                                                                                 

raposo bernardo & associados                                                                                                                         

rogério alves & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

rrP - advogados | ricardo reigada Pereira - Soc. de advogados, SP, rl                                         

Sérvulo & associados | Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Sociedade rebelo de Sousa & advogados associados, SP, rl                                                                                                                         

Uría menéndez - Proença de Carvalho                                                                                                                         

Vieira de almeida & associados - Sociedade de advogados SP rl                                                                                 

Vieira Fonseca & associados, Sociedade de advogados, rl                                                                                 
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ProJetoS (inclui infra-estruturas e Project Finance)

ProPriedade inteleCtUal, teCnoloGiaS de inFormaÇão  

e teleComUniCaÇõeS (inclui Comércio eletrónico, direito das novas 

tecnologias, Proteção de dados e Software)    

abreu advogados                                                                                                                                                                 

aguiar-branco & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

alcides martins, bandeira, Simões & associados - Soc. advogados, SP, rl                                                                                 

antas da Cunha ecija & associados                                                                                                                                                                 

antónio Frutuoso de melo e associados - Soc. de advogados, SP rl                                                                                 

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

baptista, monteverde & associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                 

baS - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

brochado Coelho & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

broseta, roquette morais e Guerra - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Caiado Guerreiro, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

Cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                                                 

Clementino Cunha e associados, S.P., r.l.                                                                                                                         

CmS rui Pena & arnaut                                                                                                                                                                 

Cruz Vilaça & associados, SP, rl                                                                                                                         

CSa - Sociedade de advogados, SPrl                                                                                                                         

CtSU - Sociedade de advogados, SP, rl, Sa                                                                                                                         

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & associados                                                                                                                         

delgado e associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         

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

dla Piper abbC                                                                                                                                                                 

esquível & associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Fb&associados - Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                                                         
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Paulo Silva & associados, Sociedade de advogados, SP, rl                                                                                 

Pereira da Cruz e associados - Sociedade de advogados, rl                                                                                 
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resende barroco & associados - Sociedade de advogados rl.                                                                                 
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Crba - Capitão, rodrigues bastos, areia e associados - Soc. adv., rl                                                                         
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