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In-Lex
editorial

incógnitas da crise

o ano que agora fecha trouxe efeitos devastadores e transversais. e se o arranque de 2020 dava sinais promissores, o 
choque com a pandemia travou a fundo o mundo, as empresas e os negócios, colocando uma maior pressão também 
sobre o setor da advocacia. apesar da resistência demonstrada pelas firmas de advogados, o futuro é ainda de incer-
teza. Um fenómeno, aliás, transversal a todas as áreas. e como a advocacia não é uma ilha, é natural que se ressinta 
dos efeitos de uma retoma ainda incerta.

sendo o setor das fusões e aquisições (M&a) um dos mais rentáveis no negócio da advocacia, será também o elo da 
cadeia mais ‘castigado’. a vitalidade económica e o pleno funcionamento da economia e das instituições é por isso 
um fator essencial. 

a resistência é particularmente visível nos resultados obtidos até novembro do ano passado, com as fusões e aquisi-
ções no país a renderem 8,8 mil milhões de euros. Foram apenas 60 as transações comunicadas, o que arrisca atirar 
o indicador para o pior ano em número de negócios desde 2016, mas o valor das transações fez disparar em muito 
o rendimento de tais negócios: 8,8 mil milhões de euros gerados. Portugal teve a sorte de ter uma mão cheia de 
negócios a puxar pelo setor em 2020, minimizando os estragos gerados pelo impacto da pandemia. a venda de 81% 
da Brisa a um consórcio formado por holandeses, sul-coreanos e suíços foi uma lufada de ar fresco que gerou por si 
só um ponto alto de 4,1 mil milhões nas transações. Uma só jogada que equilibrou o tabuleiro. 

num cenário de retoma mais demorada e incerta, a advocacia ainda sentirá o choque da pandemia em 2021. e num 
contexto de dificuldades será determinante a capacidade de atrair investimento estrangeiro, já que em Portugal o 
capital escasseia. a reviravolta do país fará a diferença na evolução de um dos setores mais rentáveis do direito. a 
capacidade de voltar a pôr a economia em marcha e de dar resposta às necessidades das empresas fará a diferença 
entre um setor das fusões e aquisições dinâmico e voltado para a criação de valor ou, pelo contrário, a caminhar para 
um lado mais negro: o investimento em ativos desvalorizados pela crise. ou, na gíria dos negócios, um negócio de 
M&a mais voltado para empresas financeiramente ‘mutiladas’, compradas a baixo preço. 

dificilmente haverá quem escape ileso ao impacto da pandemia. a arte e o engenho farão a diferença na hora de 
apostar no caminho a seguir.

diana raMos 
diretora do Jornal  

de negócios

oUtros teMPos

Já passou um ano desde que escrevi o artigo do editorial da última edição do in-lex. estávamos em janeiro de 2020, 
a dar os primeiros passos num ano que tinha tudo para ser promissor, e muito longe de antever os tempos que aí 
vinham... e que tempos esses! 

na altura, não tendo o dom da adivinhação, limitei-me a avaliar as previsões e a ler os sinais, essencialmente os vindos 
de fora, que poderiam provocar algum clima de incerteza para uma economia muito exposta ao exterior, como a 
portuguesa, num ano que indicava ser positivo. 

temas como o Brexit e as eleições dos estado Unidos já estavam em carteira como sendo as grandes preocupações 
da agenda da atualidade, mas já quase no fecho da publicação, vi-me obrigado a considerar uma situação grave com 
que se deparava a china, um novo coronavírus. tratava-se de uma questão geograficamente ainda distante. À época, 
ainda muito pouco se sabia sobre este vírus, não sendo conhecido nenhum caso de covid em Portugal, pelo que não 
considerei pertinente aprofundar muito este tema. ninguém, naquele momento, estava em condições de prever a 
realidade do último ano, nem estávamos preparados individual ou coletivamente para a viver. isto parecia coisa de 
ficção científica.  

Mas o mundo mudou. e de uma forma abrupta e sem aviso desvendaram-se muitas fragilidades e desigualdades ou-
trora escondidas, ou mesmo ignoradas, que nos criaram muitas dúvidas e receios e nos levantaram enormes desafios. 
Mas também a oportunidade e o dever de escrevermos o futuro com outras palavras, menos usadas no passado, tais 
como solidariedade, resiliência, esperança e confiança.

apesar de tudo, não me equivoquei numa parte. exaltei a rápida capacidade das sociedades de advogados se adap-
tarem a novas realidades e estarem atentas e recetivas aos avanços tecnológicos, facilitadores da criação de valor nos 
seus clientes, com estruturas adaptadas aos novos desafios. Passado mais de um ano, e com a esperança de que esta 
edição do in-lex 2021 marque o princípio do fim deste período, não só reafirmo essas mesmas palavras, como reforço 
a resiliência e extraordinária resposta do setor a tempos tão singulares e difíceis.

É tempo de virar a página! 
as que se seguem apresentam 130 sociedades de todo o país, prontas para apoiarem os seus clientes nos grandes 
desafios que estes novos tempos exigem, com total confiança e rigor jurídico.

João MoUra 
diretor da in-lex
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In-Lex
o retrato do anUário

SeTor da advocacia SocieTÁria TeM 
FerraMenTaS Para reSPonder À criSe
�� são 130 sociedades que asseguram a 

prestação de serviços jurídicos preferencial-
mente a empresas. além de Portugal, marcam 
presença, de forma direta ou em parceria, em 
mais 80 países, o que demonstra que a aposta 
na internacionalização se mantém ativa. tanto 
mais que, num ano em que a pandemia causa-
da pela covid-19 desencadeou não só uma cri-
se sanitária, mas também económica, é ainda 
mais forçoso ter a capacidade de reagir logo 
que ocorra a retoma. angola, Brasil e espanha 
são, nesta edição de 2021 do in-lex, as juris-
dições com maior número de representações 
de escritórios portugueses de advocacia. com 
sede, de forma maioritária, em lisboa e no 
Porto, mas com uma distribuição que se esten-
de a todo o País, este universo de referência, 
apresentado neste 16.º número do anuário 
das sociedades de advogados de Portugal, é 
também um retrato do mercado dos serviços 
de assessoria jurídica nacional. 

Quando se analisa a dimensão das estruturas 
das sociedades presentes neste anuário de 
2021, importa referir que 11 (8%) das 130 re-
presentadas referem ter mais de uma centena 

de advogados. Há também um conjunto de 
três escritórios (2%) cuja equipa integra entre 
os 70 e os 100 causídicos, enquanto 12 (9%) 
surgem no escalão das firmas que agregam 
entre os 30 e os 70 advogados. no universo 
total das organizações representadas, aquelas 
que contam com menos de 30 advogados es-
tão em larga maioria: no total são 104. 

uNIVERSO PROFISSIONAL
É um universo de quase cinco mil profissionais 
- dos quais 3.471 são advogados e, destes, 812 
sócios - aquele que está espelhado neste anu-
ário. asseguram ainda o contacto com a reali-
dade profissional em regime societário a cerca 
de 600 advogados estagiários, bem como a 311 
outros profissionais com formação jurídica ou 
outra, enquanto consultores. 

além dos indicadores antes referidos, que 
dão conta dos profissionais com formação 
jurídica ligados ao conjunto de sociedades 
participantes nesta 16.ª edição, dados adi-
cionais também mostram a sua importância 
enquanto promotoras de emprego. dão tam-
bém trabalho a mais de 1.196 profissionais de 

outros sectores, onde se incluem funcionários 
administrativos, pessoal técnico ligado aos 
recursos humanos ou à contabilidade, mas 
igualmente especialistas nas áreas de marke-
ting, comunicação empresarial ou tecnologias 
de informação. 

SERVIÇOS JuRÍDICOS
no “top 20” das áreas de prática - aquelas 
relativamente às quais são assegurados ser-
viços por parte do maior número das firmas 
de advocacia representadas -, importa dizer 
que o direito do trabalho surge em destaque 
nesta edição, com 93 sociedades a assegura-
rem apoio neste campo jurídico. em segunda 
posição surge o contencioso, com 91 firmas 
a prestarem serviços neste campo. Quer a 
primeira, quer a segunda posição no ranking 
são espelhos da realidade que o País está a 
atravessar, já que após a pandemia causa pela 
covid-19 instalou-se a crise económica. Quer 
o laboral, quer o contencioso serão áreas com 
grande atividade ao longo deste ano. 

tradicionalmente, o direito comercial surge 
em destaque no anuário in-lex e assim volta...  
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com 25 firmas de advocacia portuguesas re-
presentadas, em parceria ou com escritórios 
próprios, angola surge à frente entre, seguida 
de perto pelo Brasil, nos destinos internacio-
nais. dois países onde se fala português são, 
assim, duas das grandes apostas de interna-
cionalização das sociedades representadas 
neste in-lex. 

Já o mercado espanhol, o nosso principal par-
ceiro comercial, é o terceiro destino em maior 
evidencia, com 20 sociedades portuguesas a 
marcarem presença no país vizinho. 

além de angola, Moçambique é outro dos 
países africanos de expressão lusófona com 
presença nos primeiros quatro lugares da 
lista de internacionalização, contando com 
um total de 17 escritórios. em menor número, 
a aposta não deixa de verificar-se igualmen-
te em cabo Verde (12 escritórios) e em são 
tomé e Príncipe (oito escritórios). no mundo 
da lusofonia, também timor-leste continua a 
ser uma aposta. entre as firmas que marcam 
presença no in-lex 2021, sete têm ligações 
com aquele país. 

no espaço da União europeia, o nosso prin-
cipal parceiro de trocas comerciais, como já 
foi referido, é a espanha, sendo que França, 
com nove escritórios próprios ou parceiras, 
também surge como um mercado fulcral. 
apesar do Brexit, o reino Unido continua a 
ser um local de forte aposta - oito firmas estão 
presentes diretamente ou através de ligações 
a sociedades locais. 

Há ainda outras geografias que se destacam 
pela forte aposta que têm suscitado nos anos 
mais recentes. os estados Unidos contam com 
oito escritórios a que estão ligadas sociedades 
de advogados portuguesas. Mas o caso da 
china é mais impactante. seja na zona econó-
mica de Macau, seja nas cidades de Pequim 
ou de Xangai, este país apresenta-se como um 
destino que continua a suscitar o interesse dos 
escritórios nacionais, apesar das limitações de-
sencadeadas pela pandemia. de acordo com as 
informações presentes nesta 16.ª edição do in-
-lex, são 10 as sociedades representadas no an-
tigo território sob administração portuguesa, e 
seis as firmas nas principais cidades chinesas.

as sociedades de advogados que trabalham 
no mercado português estão presentes ou 
têm capacidade para se fazerem representar 
num conjunto de 82 países espalhados pela 
europa, áfrica, Médio oriente, américa, ásia 
e oceânia. �

a suceder na 16.ª edição. são 83 as sociedades 
representadas que asseguram este serviço 
jurídico. aquela que é uma das áreas cuja 
atividade mais tem estado em evidência nos 
dois últimos anos, a do direito imobiliário, 
volta a estar também posicionada nos lugares 
cimeiros da lista. apesar de algumas incerte-
zas, existe a expetativa de que se mantenha o 
peso do imobiliário enquanto investimento al-
ternativo, assumindo desta forma a 3ª posição 
do ranking, com 76 firmas de advocacia a ofe-
recerem trabalho especializado neste campo. 

 o direito Fiscal é também privilegiado no con-
junto dos serviços jurídicos prestados às em-
presas. não se estranha por isso que entre as 
130 sociedades representadas neste anuário, 
75 proporcionem apoio aos clientes no campo 
da fiscalidade. esta é uma realidade que não 
pode deixar de ser vista como a resposta à ne-
cessidade de as empresas disporem, no atual 
contexto, do necessário acompanhamento no 
campo tributário. 

constam também na lista dos serviços mais 
oferecidos pelas sociedades de advogados, 
entre outros ramos de prática, as áreas de 
direito societário, direito administrativo, ar-
bitragem e Mediação, direito Público, direito 
civil, Fusões e aquisições, Propriedade intelec-
tual e tecnologias de informação, insolvências, 
direito Financeiro e direito Penal.
 

POR tODO O PAÍS
À semelhança das anteriores edições, as pre-
senças no anuário chegam de todo o País, o 
que permite, abarcar a quase totalidade do 
território continental e das regiões autónomas 
dos açores e da Madeira. com espaços das pró-
prias ou através de parcerias, as 130 sociedades 
representadas nesta edição do in-lex, referen-
ciam 227 escritórios em 30 localidades do país, 
das quais 19 localidades com escritórios sede.

as regiões de lisboa e do Porto, com destaque 
para a capital, são as que, sem grandes sur-
presas, têm um maior número de escritórios 
representados. entre estruturas-sede ou em 
regime de parceria, surgem ainda em desta-
que as representações da Madeira, açores, 
Faro, coimbra, Braga e guimarães.
 
INtERNACIONALIZAÇÃO MANtÉM-SE
Mesmo em período de pandemia, e com a ati-
vidade económica sujeita a fortes limitações, a 
aposta na internacionalização mantém-se ati-
va, tanto mais que é necessário ter a capacida-
de de reagir logo que a retoma seja possível. 
angola, Brasil e espanha são, nesta edição de 
2021 do in-lex, os países mais representados 
no campo da internacionalização das socieda-
des de advogados. nas presenças internacio-
nais destaca-se ainda a aposta das sociedades 
em países como Moçambique, cabo Verde, 
china, França, estados Unidos ou reino Unido.
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inveSTiMenTo eM novaS TecnoLoGiaS
aJUda a diTar FUTUro PÓS-PandeMia

resPostas À crise

esta é uma crise que, inevitavelmente, tem 
vindo também a causar problemas aos advo-
gados mais jovens. “À semelhança de outras 
crises que o País viveu, nomeadamente a da 
troika, em 2008, a sensação que temos é que 
o volume de trabalho não diminuiu substan-
cialmente, mas sim, assistiu-se, sobretudo, a 
uma transferência do tipo de trabalho e nas 
áreas de prática com maior incidência”, explica 
a direção da JalP - associação internacional 
de Jovens advogados de língua Portuguesa. 

“se antes da pandemia eram os departamentos 
de imobiliário, fusões e aquisições e fiscal que 
estavam mais assoberbados, com o início da 
pandemia, notou-se um aumento do volume 
de trabalho nas áreas de laboral, contratação 
pública e mais recentemente insolvência e 
reestruturação. aquilo que preocupa, so-
bretudo, os nossos associados, é o risco de 
incobrabilidade, que, por regra, aumenta...  

�� como a sociedade no seu todo, a advoca-
cia não escapou à crise económica causada 
pela pandemia. os problemas surgiram e per-
sistem, porque os clientes dos advogados per-
deram negócio, mas foi possível dar melhor 
resposta às dificuldades, devido à aposta feita 
no investimento em soluções de tecnologias 
de informação. até por isso, para os agentes 
do setor, os advogados e as sociedades de ad-
vogados que consigam ultrapassar esta crise 
sem precedentes acabarão por sair reforçados 
para enfrentar a retoma.

José luís Moreira da silva, presidente da asso-
ciação das sociedades de advogados de Por-
tugal (asaP), sublinha que a crise causada pela 
pandemia se estendeu ao País como um todo, 
incluindo também, naturalmente, das entida-
des de que é representante, “pois ao afetar os 
seus clientes houve imediatas repercussões ao 
nível do setor, que necessariamente perdeu 

negócio, tendo várias operações ficado sus-
pensas ou mesmo canceladas”.

além da penalização para o setor da advocacia 
organizada em regime societário, as sucessivas 
declarações de estado de emergência, “com o 
consequente encerramento ou redução da ati-
vidade dos tribunais, afetaram também o bom 
funcionamento da Justiça, prejudicando os 
cidadãos e as empresas e, consequentemen-
te, o exercício profissional dos advogados, 
sobretudo aquele que diz respeito ao patro-
cínio forense”, sublinha, por seu turno, Pedro 
Pais de almeida, presidente da Federação de 
advogados de língua Portuguesa (FalP), uma 
instituição sem fins lucrativos que junta enti-
dades ligadas à advocacia de países lusófonos 
e que, curiosamente, foi constituída em março 
de 2020, nas vésperas do aparecimento dos 
primeiros casos de infeção pela covid-19 no 
nosso país.
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exponencialmente em períodos de crise e que 
tem influência direta na gestão de tesouraria 
dos advogados”, adianta a mesma fonte da JalP.

a crise está aí e os desafios e as dificuldades 
prometem ser muitos. ainda assim, e apesar 
de tudo, a advocacia organizada em regime 
societário “teve a vantagem do trabalho em 
comum, o que permitiu que uns colegas pu-
dessem substituir outros, o que não é possível 
ou muito difícil na prática individual”, sublinha 
o presidente da asaP. tal como adianta, “as so-
ciedades de advogados desde cedo adotaram 
todos os cuidados difundidos pelas autorida-
des de saúde e começaram a desenvolver a 
sua atividade em teletrabalho ou em regime 
de espelho, com parte substancial dos colegas 
a trabalhar em casa”. 

CRISE DESENCADEOu REVOLuÇÃO 
DIGItAL
na perspetiva de José luís Moreira da silva, “o 
investimento que as sociedades de advoga-
dos têm vindo a desenvolver em soluções de 
tecnologias de informação deu os seus frutos 
agora, sendo que a maior parte das sociedades 
demonstrou estar suficientemente bem pre-
parada para o teletrabalho e para continuar a 
reunir com os colegas e clientes remotamente”.

Para Pedro Pais de almeida, “a pandemia provo-
cou uma revolução digital em todas as áreas de 
prestação de serviços e também no exercício 

da advocacia”. em sua opinião, “os advogados 
e as sociedades de advogados que consigam 
ultrapassar esta crise, sairão reforçados em ter-
mos tecnológicos e logo mais preparados para 
enfrentar a digitalização da advocacia”.

os responsáveis da associação de jovens 
advogados entendem que é difícil antever 
o resultado desta crise e qual o impacto que 
a mesma terá no sector da advocacia. ainda 
assim, acreditam que “poderá haver algumas 
mudanças no contexto e funcionamento das 
organizações, desde logo, a desmistificação 
do recurso ao teletrabalho, que provou, em 
alguns casos, poder representar ganhos de 
produtividade”. 

além do mais, dizem ainda os dirigentes da 
JalP, “esta crise veio também provar que é 
possível descentralizar com sucesso alguns ser-
viços de suporte à atividade, nomeadamente, 
recorrer a colaboradores que possam prestar 
a sua atividade remotamente sem necessida-
de de se deslocarem aos centros urbanos de 
lisboa e do Porto”. É verdade que o contacto 
pessoal entre colegas e entre advogados e os 
seus clientes continua a ser insubstituível, e es-
sencial à dinâmica profícua do funcionamento 
das organizações e da própria atividade em si, 
adiantam. tanto mais que, defendem, “a advo-
cacia baseia-se numa relação de confiança que 
não é compaginável com o exercício da ativida-
de exclusivamente por via remota”.

Para José luís Moreira da silva, “as sociedades 
de advogados poderão ter mais facilidade 
em sair desta crise, pelo menos as sociedades 
‘full service’, pois poderão colmatar as maiores 
dificuldades de uma determinada área com 
outras que tenham sofrido menos”. tal como 
adianta, as associadas da asaP, a que preside, 
“têm demonstrado suficiente resiliência para 
conseguir sobreviver a mais esta crise, depois 
da crise soberana de 2010/2015”. este dirigente 
associativo acredita esta será “uma oportunida-
de para sociedades inovativas e dinâmicas se 
desenvolverem e haverá com certeza algumas 
fusões no setor e o aumentar da tendência que 
já se verifica de nascimento de novas socieda-
des de advogados”.

neste âmbito, deixa uma antiga aspiração da 
classe em jeito de desafio ao poder político 
e regulador, quando diz que “é tempo de o 
governo e a ordem dos advogados olharem 
para esta realidade e alterarem o regime fis-
cal das sociedades de advogados”. lembre-se 
que no todo das profissões liberais, apenas as 
sociedades de advogados se mantêm obriga-
toriamente sujeitas ao regime de transparência 
fiscal, sem poderem optar pela tributação pelo 
regime normal de tributação, um regime tri-
butário que Moreira da silva coloca no século 
passado.

a crise sanitária desencadeou vários proble-
mas, mas há outros desafios que o presidente... 

“AS SOCIEDADES DE ADVOGA-

DOS PODERÃO tER MAIS FACI-

LIDADE EM SAIR DEStA CRISE, 

PELO MENOS AS SOCIEDADES 

‘FuLL SERVICE’, POIS PODERÃO 

COLMAtAR AS MAIORES DIFI-

CuLDADES DE uMA DEtERMI-

NADA ÁREA COM OutRAS QuE 

tENHAM SOFRIDO MENOS.” 

José luís Moreira da silva, 
Presidente da associação das 
sociedades de advogados de 
Portugal (asaP)
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da asaP entende deverem ser levados em 
linha de conta no atual contexto, como as 
“novas formas de prática da advocacia, com 
as das sociedades multidisciplinares, o que 
deve merecer uma reflexão profunda no setor, 
a par da discussão em curso sobre o futuro da 
previdência dos advogados e do regime dos 
associados das sociedades de advogados”.

tRIbuNAIS FECHADOS, MENOS 
JuStIÇA
em período de pandemia, o funcionamento 
dos tribunais ficou sujeito a sérias restrições. 
razões de ordem sanitária obrigaram a que 
assim fosse, mas com a área do contencioso 
quase parada, a consequência será um aumen-
to da morosidade na resolução dos casos e no 
acesso à Justiça com consequências difíceis 
para os clientes e para os advogados. 

no mundo da advocacia, a ideia é de que 
haverá um impacto muito negativo na trami-
tação dos processos, que em nada contribuirá 
para a perceção, já de si muito negativa, que 
o cidadão comum e as empresas têm do siste-
ma judiciário.

“infelizmente, a pandemia provocou em al-
guns casos o encerramento dos tribunais e 
também a suspensão dos prazos judiciais e 
isso obviamente irá agravar a morosidade e 
o tempo de pendência dos processos em tri-
bunal. assim, temos que concluir que a Justiça 
não deu resposta atempada às necessidades 
das empresas e dos cidadãos”, sublinha Pedro 
Pais de almeida, presidente da Federação de 
advogados de língua Portuguesa.

José luís Moreira da silva, líder da associa-
ção das sociedades advogados de Portugal 
(asaP), partilha opinião idêntica. “durante 
alguns meses o governo suspendeu os prazos 
processuais em 2020 e o mesmo voltou agora 
a acontecer em 2021, tirando ações urgentes. 
essa suspensão de prazos tem efeitos muito 
perniciosos no funcionamento da Justiça, pois 
impede o seu exercício, adiando ainda mais 
a resolução de assuntos que já demoram de-
masiado nos tribunais em situações normais. 
toda a atividade de advogados de conten-
cioso fica quase parada, com consequências 
muito difíceis para os clientes e para os advo-
gados”, explica o dirigente associativo.

Para a JalP - associação internacional de 
Jovens advogados de língua Portuguesa, da 
mesma forma que a democracia não pode 
ser suspensa, a justiça, pelo papel igualmen-
te relevante que desempenha na sociedade, 
também não pode parar. “compreendemos a 
necessidade de assegurar a saúde pública e o 
bem-estar físico e psíquico de todos os inter-
venientes da justiça, e, bem assim, de acaute-
lar o princípio da imediação na produção de 
prova testemunhal e documental, mas em 
nosso entender compete ao estado assegurar 
os meios tecnológicos necessários para asse-
gurar o cumprimento das diligências judiciais 
de forma segura, digna e eficiente”, frisam os 
dirigentes da associação. 

isto porque, adianta a JalP, “a decisão de 
suspender os prazos judiciais, apesar de ine-
vitável, tem um impacto muito negativo na 
tramitação dos processos e em nada contribui 
para a perceção, já de si muito negativa, que o 
cidadão comum e as empresas têm do sistema 
judiciário, que continua a pecar por excessiva 
morosidade e burocracia”. �

“os adVogados e as sociedades 
de adVogados QUe consigaM 
UltraPassar esta crise, sairão 
reForÇados eM terMos 
tecnológicos e logo Mais 
PreParados Para enFrentar a 
digitaliZaÇão da adVocacia.”

Pedro Pais de almeida, Presidente 
da Federação de advogados de 
língua Portuguesa (FalP)
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numa perspetiva mais benigna, a chamada 
bazuca europeia, com os cerca de 14 mil 
milhões de euros a fundo perdido que che-
garão de Bruxelas, é vista como um precioso 
auxílio ao arranque da retoma, pese embora 
as críticas que as associações patronais têm 
feito ao Plano de recuperação e resiliência, 
sobretudo por estar muito direcionado para o 
investimento na melhoria de funcionamento 
dos serviços públicos. 

e ao nível dos serviços jurídicos, que áreas 
de trabalho estarão ativas durante este ano? 
Mais consolidações de empresas, como forma 
de fazer face à difícil situação em que se en-
contram, bem como venda de ativos são duas 
realidades que vão dar que fazer aos advoga-
dos ao longo de 2021. a atividade de venda 
do chamado crédito malparado e a gestão de 
reestruturações e insolvências são algumas 
das operações que vão marcar o ano e, previsi-
velmente, também 2022.

o aumento da assessoria em áreas como o 
direito do trabalho é expectável, assim como 
o crescimento de serviço jurídico relacionado 
com contencioso e arbitragem, relacionado 
com o incumprimento contratual, nomeada-
mente relacionado com o fim das moratórias 
de crédito bancárias.

na área do imobiliário existe alguma incerte-
za. no entanto, para este ano, e por se tratar de 
um período de maior volatilidade, os ‘players 
‘especializados nesta área admitem que a ex-
pectativa é a de que se mantenha a tendência 
de aumento do peso relativo do imobiliário, 
enquanto investimento alternativo.

existe aliás a perspetiva de que o interesse de 
investidores estrangeiros por ativos portu-
gueses se mantenha e seja até crescente no 
quadro de uma conjuntura progressivamente 
mais favorável, sendo ainda expectável um au-
mento da atividade na área de fusões e aquisi-
ções, da componente regulatória e do direito 
público, designadamente em áreas como a 
energia e as infraestruturas.  �

esperar para confirmar que o mundo passou 
a controlar este vírus. sendo de esperar o iní-
cio da retoma ainda este ano, as organizações 
internacionais, como a ocde, admitem que só 
no próximo ano se poderá esperar em Portu-
gal uma real recuperação da trajetória seguida 
até ao período antes do aparecimento dos 
primeiros casos de covid-19 no nosso país.

esta pandemia teve um impacto significativo 
na economia portuguesa, mas também colo-
cou a descoberto a necessidade de aceleração 
de algumas alterações profundas nas empre-
sas. Por essa razão, há uma perspetiva de um 
2021 a dois tempos: será certamente um ano 
de recuperação, mas também de transição 
para uma economia mais sustentável, mais 
tecnológica e mais responsável socialmente.

�� a forma como a situação sanitária irá evo-
luir nos próximos meses será determinante 
para aferir o ritmo a que se processará a recu-
peração da economia. a vacinação e o conse-
quente maior controlo da pandemia causada 
pela covid-19 serão fundamentais para o rit-
mo da retoma esperada e é destes fatores que 
também está dependente o comportamento, 
ao longo de 2021, do setor da assessoria jurí-
dica vocacionado para as empresas.

as perspetivas de retoma em 2021 são ainda 
tímidas e afetam alguns dos setores que, até 
recentemente, eram as forças motrizes da eco-
nomia portuguesa, a começar pelo turismo, 
defendem ‘players’ do mercado da advocacia 
societária. logo, embora pareça que exis-
te uma luz ao fundo do túnel, será preciso 

vacinaÇÃo deTerMina TeMPo
de recUPeraÇÃo da econoMia

Mercado eM 2021
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PLano PrevÊ inveSTir 
267 MiLhÕeS de eUroS

recUPeraÇão e resiliÊncia na JUstiÇa

número de processos em atraso nos tribunais 
administrativos e fiscais”, refere o Prr.

tendo por base procedimentos administrati-
vos e judiciais mais ágeis, o plano prevê agir 
sobre as pendências e morosidade dos pro-
cessos judiciais, nomeadamente nos tribunais 
administrativos e fiscais e também nos pro-
cessos de execução e de insolvência. assim, o 
objetivo prioritário será “assegurar o aumento 
da eficácia dos tribunais judiciais, especial-
mente os administrativos e fiscais e da justiça 
económica”, no que respeita aos processos de 
insolvência e de recuperação de empresas e 
acelerar a recuperação de créditos.

reconhecendo que há barreiras ao investi-
mento relacionadas com os requisitos de... 

�� o Plano de recuperação e resiliência 
(Prr) para aceder às verbas comunitárias pós-
-crise pandémica, prevê gastar 267 milhões de 
euros na área da justiça económica e ambien-
te de negócios. 

a justificação do governo para este investi-
mento, prende-se com a perspetiva de que 
a pandemia e a recessão vão aumentar o 
número de processos judiciais, de cobrança 
de dívidas e de empresas em dificuldades 
a necessitarem de proteção de credores e 
de rápidos processos de reestruturação. Por 
estas razões, é esperado um agravamento 
“dos estrangulamentos que subsistem, desig-
nadamente em termos de morosidade dos 
processos judiciais, especialmente nas áreas 
das execuções e das insolvências, e do grande 

o oBJetiVo Prioritário será 
“assegUrar o aUMento 
da eFicácia dos triBUnais 
JUdiciais, esPecialMente os 
adMinistratiVos e Fiscais e da 
JUstiÇa econóMica”, no QUe 
resPeita aos Processos de 
insolVÊncia e de recUPeraÇão 
de eMPresas e acelerar a 
recUPeraÇão de crÉditos.
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a Plataforma integrada de registos também 
está pensada, através da migração das aplica-
ções de suporte aos registos civil, comercial, 
predial e de nacionalidade, num total de 434 
conservatórias e 4.658 trabalhadores.

globalmente, o Plano de recuperação e re-
siliência de Portugal elenca 36 reformas e 77 
investimentos nas áreas sociais, clima e digita-
lização, num total de 13,9 mil milhões de euros 
em subvenções.

depois de um rascunho apresentado à comis-
são europeia em outubro passado e de um 
processo de conversações com Bruxelas, o go-
verno português colocou a versão preliminar 
e resumida do Prr em consulta pública por 
duas semanas, para recolher contributos que 
permitissem melhorar o documento. neste 
plano, além dos cerca de 14 mil milhões de 
euros em subvenções, está também prevista a 
possibilidade de recorrer a 2,7 mil milhões de 
euros em empréstimos. �

notariado e na ligação destes com os sistemas 
da administração tributária e da segurança 
social, é outro dos desígnios.

o investimento previsto permitirá interven-
ções nas plataformas digitais dos tribunais e 
meios de resolução alternativa de litígios, in-
cluindo os taF e as insolvências e o desenvol-
vimento e implementação dos sistemas de tra-
mitação processual (Magistratus e codex) que 
irá abranger cerca de 400 tribunais de todas 
as instâncias e cerca de três mil magistrados.

serão desenvolvidas novas interfaces para 
advogados, solicitadores, representantes de 
entidades públicas e criada uma plataforma 
de serviços e informação “insolvências, Falên-
cias e recuperação” para empresas e cidadãos.
no capítulo dedicado à justiça económica 
e ambiente de negócios está acautelado o 
desenvolvimento do sistema de informação 
“empresa 2.0”, nova plataforma que inclui a 
criação, gestão e encerramento de empresas, 
e o “e-residency” para empresas estrangeiras 
que queiram criar a sede em Portugal.

licenciamento que inibem o investimento de 
empresas, o governo quer reduzir a carga ad-
ministrativa e regulamentar que recai sobre as 
empresas, com procedimentos simplificados e 
com a redução de obstáculos e formalidades 
para a obtenção de licenças e autorizações.

a eliminação de etapas administrativas, asse-
gurando a interoperabilidade entre os servi-
ços públicos, através do aproveitamento das 
tecnologias digitais nos serviços de registos e 

no caPÍtUlo dedicado À 
JUstiÇa econóMica e aMBiente 
de negócios está acaUtelado 
o desenVolViMento do sisteMa 
de inForMaÇão “eMPresa 
2.0”, noVa PlataForMa QUe 
inclUi a criaÇão, gestão e 
encerraMento de eMPresas, e 
o “e-residencY".
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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 pelo rui andrade e pelo João 

Mora, advogados especializados na assessoria jurí-

dica a multinacionais e grupos empresariais, tanto 

em Portugal, como em áfrica, Médio oriente e 

américa latina, onde têm uma experiência e prática 

permanente com mais de duas décadas, sobretudo 

na área das infraestruturas, dos contratos e projetos 

nacionais e internacionais de grande dimensão, no-

meadamente em obras públicas, privadas, turismo, 

concessões e projet finance.

a a&M é uma boutique legal, com uma compreen-

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

objetivos dos seus clientes, que garante o envolvi-

mento pessoal permanentemente dos seus sócios 

com foco na confiança, excelência e na obtenção 

dos resultados, estando comprometida em manter 

parcerias de longo prazo com os seus clientes.

no desenvolvimento de projetos, a assessoria da 

a&M inicia-se logo na fase de montagem e imple-

mentação, passando pela gestão jurídico-contratual 

permanente até à sua conclusão e, quando neces-

sário, pela resolução de litígios, seja no quadro de 

Dispute Boards, contencioso judicial ou arbitragem 

nacional e internacional.

os sócios da a&M têm também uma experiência 

relevante em operações societárias designada-

mente fusões e aquisições, na assessoria jurídica 

empresarial em geral, bem como no apoio a inves-

tidores nacionais e internacionais, em Portugal e no 

estrangeiro.

a a&M tem parcerias qualificadas e diferenciadas 

com advogados em várias jurisdições, designa-

damente em áfrica, na américa latina e no Médio 

oriente, fruto da experiência efetivamente adquiri-

da ao longo dos anos nesses mercados, bem como 

parcerias técnicas em função das necessidades 

especificas de cada cliente.

NOME DOS SÓCIOS

rui andrade

João Mora

ÁREAS PREFERENCIAIS

infraestruturas, empreitadas Públicas e Privadas

contratos e Projetos internacionais

imobiliário, Urbanismo e turismo

contratação Pública

Fusões e aquisições

concessões de serviços e de obras Públicas

Project Finance

investimento internacional (áfrica, Médio oriente e 

américa latina)

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 advogados estagiários:

Nº de consultores:

av. sidónio Pais, nº 18 - 5º dto
1050-215 lisboa

t. 215 968 147

e. geral@andrademora.com

www.andrademora.com

2

7

2

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 contraorde-
nacional, Público e administrativo (disciplinar e de-
ontologia Profissional), direito internacional (coope-
ração Judiciária internacional, extradição e Mandado 
de detenção europeu), Família e Menores, direito 
das sucessões, ambiente, direito da saúde (activi-
dade, erro e negligência Médica), Bancário, direito 
Farmacêutico, 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 convida-
do na escola nacional de saúde Pública da Universi-
dade 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, 2016-2023
•	 sofia Monge - Membro do legal experts advisory 
Panel da Fair trials international

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS E NA CPAS
•	 carlos Pinto de abreu - Presidente da direcção da 
cPas (caixa de Previdência dos advogados e dos so-
licitadores), 2017-2022; Vice-Presidente do conselho 
superior, 2011-2013; Presidente do conselho distri-
tal de lisboa, 2008-2010; conselho geral, 2005-2007; 
Vogal e Presidente da comissão dos direitos Huma-
nos, 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; 2017-2020
•	 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

5

23

7

12

5
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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 Mi-
randa, sandra guerreiro

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito do Imobiliário
responsável: luciano Marcos  |  lmarcos@falm.pt

Contratação Pública
responsável: antónio andré Martins
aamartins@falm.pt

Contencioso
responsável: Paulo dias neves   |  pdneves@falm.pt

Direito Administrativo e Arbitragem
responsável: José Mário Ferreira de almeida
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
•	 Sustainable tariffs for water and waste services, in 
Utilities Policy, Volume 64, 2020
•	 A gestão partilhada de espaços naturais, in Instru-
mentos jurídico-administrativos de cooperación entre 
España y Portugal en la gestión de los recursos natura-
les. Atas del XIII Coloquio Luso-Español de Profesores 
de Derecho Administrativo, corunha, 2020
•	 decisão arbitral, legalidade objetiva e interesse Públi-
co (Paulo dias neves), in “a arbitragem administrativa 
em debate: Problemas gerais e arbitragem no âmbito 
do código dos contratos Públicos”; aaFdl, 2018

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	“Loteamentos urbanos e propriedade horizontal” 

- conferência proferida no âmbito do curso de Pós-
-graduação em direito do Urbanismo e da Habitação, 
organizado pelo instituto de ciências Jurídico-políti-
cas da FdUl; orador: luciano Marcos, Maio 2020
•	“Uma excursão pelo processo de desenvolvimento imo-
biliário”, conferência proferida no âmbito do Webinar 
dedicado a gestão do Património Familiar, estratégias, 
riscos e rendibilidades, organizado aese Business 
school, lisboa; orador: luciano Marcos, Julho 2020
•	“Estrutura fundiária das operações urbanísticas” - 
conferência proferida no âmbito do curso de Pós-

-graduação em direito do Urbanismo e do turismo, 
organizado pelo instituto de ciências Jurídico-po-
líticas da FdUl e ccdra; orador: luciano Marcos, 
novembro 2020
•	 Webinar “Diagnóstico e perspectivas para o sane-
amento decorrentes da aprovação do PL 4162/2019”, 
organizado pela associação Brasileira de agências 
de regulação, com intervenção no painel “diag-
nóstico” sobre “A universalização do serviço de água 
e esgotamento sanitário em Portugal”; orador: João 
Miranda, 2020
•	 Curso Breve sobre Regime Jurídico do Património 
Imobiliário Público, organizada pelo centro de estu-
dos de direito do ordenamento, do Urbanismo e do 
ambiente da Faculdade de direito da Universidade 
de coimbra, com intervenção sobre “O Regime Jurí-
dico do Património Imobiliário Público e os princípios 

específicos do Direito Administrativo dos Bens” e sobre 
“Perspetivas de reforma(s) sobre o(s) regime(s)”; orador: 
João Miranda, 2020
•	 Congresso de Direito Comercial, organizado pela 
revista de direito comercial e pelo centro de estu-
dos Judiciários, com intervenção sobre “Due diligen-
ce Imobiliária”; orador: João Miranda, 2020

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 con-
selho distrital de lisboa, 2001-2003; Presidente 
da comissão nacional de avaliação da ordem dos 
advogados, 2006
•	 antónio andré Martins, Presidente do 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 consultores: 

Nº de outros colaboradores: 

6

13

3

1

4
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NOME DA SOCIEDADE

Vieira Fonseca & associados

sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2000

NOME DOS SÓCIOS

Patrícia ramalho Fonseca

José Vieira Fonseca

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito das Expropriações

responsável: José Vieira Fonseca

Direito do urbanismo

responsável: José Vieira Fonseca

Direito Imobiliário
responsável: José Vieira Fonseca

Contencioso
responsável: Patrícia ramalho 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

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

•	 dravet Portugal - associação síndrome de dravet 

Portugal (www.dravet.pt)

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.

no congresso de direito do Urbanismo 2018, José 

Vieira Fonseca apresentou um estudo relativo às ex-

propriações do conjunto rodoviário a16/ic16/ic30 

da concessão grande lisboa.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS

•	 José Vieira Fonseca

 - Monitor na Faculdade de direito da Universidade 

de lisboa; área: direito Público, 1989/1991

 - assistente na Universidade autónoma de lis-

boa - luís de camões; área: direito administrativo, 

1991/2003

 - Mestre em ciências Jurídico-Políticas pela Facul-

dade de direito da Universidade de lisboa; área: 

direito das expropriações

 - Programa de doutoramento 2014 da Faculdade 

de direito da Universidade católica Portuguesa: 

Parte letiva

 

 - reconhecido como advogado especialista em 

direito administrativo pela ordem dos advogados

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de outros colaboradores: 

2

5

2

cais da rocha de conde d’óbidos
armazém 114 - estúdio 3
1350-352 lisboa

t. 218 429 920

F. 218 429 929

e. vfa@vieirafonseca.pt
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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 administra-
tivo, arbitragem, direito autárquico, direito da saúde, 
turismo, águas e saneamento, ambiente, 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
águas e saneamento
Public affairs
ambiente

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.

av. da liberdade n º 190 - 1º B
1250-147 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

9

4

2

3
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Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de consultores: 

Nº de outros colaboradores:

50*

198

32

29

111

NOME DA SOCIEDADE
abreu advogados

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 1993
a abreu advogados oferece um conjunto de servi-
ços premium e personalizados que respondem aos 
desafios da prática jurídica, quebrando barreiras e 
desafiando convenções, colocando, todos os dias, o 
Futuro em Prática.
com uma equipa de 200 advogados num universo 
de mais de 300 profissionais, a abreu é uma das 
maiores sociedades de advogados nacionais. Pre-
sente em lisboa, Porto e Funchal, presta ainda ser-
viços jurídicos, em parceria ou em joint-office, com 
as mais prestigiadas sociedades de advogados locais, 
atuando em mercados como angola, Brasil, cabo 
Verde, china, França, itália, Macau, Moçambique e 
timor-leste.

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
iBa  |  Multilaw  |  Uia  |  consulegis  |  aiJa

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol e 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
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
tiago Mendonça de castro
ana sofia Batista
Marta de oliveira Pinto trindade
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
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
Hugo teixeira
Pedro alves da silva
Maria de deus Botelho
Maria santa Martha

PubLICAÇÕES / CONFERÊNCIAS
instituto de conhecimento
o instituto de conhecimento, fundado em 2012, é 
um dos primeiros centros de conhecimento incu-
bados numa sociedade de advogados. tem como 
missão incentivar e premiar o conhecimento e a 
inovação, desenvolver formação interna e externa, 
bem como partilhar conhecimento dirigido à prá-
tica da advocacia, de que é exemplo a conferência 
anual lisbon, law and tech.

o instituto promove ainda publicações científicas 
dos seus advogados, através de parceria com as 
edições almedina, sa.

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 carmo sousa Machado, Vice-Presidente do conse-
lho 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. geral.abreumadeira@abreuadvogados.com

DESkS INtERNACIONAIS
em Parceria:
angola - angola@abreuadvogados.com   
Brasil - brazil@abreuadvogados.com  
cabo verde - caboverde@abreuadvogados.com
china - china@abreuadvogados.com
Moçambique - mozambique@abreuadvogados.com
em Joint-office:
Timor-Leste - timor.leste@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

* 31 sócios e 19 sócios contratados
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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 
navarro advogados
av. santo amaro 1047 - 15º andar
Vila nova conceição 04505 001
são Paulo sP
contato@navarro.adv.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
Bárbara Miranda lencastre

Estagiários:
antónio Belard ribeiro

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

19

1

1

6
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NOME DA SOCIEDADE

asQ & associados

sociedade de advogados sPrl

A SOCIEDADE

Ano da Constituição: 2006

a sociedade foi constituída em 2006 alicerçada na 

experiência, cooperação e percurso individual dos 

seus fundadores, bem como para corresponder 

às necessidades de organização e sistematização 

de normas e procedimentos a adoptar, que estes 

sentiram, para melhor servir os interesses dos seus 

clientes e oferecer soluções para todas as suas 

necessidades jurídicas, assente no princípio basilar 

que “o todo supera a soma das partes”. a evolução 

natural da sociedade e do direito levou ao seu 

processo de certificação e internacionalização e 

a desenvolver soluções jurídicas singulares, supe-

rando expetativas, utilizando rigor, singularidade, 

independência, compromisso e inovação e sendo 

uma referência internacional na oferta de soluções 

jurídicas integradas.

NOME DOS SÓCIOS

antónio santos Quintas

Marco santos silva

Pedro garcês soares

ricardo Moreira Pinto

tânia da cruz Francisco

ÁREAS PREFERENCIAIS

Clientes Privados

responsável: antónio santos Quintas

e-mail: asq@asqassociados.pt

nº de advogados: 3

Corporate Governance

responsável: antónio santos Quintas

e-mail: asq@asqassociados.pt

nº de advogados: 4

Insolvências

responsável: Marco santos silva

e-mail: mms@asqassociados.pt

nº de advogados: 6

Recuperação de Créditos

responsável: ricardo Moreira Pinto

e-mail: rmp@asqassociados.pt

nº de advogados: 6

Corporate Finance

responsável: tânia da cruz Francisco

e-mail: tcf@asqassociados.pt

nº de advogados: 3

OutRAS ÁREAS

consultadoria e auditoria legal

contencioso, arbitragem e Mediação

administrativo e ambiente

Bancário e Financeiro, seguros e Mercado 

de capitais

comercial e societário

Família e sucessões

Fiscal e contencioso tributário

Propriedade industrial, Propriedade intelectual, 

concorrência desleal e Publicidade

tecnologia, Mobilidade e comunicações

desporto

imobiliário, arrendamento e turismo

laboral

Penal e direito contra-ordenacional

reestruturação e recuperação de empresas

IDIOMAS

Português

inglês

Francês

castelhano

italiano

alemão

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS

•	 aea - association of european lawyers

•	 aPdir - associação Portuguesa de direito da insol-

vência e recuperação

•	 insol international - international associa-

tion of restructuring, insolvency & Bankruptcy 

Professionals

•	 câmara de comércio luso-Brasileira

•	 câmara de comércio luso-italiana

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS

•	 inovatalks - FintecH - implicações Jurídicas das 

novas tecnologias Financeiras

oradores: antónio santos Quintas e tânia da cruz 

Francisco, 2020

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

•	 Protocolo de cooperação com a liga Portuguesa 

contra o cancro - núcleo regional norte - do qual 

muito nos orgulhamos.

Campanhas Específicas 

•	 conferência “os direitos do doente oncológico”. 

•	 conferência “cancro e covid”.

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

rua da saudade, nº 59 - 5º
4050-570 Porto

t. 226 065 908

F. 226 001 997

e. asq@asqassociados.pt

www.asqassociados.pt

asQ & associados - sociedade de adVogados sPrl

5

14

3

3

3
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NOME DA SOCIEDADE 
Broseta - Portugal, sociedade de advogados, sP rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2018
a Broseta Portugal, sociedade de advogados, sP, 
rl representa a consolidação ibérica da Marca 
Broseta - que beneficia de sinergias criadas com a 
equipa de sócios e advogados portugueses - e ma-
terializa 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 geografias em que se tem posi-
cionado, a Broseta em Portugal está focada em con-
tribuir 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 energia
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 - PortUgal, sociedade de adVogados, sP rl

5

18

1

2

4

Álvaro Roquette Morais (Managing Partner), Pedro Guerra, Pablo Bieger, Luís Maria de Sousa Macedo, Pedro Campos Carvalho 
e Júlio Veloso



41

In-Lex

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 um profundo conhecimento e experiência 
local, em mais de 40 países.
 
os clientes da cMs rui Pena & arnaut beneficiam 
da experiência e know-how jurídico em diversos 
sectores de indústria, bem como de uma cobertura 
internacional, única em Portugal, que nos permite 
prestar um serviço verdadeiramente global e com 
rápida capacidade de resposta.
 
dispomos de uma equipa multidisciplinar de advo-
gados especializados e empenhados no desenvolvi-
mento de estratégias jurídicas inovadoras, práticas 
e eficientes, adaptadas às realidades dos nossos 
clientes, que assentam num capital de conhecimen-
to adquirido ao longo de 50 anos.
 
os elevados padrões de exigência do mundo digital 
e do mundo físico estão a transformar os mercados 
e a impulsionar novos modelos de negócio. na cMs, 
estamos na vanguarda da inovação tecnológica do 
sector jurídico, antecipando as tendências do mer-
cado de maneira a desenvolver soluções pioneiras, 
rápidas e eficientes perante os constantes desafios.
 
apostamos numa equipa diversificada com o intui-
to de contribuir para enriquecer e inovar o serviço 
prestado, captando e retendo o melhor talento 
nacional e internacional.

NOME DOS SÓCIOS
alberto galhardo simões, antónio Payan Martins, 
Fernando cruz trinca, Francisco Xavier de almeida, 
gonçalo guerra tavares, João caldeira, José luís ar-
naut, luís abreu coutinho, luís romão, Margarida 
Vila Franca, Miguel esperança Pina, Mónica carneiro 
Pacheco, nuno Figueirôa santos, nuno Pena, Patrick 
dewerbe, Piedade almeida garrett, rita gouveia, 
sofia Mateus, susana afonso.

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
colaboramos frequentemente com as principais 
publicações nacionais e internacionais, contribuindo 
com o nosso expertise nas diversas áreas de prática 
onde atuamos.

na cMs editamos, periodicamente, guias legais e 
Publicações especializadas dedicadas às principais 
temáticas Jurídicas, que contam com o contributo 
das várias jurisdições da nossa organização, sempre 
com o foco nas necessidades dos nossos clientes.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 Rita Gouveia
docente de Processo civil e Práticas Forenses da 
Faculdade de direito da Universidade católica Por-
tuguesa, onde também leccionou disciplinas como 
teoria geral de direito civil, direitos reais, direito 
das sucessões e direito das obrigações.

•	 José de Matos Correia
subdirector do departamento de relações interna-
cionais e Professor auxiliar convidado da Universi-
dade lusíada, direito Público.

•	 Diogo Pereira
assistente convidado da Faculdade de direito da 
Universidade de lisboa, direito Processual civil.

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Susana Afonso
Vogal da direcção do cPas - caixa de Previdência 
dos advogados e solicitadores, triénio 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.

•	 A CMS no mundo: estamos presentes em mais 
de 43 países com 75 escritórios - albânia, áustria, 
Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, croácia, re-
pública checa, França, alemanha, Hungria, itália, lu-
xemburgo, república do norte, Macedónia, Mónaco, 
Montenegro, Holanda, Polónia, Portugal, romania, 
rússia, sérvia, eslováquia, eslovénia, espanha, suíça, 
turquia, Ucrânia e reino Unido, argélia, angola, Bra-
sil, chile, china, colômbia, Quénia, reino da arábia 
saudita, México, Marrocos, omã, Peru, singapura, 
africa do sul e emirados árabes Unidos.

rua castilho, 50
1250-071 lisboa

t. 210 958 100

e. rpa@cms-rpa.com

www.cms.law

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

19

100

19

6

42
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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, cristiana Bento
Consultores: Paulo de almeida sande, Miguel Mar-
ques de carvalho, José guilherme Xavier de Basto, 
José carlos Vieira de andrade, Francisco costa-

-cabral, Franziska Zibold, Mariana tavares

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
nossa europa
W@competition - Women at competition

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
•	 aPden energy talks; orador: José luís da cruz 
Vilaça (janeiro 2021)
•	 curso sobre Mercado Único europeu, módulo de 
Políticas de concorrência e auxílios de estado, organi-
zado pela nlsU; Formadores: rita leandro Vasconce-
los e Miguel Marques de carvalho (novembro 2020)
•	 Primeira cVa online talks “medidas cautelares em 
direito da concorrência”; organização e participação 
(outubro 2020)
•	 ciclo de Webinars sobre conclusões do XXViii 
congresso Fide; orador: José luís da cruz Vilaça 
(julho 2020)
•	 W@competitioniberia talk; Moderadora: rita le-
andro Vasconcelos (julho 2020)
•	 seminário “a decisão do tribunal constitucional 
alemão (PsPP) e a coesão da Ue”, organizado pela 
FdUl; orador: José luís da cruz Vilaça (maio 2020)
•	 i seminário gil carlos rodríguez iglesias; orador: 
José luís da cruz Vilaça (espanha, fevereiro 2020)

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 José luís da cruz Vilaça lecionou economia Política 
na FdUc até 1986; foi, durante anos, Professor con-
vidado da Universidade católica e da Unl (direito 
europeu, direito da concorrência); atualmente, é 
membro do conselho de curadores da Unl e Pro-
fessor catedrático convidado da Universidade lusía-
da. É doutorado em economia internacional (Paris i).
•	 carla Farinhas é atualmente doutoranda da Uni-
versidade de Utrecht.
•	 rita leandro Vasconcelos foi assistente na FdUl 
(2001-2006); colabora regularmente em cursos 
de pós-graduação e de formação de magistrados 
da Universidade católica do Porto; Professora 

convidada na católica Business school (Porto); dou-
torada em direito da concorrência pela Universida-
de católica do Porto (2021).
•	 Paulo de almeida sande, Professor convidado 
do instituto de estudos Políticos da Universidade 
católica, regente da disciplina “construção euro-
peia”. Professor convidado da Universidade lusíada, 
regente de “cooperação europeia em matéria judi-
ciária e policial” (curso de Mestrado).
•	 José carlos Vieira de andrade, Professor catedrá-
tico aposentado (direito administrativo e direito 
constitucional) da FdUc.
•	 José guilherme Xavier de Basto lecionou econo-
mia Política e direito Fiscal, na FdUc até 1974 e na 
Faculdade 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.
•	 Miguel Marques de carvalho concluiu, em 2010, o 
ll.M em direito da concorrência no King’s college 
london (2010).
•	 Mariana Martins Pereira foi visiting researcher na 
University of Michigan (fall semester 2016). tem co-
laborado com a FdUl na preparação de alunos para 
o european law Moot court.
•	 Mariana tavares, Ph.d no King’s college london; 
Professora convidada no iscsP.

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

8

1

7

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 ciências 
do trabalho e da empresa; área: direito do desporto
•	 Fernando seara e Pedro garcia correia
docentes - Pós-graduação da Universidade autóno-
ma de lisboa; 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 do 
isde - instituto superior de derecho y economía 
(Madrid e Barcelona); 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 projetos 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
rita Ferreira dos santos
Jacinto Moniz Bettencourt
 
Of Counsel
sofia leite Borges
teresa simões chaves
Filipa alves Botton
 
Associados
carla Barreto
Joana Pereira dias
Miguel Koch rua
Miguel cordeiro
diogo Bonifácio
duarte ribeiro telles
Pedro duarte Batista
eduardo Borba de castro
ana Paula Bernardo
Maria Borges da costa
ana cruz da Fonseca
tiago sousa Freitas
ana rita Brandão
antónio Miguel Ferrão
Maria carolina araújo
Joana rola de Veludo
 
Advogados Estagiários
carolina Xavier 
inês Belo lopes 
david Moreira 
Maria inês lucas
carolina Martins
Bernardo Paiva david
Margarida saavedra
Marta gaspar

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 Make a wish

ÁREAS 
Fusões e aquisições
societário
comercial
imobiliário
turismo e construção
Bancário e Financeiro
Mercado de capitais
laboral e segurança social
energia
Projetos de infraestruturas
contratação Pública e direito Público
concorrência
contratos internacionais
Farmacêutico
contencioso e arbitragem
iP, digital, Privacidade e tMt

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 deloitte legal, rede com mais de 2500 advogados 
e 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

9

39

8

4
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In-Lex

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
a cuatrecasas dispõe de uma rede internacional 
assente não só em escritórios próprios como em 
acordos ou relações consolidadas com destacadas 
sociedades de advogados em várias jurisdições. 
em particular, na europa continental tem acordos 
não exclusivos com sociedades de advogados 
líderes nos respetivos mercados nacionais: chio-
menti 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 advogados da cuatrecasas leccionam em 
áreas da sua especialização nas mais prestigiadas 
universidades portuguesas.

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a cuatrecasas promove a actividade profissional pro 
bono, proporcionando a todos os advogados a pos-
sibilidade de assessorar e defender juridicamente 
aqueles que mais necessitam, que tanto podem ser 
pessoas singulares, como pessoas colectivas sem 
fins lucrativos.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
av. da Boavista, nº 3265 - 5.1
4100-137 Porto
telf: 226 166 920
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, ci-
dade do México, lima, londres, luanda, Maputo, 
nova iorque, Pequim, santiago do chile, 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: 

avenida Fontes Pereira de Melo, nº 6
1050-121 lisboa

t. 213 553 800

e. cuatrecasasportugal@cuatrecasas.com

www.cuatrecasas.com

21*

142

25

7

69

*no Mundo: n.º de sócios: 245; n.º total de advogados: + de 1000; n.º de 
outros colaboradores e advogados: +1600

NOME DA SOCIEDADE
cuatrecasas, gonçalves Pereira & associados

A SOCIEDADE
a cuatrecasas é uma sociedade de advogados líder 
com marcada implantação em Portugal, espanha e 
américa latina.

conta com 29 escritórios instalados em 14 países na 
europa, américa, ásia e áfrica e com uma equipa de 
mais de 1000 advogados especializados em todas 
as áreas do direito.

ano após ano, tanto a sociedade como os seus 
profissionais recebem distinções nacionais e inter-
nacionais de prestígio, que confirmam a reputação 
e a qualidade técnica da equipa, bem como a capa-
cidade para oferecer o melhor serviço aos clientes.

desde 2008, a cuatrecasas é reconhecida como 
uma das 50 sociedades mais inovadoras da europa 
nos rankings Financial times - innovative lawyers, 
tendo ganho em 2018 e 2019, para além de outros, 
o prémio de “sociedade de advogados mais inova-
dora da europa continental”. em 2020, foi distingui-
da como “law Firm of the Year: iberia”.

NOME DOS SÓCIOS
Maria João ricou
Maria da glória leitão
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
Pedro Vidal Matos
Pedro Marques Bom
sara Quaresma
Vasco Bivar de azevedo
gonçalo Bastos lopes
Joana Mota agostinho
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* Em Portugal: 13 sócios; 37 associados; 10 estagiários
   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
daniel reis
Miguel Mendes Pereira
gonçalo castro ribeiro

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

IDIOMAS
inglês 
Francês 
espanhol 
alemão
italiano

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 of counsels:

Nº de outros colaboradores: 

13

60*

10

1

3

28
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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 
almeida, Mafalda Palma, Filipa Botelho Moniz, Vasco 
simões
 
Advogados Estagiários: Joana Fernandes gomes, Ma-
risa Frade, Beatriz teixeira Machado, duarte oliveira

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
•	“legal and tax Framework of life insurance in 
Portugal”; Webinar organizado pela seguradora 
cardiF lux Vie, sendo orador João espanha, 2020
•	“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

4

5
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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
somos uma sociedade de advogados que faz a pon-
te com o futuro. aliamos a nossa história e a nossa 
experiência à inovação dos nossos serviços. aposta-
mos no trabalho de equipa e assumimos uma filoso-
fia totalmente centrada nos nossos clientes.
o nosso adn não tem fronteiras, promovemos rela-
ções com reconhecidas sociedades internacionais e 
mantemos uma forte presença em áfrica, especial-
mente em angola e Moçambique, através da FcB 
glocal e dos seus membros, eVc advogados e ag 
advogados.

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
direito dos transportes

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
•	“como a tecnologia irá mudar a gestão das socie-
dades?” - lisbon law summit; orador: João robles, 
2020
•	 grace Webinars | “legislação covid 19 - conver-
sas com Medida”; oradoras: sara M. rodrigues e 
sofia Ferreira enriquez, 2020
•	 dia Pro Bono | Mesa redonda “os constrangi-
mentos Judiciais e a resposta da Justiça e dos seus 
agentes à nova realidade: reacção à crise e Futu-
ro”; Moderador: rui tabarra e castro, 2020
•	“advocacia a norte: centralismo, oportunidades e 
estratégias.” - Porto law summit; orador: José luís 
Monteiro, 2020

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
integramos regularmente acções de responsa-
bilidade social. Prestamos assessoria jurídica em 
regime de Pro Bono a um conjunto de entidades na-
cionais e internacionais. Pertencemos aos membros 
fundadores da aliança Pro Bono e co-organizamos 
anualmente o dia Pro Bono em Portugal. somos 
ainda membro do grace - empresas responsáveis.

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

70

15

3

19
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NOME DA SOCIEDADE
gama lobo Xavier, luis teixeira e Melo e associados
sociedade de advogados, sP, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 1989
a sociedade de advogados gama lobo Xavier, luis 
teixeira e Melo e associados foi constituída em gui-
marães, em 2 de Maio de 1989 pelos sócios gama 
lobo Xavier e luis teixeira e Melo e designada então 
por gama lobo Xavier e luis teixeira e Melo - so-
ciedade de advogados. a sua génese corporiza uma 
longa e profunda relação profissional e pessoal en-
tre os dois sócios fundadores, iniciada na segunda 
metade dos anos 70, que se estendeu e aprofundou 
aos seus descendentes diretos e, de forma gradual 
mas segura, se abriu a novos sócios e associados.

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
arbitragem e Mediação 
contencioso
direito Público e direito administrativo 
direito civil 
direito comercial e societário 
direito do desporto 
direito Fiscal 
direito do trabalho 
direito Penal 
insolvências
reestruturação de empresas
direito contraordenacional
direito da Família e sucessões
direito do ambiente
Fusões e aquisições
registos e notariado
corporate Finance e direito Bancário
direito internacional

IDIOMAS
espanhol
Francês 
inglês
italiano

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
desde 2009 a glXltM faz parte da rede de parcerias 
nacionais com a PlMJ advogados, sP, rl, conhecida 
não apenas pelas suas ramificações internacionais 

- com que, além das que já tinha, também passou 
a contar - como por uma eficiente cobertura do 
território nacional e internacional. todos os anos 
a glXltM recebe três estudantes internacionais 
de direito, de distintas nacionalidades, designada-
mente a espanhola, italiana, alemã, para se juntar à 
sua equipa e estabelecer pontes com escritórios de 
todo o mundo.

PubLICAÇÕES
os advogados da glXltM contam com diversos 
trabalhos publicados na imprensa nacional e estran-
geira e em publicações da especialidade.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
a glXltM organiza com frequência conferências e 
sessões de formação para clientes e parceiros sobre 
temas jurídicos inovadores, relevantes para as em-
presas e que marcam a agenda jurídica. os advoga-
dos da glXltM são recorrentemente convidados a 
participar como oradores em seminários de cariz 
nacional e internacional organizados por outras 
entidades. a formação e qualificação contínuas dos 
seus advogados fazem parte integrante da política 
da glXltM, visando o enriquecimento individual e 
coletivo dos seus profissionais.

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
os advogados da glXltM têm exercido as mais 
diversas funções na ordem dos advogados sendo 
membros em órgãos nacionais, regionais e locais.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
Vários advogados da glXltM lecionam em áreas da 
sua especialização nas mais prestigiadas universida-
des portuguesas.

a glXltM tem ainda estabelecido protocolos com 
Universidades e com associações de estudantes.

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a glXltM tem vindo a apoiar diversas ações em 
Pro Bono, assumindo dessa forma a sua responsa-
bilidade social perante a comunidade. atualmente 
quatro instituições contam com o apoio jurídico da 
glXltM.

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias Portugal
•	 lisboa: PlMJ advogados, sP, rl

•	 açores - Ponta delgada - s. Miguel: Borges da 
Ponte, linhares dias & associados - sociedade de 
advogados, 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

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

av. general Humberto delgado, nº 181
4800-158 guimarães

t. 253 421 600

F. 253 421 609

e. geral@gamalobomelo.com

www.gamalobomelo.com

gaMa loBo XaVier, lUis teiXeira e Melo e associados - sociedade de adVogados, sP, rl

10

21

7

2

6
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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
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* números a nível internacional: nº de sócios: 59; nº total de
advogados: 316; nº de advogados estagiários: 33; nº de outros
colaboradores: 140
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Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de outros colaboradores: 

NOME DA SOCIEDADE
Kennedys

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: o escritório Kennedys em Por-
tugal abriu em 2011 juntando-se a uma rede que 
está presente em 24 países e que conta, em todo o 
mundo com 64 escritórios.

Vencedora de dois prémios na gala da “the legal 
500 UK” 2017, a Kennedys centra-se numa aborda-
gem direta, simples e informal.
 
como sociedade de advogados internacional, 
asseguramo-nos de que todos os nossos colabora-
dores, advogados ou não, adotem os nossos valores 

“approachable; straightforward, supportive and 
distinctive” e guiamo-nos por eles em tudo o que 
fazemos, definindo a forma como interagimos, nos 
comportamos e trabalhamos com os nossos clien-
tes e uns com os outros.
 
especializada na resolução de litígios e em conten-
cioso, não só contamos com escritórios em várias 
partes do mundo, bem como 2200 colaboradores 
em diversas áreas de prática, das quais se destacam 
os seguros, aviação, banca e finanças, construção, 
saúde, laboral, corporate, comercial, setor público, 
real estate, retalho, comércio internacional, despor-
to, transportes e logística, viagens e turismo.

somos uma sociedade líder, onde exercem alguns 
dos advogados mais conceituados nas suas respe-
tivas áreas.
 
Valorizamos profundamente os relacionamentos 
que construímos com os nossos clientes e sabemos 
que eles valorizam a nossa forma de trabalhar.
 
a consciência do quão essencial é, ser-se prático 
e acessível, ajuda-nos a saber focar no que é real-
mente essencial e a prestar assim, um serviço de 
excelência.

NOME DOS SÓCIOS
Paulo cruz almeida

IDIOMAS
Português, inglês, espanhol

ÁREAS
seguros
administrativo
aviação
insolvência e reestruturação
contencioso
laboral
ambiente
imobiliário e construção
comercial
corporate
life sciences
Healthcare

Sectores
aviação, Banca e Finança, informação e tecnologia, 
seguros e reseguro, setor Público, desporto, Via-
gens e turismo, transportes e logística, comércio,  
comércio internacional e Marítimo

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
aida - asso. internacional de direito dos seguros 
iBa - international Bar association 
Fdcc - Federation of defense & corporate counsel

PubLICAÇÕES
•	 anuário das sociedades de advogados in-lex, Jor-
nal de negócios, 2019
•	 legal 500 - de referir que 36 das 41 inscrições al-
cançaram pelo menos uma distinção / classificação, 
continuando a ser recomendada como uma das so-
ciedades de advogados de primeira linha em nove 
áreas em inglaterra, 2021
•	 chambers - pela qual a Kennedys foi distinguida 
em 10 áreas de Prática distintas, em vários escritó-
rios em todo o mundo, 2021
•	“Quem é Quem” na advocacia de negócios em Por-
tugal, Jornal económico, 2020
•	 adVocatUs - sociedade do mês de Maio, 2020

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 seminário “riscos cibernéticos no caminho do 
novo rgdP”, 2019
•	 Webinar  internacional Kennedys - “responsabili-
dade civil Profissional e linhas Financeiras”; orador: 
Paulo almeida, 2020
•	 Kennedys Webinar lataM - spain - “covid and 
Business interruption” - decisão da Fca (Financial 
conduct authority); orador: Paulo almeida, 2020

av. eng. duarte Pacheco, amoreiras, torre 1,
5º Piso - sala 5, 1070-101 lisboa

t. 213 243 690

F. 213 243 699

e. reception.portugal@kennedyslaw.com 

www.kennedyslaw.com

1

4

2

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
Promovemos o desenvolvimento de novas ideias e 
iniciativas para ajudar a abordar questões que afe-
tam a nossa sociedade nos dias que correm.
Preocupamo-nos com o ambiente  - em 2017 a Ken-
nedys Worldwide reciclou 73% do seu desperdício. 
temos em curso uma campanha de sensibilização 
para promover a reciclagem e diminuir o consumo 
de plástico “iF YoU can’t reUse it, reFUse it”.
a Kennedys foi um dos Patrocinadores do “dive in 
Festival 2020”, um evento em criado em 2015, sen-
do que esta edição foi realizada em formato virtual, 
tendo como pano de fundo a “diversidade e inclu-
são” no setor segurador a nível mundial.

OutROS ESCRItÓRIOS
auckland, austin (tX), Bangkok, Basking ridge 
(nJ), Beijing*, Belfast, Birmingham, Bogotá, Bolog-
na*, Bristol, Brussels, Buenos aires, calgary (aB)*, 
cambridge, chelmsford, chicago (il), copenhagen, 
dubai, dublin, edinburgh, glasgow, guatemala 
city*, Hamilton (BM), Hong Kong, Karachi*, Kelow-
na (Bc)*, lahore*, la Vega*, lima, lisbon, london, 
Madrid, Manchester, Melbourne (Vic), Mexico city, 
Miami (Fl), Milan*, Moscow, Mumbai*, Muscat, 
new delhi*, new York (nY), oslo*, Panama city*, 
Paris, Philadelphia (Pa), rio de Janeiro*, rome*, san 
Francisco (ca), san Juan (Pr)*, santiago, são Paulo*, 
shanghai*, sheffield, shenzhen*, singapore, sto-
ckholm*, sydney (nsW), taunton, tel aviv, toronto 
(on)*, Vancouver (Bc)*, Warsaw*

* escritórios associados

KennedYs
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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: 6

Societário
responsável: Helga lopes ribeiro
telf: 213 595 090  |  e-mail: hlr@mgra.pt
nº de advogados: 6

Propriedade Intelectual & tMt
responsável: diogo Vitorino Martins
telf: 213 595 090  |  e-mail: dvm@mgra.pt
nº de advogados: 3

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: 289 894 030
Fax: 289 894 039
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 5 de outubro, nº 16 - 3º andar
1050-056 lisboa

t. 213 595 090

F. 213 595 099

e. mgra@mgra.pt

www.mgra.pt

Mgra & associados - sociedade de adVogados, sP rl
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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 nobre, 
diogo Xavier da cunha, João luís traça, João rosado 
correia, luís M. s. oliveira, Mafalda Monteiro, nuno 
cabeçadas, Paulo Pimenta, nuno gouveia, nuno 
antunes, Pedro Melo, ricardo alves silva, rita correia, 
rita lufinha Borges, rodrigo costeira, sofia Martins, 
tânia cascais, tiago amorim, Maria João Mata, João 
leite, susana Pinto coelho, luís Borges rodrigues, 
susana rios de oliveira, João coelho de Pinho.

ÁREAS PREFERENCIAIS
Arbitragem, Mediação e Contencioso: sofia Mar-
tins e tiago amorim
Comercial e Societário: ana Margarida Maia, diogo 
Xavier da cunha, Maria João Mata, nuno cabeçadas, 
rodrigo rendeiro costeira e tânia cascais
Público e Regulatório: João rosado correia, nuno 
antunes, Pedro Melo e tiago amorim
Fiscal: ana Pinelas Pinto e rita correia
Energia e Recursos Naturais: catarina cunha e 
távora, diogo Xavier da cunha, nuno antunes e 
ricardo alves silva

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
•	 2nd OPEC-ECS-OPEC Fund Annual Legal Workshop 

- The road ahead for the energy transition; orador: 
ricardo alves silva, 2020
•	 Anti-Corruption Iniciatives in Africa Conference 
(International Anti-Corruption Committee - American 
Bar Association); oradora: ana Pinelas Pinto, 2020
•	 GAR Interactive: Energy Disputes (Global Arbitration 
Review); oradora: sofia Martins, 2020
•	 Digital Transformations and Energy Transition 
(AOTC - Angola Oil and Gas Service and Technology 
Conference); orador: nuno antunes, 2020
•	 Garantias Bancárias: Para que servem e como fun-
cionam? (ICC - International Chamber of Commerce); 
oradora: Mafalda oliveira Monteiro, 2020

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 guilherme W. d’oliveira Martins, Professor auxiliar 
da Faculdade de direito da Universidade de lisboa; 
área: Finanças Públicas, 2020
•	 João luís traça, coordenador do Programa rgPd 
na Faculdade de direito da Universidade católica 
Portuguesa; área: Proteção de dados, 2020
•	 Pedro Melo, docente convidado na Faculdade 
de direito da Universidade de lisboa; área: direito 
Público, 2020
•	 Joana Vasconcelos, Professora associada da Facul-
dade de direito da Universidade católica Portuguesa; 
áreas: direito do trabalho e Processo do trabalho, 2020
•	 nuno antunes, Universidade católica Portuguesa; 
áreas: energia e recursos naturais, 2020

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a Miranda participa todos os anos em várias ações 
de responsabilidade social. a nível nacional merece 
referência a colaboração com as seguintes organi-
zações: Fundação Champalimaud, que desenvolve 
atividades de pesquisa científica no campo da medi-
cina; GRACE, uma associação pioneira dedicada à pro-
moção da responsabilidade social corporativa; FALP 

- Federação dos Advogados de Língua Portuguesa, uma 
entidade que visa a promoção e desenvolvimento 

da profissão de advogado nas jurisdições de língua 
portuguesa; GIRO - GRACE, Intervir, Recuperar, Organi-
zar é a maior iniciativa de voluntariado empresarial 
em Portugal na qual, são realizadas várias inter-
venções com vista à melhoria da qualidade de vida 
de jovens e crianças em risco, idosos, à defesa do 
ambiente e dos animais; Fundação Amália Rodrigues, 
reconhecida pelo trabalho desenvolvido em termos 
de preservação, estudo e divulgação da vida e obra 
de amália rodrigues; e a Aliança Pro Bono uma or-
ganização criada em 2019, na qual a Miranda é uma 
das sociedades fundadoras, que pretende contribuir 
para colmatar as necessidades existentes, na oferta 
de serviços jurídicos pro bono de qualidade.
a nível internacional: International Senior Lawyers Pro-
ject, a maior organização do mundo na prestação de 
serviços jurídicos em regime Pro Bono; Legal Sustai-
nability Alliance, uma rede de escritórios de advoga-
dos orientada para a promoção da sustentabilidade 
ambiental; A4ID - Advocates for International Develo-
pment, que visa contribuir para a concretização dos 
objetivos do programa Millenium das nações Unidas; 
TRACE, que tem por objetivo o combate à corrupção 
no mundo empresarial; e Fullbright Foundation, o 
principal programa apoiado pelo governo dos e.U.a. 
para a promoção do intercâmbio educacional entre 
estudantes americanos 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

28
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42
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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 quase duas décadas 

de dedicação aos seus clientes, resultou da estrutu-

ração 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 das Crianças 

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
susana gonçalves
Patricia goldschmidt
Margarida ramires ramos
Mário silva costa

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 de energia renovável, oradora: Mar-
garida ramires ramos, conferência EnergyLive Portu-
gal Smart Cities, 23 setembro 2020
•	 Webinar: leilões de capacidade renovável em Por-
tugal 2020. enquadramento jurídico do sistema de 
leilão de capacidade renovável de 2020, oradora: 
Margarida ramires ramos, Talk  trends by Banco em-
presas Montepio, 7 Maio 2020
•	 alterações ao código do trabalho e o tratamento 
fiscal de benefícios, oradores: inês oom de sacadura, 
Pedro Bleguinhas e sandra nunes, 3 Maio 2020
•	 sessão de esclarecimento sobre o novo regulamen-
to do iMPic em matéria de Prevenção do Branquea-
mento de capitais e Financiamento do terrorismo, 
oradores: Patricia goldschmidt e Pedro coimbra 
(iMPic), 20 Fevereiro 2020
•	 o novo decreto-lei 162/2019 de 25 de outubro. es-
pecificidades e procedimentos legais de constituição 
de comunidades de energia e autoconsumo coletivo, 
oradora: Margarida ramires ramos, seminário “como 

criar comunidades de energia?”, organizado por Fa-
culdade de engenharia da Universidade do Porto, 4 
Fevereiro 2020

PubLICAÇÕES
•	 artigo “efeitos da covid - 19  no setor da energia, 
em Portugal” no livro digital “energia em tempos 
de Pandemia”, promovido pela evex - energy Virtual 
experience, 2021
•	 incentivo à retoma: verdadeiro apoio às empresas 
ou miragem legislativa?, inês oom de sacadura, Jor-
nal de negócios, 14 Maio 2020
•	 autoconsumo e comunidades de energia, Marga-
rida ramires ramos, renováveis, 17 abril 2020
•	 acionistas podem realizar assembleias até 30 de 
junho, alexandre Jardim, Jornal económico, 19 
Março 2020
•	 o decreto-lei n.º 162/20191, Margarida ramires 
ramos, cultivar, 27 Fevereiro 2020

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

37

5

6

7
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PlMJ adVogados, sP, rl

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 escritório full-

-service com a expertise de uma relojoaria jurídica. 

Há mais de 50 anos que promovemos uma defesa 

eficaz dos interesses dos nossos clientes, atuando 

sempre como seus parceiros essenciais na vida e 

nos negócios, apoiando-os nas tomadas de decisão 

mais estratégicas e na preparação para o futuro.

a PlMJ foi construída em cima de um conjunto 

de valores que fazem desta sociedade uma das 

maiores do país e que hoje é feita não só de muitas 

pessoas que começaram aqui as suas carreiras, e 

nunca deixaram de se rever neste projeto que tanto 

nos orgulha, mas que também continua a atrair o 

melhor talento e que vê nesta casa a oportunidade 

de desenvolver ou continuar a sua carreira.

seja nos maiores litígios ou nas maiores transações, 

o nosso maior compromisso foi e será sempre o 

de conhecer os clientes, partilhar os seus riscos e 

propor soluções estratégicas e inovadoras que lhes 

acrescentam valor.

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

através da nossa estratégia de sustentabilidade, 

queremos não apenas evitar eventuais impactos ne-

gativos da nossa atividade, mas também contribuir 

proativamente para a solução de problemas sociais 

e ambientais da nossa comunidade. acreditamos, 

acima de tudo, que é possível acrescentar um re-

torno de valor para a sociedade em paralelo com o 

retorno financeiro.  a nossa estratégia de impacto 

social está assente em quatro pilares: Filantropia e 

voluntariado, investimento de impacto, intervenção 

cultural e assessoria jurídica Pro Bono.

ÁREAS 

Bancário e Financeiro

Corporate M&A

europeu e concorrência

Fiscal

imobiliário e turismo

laboral

Mercado de capitais

Projetos e energia

Propriedade intelectual, Marcas e Patentes

Público

resolução de litígios

saúde, ciências da Vida e Farmacêutico

tecnologia, Mobilidade e comunicações

IDIOMAS

inglês  |  Francês  |  alemão

espanhol  |  italiano  |  Mandarim

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS

PlMJ colab  |  World services group 

World law group  |  nextlaw global referral network

PubLICAÇÕES

Para além dos vários artigos publicados na impren-

sa nacional e internacional, divulgamos regular-

mente, a clientes e parceiros, notas informativas 

sobre as áreas de prática, mercados e regiões onde 

atuamos, e que podem ser consultadas na íntegra 

no nosso site.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS

os nossos advogados lecionam em áreas da sua 

especialização nas mais prestigiadas instituições de 

ensino superior portuguesas. a sociedade detém 

também várias parcerias que permitem aos nossos 

advogados a frequência de programas de especia-

lização, assim como o estreitamento de laços com 

vista à promoção de programas para uma PlMJ 

mais inovadora e captadora do melhor talento.

OutROS ESCRItÓRIOS 

•	 Porto

Porto office Park, avenida de sidónio Pais 153

4100-467 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

51

290

73

14

128
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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
rute oliveira serôdio
tiago Fiuza

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: dano corporal, entertain-
ment, 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
•	 teletrabalho: antes, durante e pós coVid | adVo-
catUs; oradora: Joana de sá, 2020
•	 direito do desporto: responsabilidade disciplinar 
objetiva dos clubes e sociedades desportivas | ad-
VocatUs; oradora: raquel Moura tavares, 2020
•	 a insolvência/reestruturação e o tratamento dos 
créditos fiscais | o informador fiscal; orador: João 
Baldaia, 2020
•	 Fiscalidade 2021 | Je talks | Jornal económico; ora-
dora: inês santos, 2020
•	 Prevenção e combate ao branqueamento de capi-
tais | asMiP; oradores: sérgio Figueiredo, cristina c. 
serrazina, gonçalo gil Barreiros e leila grácio, 2020

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 André Pinto Rocha: Professor do MBa executivo/ 
Porto Business school
•	 Noel Gomes: docente da Faculdade de economia 
da Universidade do Porto; áreas: direito Fiscal, di-
reito do ambiente e direito das sociedades comer-
ciais; 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 esco-
la de direito da Universidade do Minho; área: laboral
•	 Joana Aguiar Rodrigues: assistente convidada na 
escola de direito da Universidade 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

•	 Faro
avenida 5 de outubro, nº 33
8000-077 Faro
t. 289 100 233  |  F. 289 094 400
e. faro@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, Ma-
puto, 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: 

16

118

14

1

27
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NOME DA SOCIEDADE
raposo Bernardo & associados 

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1995. a raposo Bernardo é 
uma full service law firm reconhecida pela capacidade 
de aliar a solidez da tradição da advocacia à mais 
moderna e avançada tecnologia, com o propósito de 
proporcionar o maior benefício aos nossos clientes.
a cultura de colaboração que existe entre todos os 
membros das nossas equipas é a mesma cultura de 
colaboração que mantemos com os nossos clientes. 
esse espírito de colaboração e de proximidade 
permite criar relações fortes e de confiança, com 
isso alcançando os melhores resultados. É também 
por isso que nos especializamos nos assuntos, nos 
projetos e na atividade específica de cada um dos 
nossos clientes. Porque cada um deles revela as suas 
especificidades e só um apoio focado e à medida 
das necessidades de cada cliente permite oferecer 
a todos os melhores serviços. 
Mantemos uma permanente e intensa atividade de 
formação e reciclagem interna, essencial para que 
as nossas equipas estejam sempre na vanguarda do 
que de mais avançado e sofisticado se vai fazendo 
no mercado jurídico internacional.

reconhecimentos:
 - The Legal 500 EMEA 2020: ranked in Portugal for 
Banking & finance, capital markets, commercial, 
corporate and M&a, data privacy and data protec-
tion, dispute resolution, eU and competition, em-
ployment, energy and natural resources, insolvency 
and restructuring, intellectual property, Projects 
and project finance, Public law, real estate and 
construction, tax, tMt and transport; top tier in 
angola and Mozambique
 - Chambers & Partners Europe and Global 2020: top 
ranked and recommended in Portugal, angola and 
cape Verde
 - IFLR1000 2020: recommended in Portugal for 
Banking, capital markets: debt, capital markets: 
equity, M&a, Project finance, restructuring and 
insolvency; recommended in angola for Financial 
and corporate; in cape Verde for Financial and cor-
porate; in Mozambique for Financial and corporate 
and Project development
 - Leaders League 2020: leading firm in Portugal for 
arbitration, Banking & Finance, civil and commer-
cial litigation, corporate M&a, data protection and 

cyber security, iP litigation, labor law, Patent pro-
secution, real estate transactions, technology and 
trademark prosecution

ÁREAS
societário, Fusões e aquisições, Bancário, Mercado de 
capitais, comercial, Financeiro, Private equity, Ventu-
re capital, corporate Finance, Project Finance, Fiscal, 
contencioso, arbitragem e Mediação, direito do 
trabalho, regulação, comunitário e da concorrência, 
Farmacêutico, ciências da Vida e Biotecnologia, saúde, 
transportes, Propriedade intelectual e tecnologias de 
informação, Media, telecomunicações, energia e re-
cursos naturais, ambiente, turismo, imobiliário, novas 
tecnologias, contencioso Fiscal, contratação Pública,
contratos de direito Privado, Público e admi- 
nistrativo, PPPs - Parcerias público-privadas, aero-
náutico, corporate governance, reestruturação 
de empresas, energias renováveis, investimento 
internacional (europa), investimento em áfrica, Marí-
timo, seguros, desporto

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

PubLICAÇÕES
legal Update e legal Briefings - a raposo Bernardo 
mantém 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 maior parte dos advogados 
da raposo Bernardo são ou foram docentes univer-
sitários 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, a rB global academy, desenvolve 
programas de formação internos em áreas jurídicas, 
compreendendo também programas destinados ao 
desenvolvimento de conhecimentos transversais e 
multidisciplinares, dotando os seus advogados de 
competências ao nível de gestão, negociação, siste-
mas de informação e idiomas.

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 | Polónia | 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: 

3

35
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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, andré oliveira costa, Bárbara Marinho 
e Pinto e teresa silva tavares

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)
Pedro drago (pd@raassociados.pt)
Hugo correia (consultor) (hc@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
•	“estudos em Homenagem ao Professor doutor 
germano Marques da silva”; Universidade católica 
editora, 2020
•	“the in-House lawyer - White collar crime”; legal 
500, desde 2019
•	 Bribery & corruption country comparative guide; 
legal 500, desde 2018
•	“european arrest Warrant - rights”, relatório diri-
gido à comissão europeia; ccBe - council of Bars 
and law societies of europe e european lawyers 
Foundation, 2016

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 | international academy of collaborative 
Professionals

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

9

30

7

3

7
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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 (EY Law network) com mais 
de 3.500 advogados e presente em 85 jurisdições 
a nível mundial, o que lhe permite beneficiar da 
experiência, expertise e recursos a uma escala verda-
deiramente 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.

NOME DOS SÓCIOS
ricardo reigada Pereira (Managing Partner - Fis-
cal e imobiliário), Filipa alfaia Barata (contencioso, 
restruturações e insolvência), rodrigo Falcão no-
gueira (corporate e M&a), carlos vaz de almeida 
(Público e Projetos de infraestruturas), Manuel 
cordeiro Ferreira (Mercado de capitais e serviços 
Financeiros).

IDIOMAS
alemão
castelhano
Francês
inglês
Português

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

Contencioso, Restruturações e Insolvência
responsável: Filipa alfaia Barata
email: filipa.barata@rrp.pt

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
eY law network

PubLICAÇÕES
“cessão de exploração turística nos condo-empre-
endimentos. as vicissitudes contratuais na ótica do 
proprietário”, publicado na revista de direito civil, 
ano V, n.º 3/4 (Hélder santos correia, associado sé-
nior - corporate e M&a e imobiliário), almedina, 2020

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.

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

5

26 

5

3
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NOME DA SOCIEDADE

rsn advogados

A SOCIEDADE

Ano da Constituição: 2001

a rsn advogados nasceu em 2001 da união de três 

advogados: José antónio da silva nogueira, Fátima 

remelgado e antónia leite de sousa. estava funda-

da a “remelgado, sousa, nogueira - sociedade de 

advogados”. Marcada, inicialmente, pela geografia 

onde iniciou a sua atividade, desde sempre procu-

rou levar às empresas que caracterizam o tecido 

empresarial nortenho, uma advocacia moderna, es-

pecializada, com soluções criativas e personalizadas, 

que fossem de encontro às suas reais necessidades. 

os últimos anos de atividade foram marcados por 

uma forte dinâmica de crescimento, quer ao nível 

do volume de negócio, quer ao nível da dimensão e 

complexidade das operações que vem assessoran-

do. Hoje, a rsn advogados é uma sociedade com 

dimensão nacional que conta com a colaboração de 

aproximadamente duas dezenas de advogados, nas 

mais variadas áreas de atuação jurídica.

EQuIPA

Advogados

José a. nogueira

Fátima remelgado

Magda de Vasconcelos Viegas

selma silva

sandra c. sousa

susana Braga

cunha Marques

Mónica s. oliveira

Jennifer castro Machado

sílvia a. araújo

Joana da silva coutinho

Pedro alves rebelo

eduarda almeida costa

 

Advogados Estagiários

sousa Moreira

Filipa sá silva

Solicitadora: Joana Henriques Magalhães

Diretora/CFO: eduarda coutinho

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito Comercial  |  Fusões e Aquisições

responsável: José a. nogueira

e-mail: nogueira.jose@rsnadvogados.com

Direito do trabalho

responsável: Fátima remelgado

e-mail: remelgado.fatima@rsnadvogados.com

Direito Penal e Direito Administrativo

responsável: sandra sousa

e-mail: sousa.sandra@rsnadvogados.com

Direito Fiscal

responsável: selma silva

e-mail: silva.selma@rsnadvogados.com

Reestruturação de empresas

responsável: Magda de Vasconcelos Viegas

e-mail: viegas.magda@rsnadvogados.com

OutRAS ÁREAS

direito societário

corporate governance

insolvências

contencioso Fiscal 

Fundos de investimento

Private equity

contencioso

direito da Propriedade intelectual

direito da segurança social

registos e notariado

IDIOMAS

Português  |  inglês

Francês  |  espanhol

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / 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

Nº de sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros colaboradores:

av. da Boavista 3265, 
edifício-oceanus, esc.3.5 a 3.8
4100-137 Porto

t. 222 089 491

F. 223 389 364

e. adm@rsnadvogados.com

www.rsnadvogados.com

rsn adVogados

2

16

2

5
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sÉrVUlo & associados | sociedade de adVogados, sP, rl

NOME DA SOCIEDADE
sérvulo & associados
sociedade de advogados, sP, rl

A SOCIEDADE
ano da constituição: 1999. 
reconhecida pela excelência dos seus serviços jurí-
dicos a SÉRVuLO é uma sociedade full service que 
conta com uma equipa multidisciplinar de cerca de 
100 advogados altamente competente, motivada 
por um único propósito: transformar a investiga-
ção académica e o conhecimento acumulado na 
conceção de soluções jurídicas robustas, prestando 
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.

a SÉRVuLO assegura um alcance global na presta-
ção dos seus serviços jurídicos através: (i) da rede de 
parcerias bilaterais que estabeleceu com escritórios 
de advogados de referência em jurisdições estratégi-
cas, SÉRVuLO LAtItuDEӨ, (ii) das três redes interna-
cionais de sociedades de advogados a que pertence, 
e (iii) dos seus desks.

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.

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

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 silva, 
eduardo gonçalves rodrigues, Francisca Mendes 
da costa, Francisco Barona, Francisco Boavida 
salavessa, Henrique rodrigues da silva, 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 Medeiros, sofia carreiro, sofia 
thibaut trocado, teresa anselmo Vaz, teresa Pala 
schwalbach e Verónica Fernández

IDIOMAS
Português  |  espanhol  |  inglês
alemão  |  Francês  |  italiano

CONFERÊNCIAS
•	 it nearshoring in Portugal; em parceria com a 
câmara de comércio luso-sueca, aiceP Portugal 
global, neotalent e sectra. oradores SÉRVuLO: ana 
rita Paínho e teresa Pala schwalbach.
•	 esg e os novos deveres das instituições financei-
ras. orador SÉRVuLO: Paulo câmara.
•	 apresentação pública do estudo sobre a carga 
fiscal em Portugal; a ciP elaborou, em parceria 
com a eY Portugal e a SÉRVuLO, um estudo sobre 
a carga fiscal incidente sobre o tecido empresarial 
português. oradores SÉRVuLO: diogo Feio e teresa 
Pala schwalbach. o encerramento esteve a cargo do 
Presidente da ciP, antónio saraiva.
•	 ciclo de Webinars covid-19: a SÉRVuLO preparou 
um ciclo de nove webinars sobre os temas fulcrais 
que inquietam a comunidade empresarial tendo 
em conta os efeitos económicos da pandemia.
•	 conferência anual SÉRVuLO LAtItuDEӨ; e-confe-
rence que juntou todos os membros desta rede de 
sociedade de advogados multilateral para fazer o 
balanço do primeiro ano desta parceria de sucesso 
e discutir as perspetivas da retoma em cada uma 
das jurisdições, no pós-covid-19.

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
legalinK  |  cathay associates
roXin alliance  |  SÉRVuLO LAtItuDEӨ

PubLICAÇÕES
•	 o governo, o orçamento e os impostos (diogo 
Feio); Petrony, 2020.
•	 constituição Portuguesa anotada - Volume iii - 
organização do Poder Político | garantia e revisão 
da constituição | disposições finais e transitórias 
(rui Medeiros em co-autoria com Jorge Miranda); 
Universidade católica Portuguesa, 2020.
•	 direito da contratação Pública (Pedro Fernández 
sánchez); aaFdl editora, 2020.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
a SÉRVuLO destaca-se como um projeto jurídico 
singular na forma como investe no desenvolvi-
mento 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.

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

31*

101

22

7

30

* dos quais 14 são sócios de capital
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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
agroindústria, ambiente, Banca e serviços Finan-
ceiros, Bens de grande consumo - FMcg, digital 
e tecnológico, energia, imobiliário e turismo, 
saúde.

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
•	 Pangeanet - rede internacional de escritórios de 
advogados independentes

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

42

8

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



65

In-Lex

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 duas décadas como uma 
referência 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.
em 2020, a srs concluiu a fusão por integração da 
equipa da sociedade aaa advogados. Uma fusão 
que resulta da soma das 2 equipas numa estratégia 
de fortalecimento da estrutura existente.
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, dulce Franco, William smithson, octávio castelo 
Paulo, gabriela rodrigues Martins, césar sá esteves, 
José luís Moreira da silva, José Jácome, alexandra 
Valente, gonçalo anastácio, nuno Miguel Prata, 
anabela gonçalves Ferreira, gustavo ordonhas oli-
veira, Paulo Bandeira, alexandre roque, ana luísa 
Beirão, ana Menéres, carla neves Matias, cláudia 
Varela, João Paulo Mioludo, luís neto galvão, Mafal-
da alves, Maria José de tavares, Maria de lancastre 
Valente, Maria Paula Milheirão, Mariana caldeira de 
sarávia, natália garcia alves, neuza Pereira de cam-
pos, raquel cuba Martins, regina santos Pereira, 
sara estima Martins

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, castelhano, Francês, inglês, italiano, Japo-
nês, Maltês, Mandarim, Português

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
international Bar association (iBa)  |  Union interna-
tional des avocats (Uia)  |  new York state Bar asso-
ciation (nYsBa)  |  european employment lawyers 
association (eela)  |  inter-Pacific Bar association 
(iPBa)  |  european immigration lawyers network 
(eiln)  |  employment law alliance (ela)  |  círculo 
de advogados de contencioso (cac)

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 conceituadas 
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. 

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 internacio-
nais, na promoção do ensino do direito.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
a srs organiza conferências e Palestras, no seu au-
ditório e em formato digital, sobre temas jurídicos 
da actualidade para clientes e Parceiros. são con-
vidados ceos e diversos especialistas, nacionais e 
internacionais, 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.

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a srs tem prestado, ao longo dos anos, serviços 
jurídicos em regime pro bono, colaborando com 
um conjunto de entidades tais como a cadin, a 
amnistia internacional, a stone soup, a associação 
Portuguesa de genealogia, a associação Museu 
da criança, a cdi Portugal e a girl Move academy. 
adicionalmente, a srs realiza várias campanhas in-
ternas para doação de bens e valores a entidades do 
terceiro sector, e tem participado activamente em 
iniciativas dedicadas ao terceiro sector, incluindo o 
Pro Bono day, a grace (integrando o cluster legal) e 
a aliança Pro Bono

OutROS ESCRItÓRIOS
Nacional: Funchal, Porto | Internacional: 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

32

120

17

16

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 
Machado, Jaime dória cortesão, 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 verdadeira-
mente 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 vindo 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 Best lawyers, 2021

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 sil-
va, tendo mantido funções, com a tomada de posse 
do actual Presidente da república, Marcelo rebelo 
de sousa, que o indicou para um segundo mandato.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 conferência Vidaeconómica (online): covid19 - 
impactos laborais, co-oradoras - graça Quintas 
e luísa Pestana Bastos (dep. direito do trabalho 
sMFc), 2020 (abril)
•	 Webinar online aPcc - “a gestão de recursos 
Humanos nos contact centers perante o covid 19”, 
co-oradora - graça Quintas (Head of employment 
law sMFc), 2020 (Julho)

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a sMFc apoia a irmandade do santíssimo sacra-
mento da igreja da Vitória.

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.

5

21

3

4
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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

20

114

20

7

46

NOME DA SOCIEDADE
Uría Menéndez - Proença de carvalho
 
NOME DOS SÓCIOS
duarte garin: Presidente
antonio Villacampa: co-diretor
Bernardo diniz de ayala: co-diretor
adriano squilacce
alexandre Mota Pinto
andré Pestana nascimento
carlos costa andrade
catarina tavares loureiro
david sequeira dinis
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 atualmente 
com doze escritórios distribuídos por Portugal, es-
panha, londres, Bruxelas e américa.
 
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
Proteção de dados e comércio eletrónico
reestruturações e insolvências

IDIOMAS
Português  |  espanhol
inglês  |  Francês
italiano  |  alemão

PubLICAÇÕES
os advogados da Uría Menéndez - Proença de car-
valho colaboram regularmente com publicações 
nacionais e estrangeiras sobre temas de atualidade 
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.

AÇÕES 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 setores e áreas 
de atividade dos nossos clientes, permite-nos ofe-
recer uma assessoria de elevado valor acrescentado 
em todos os ramos do direito dos negócios, onde 
procuramos as soluções técnicas mais inovadoras 
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
Porto | Barcelona | Bilbau | Madrid | Valência | Bruxe-
las | londres | nova iorque | Bogotá | lima | santiago 
do chile 
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68 Vieira de alMeida & associados - sociedade de adVogados sP rl

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 éti-

cos e de rigor profissional de uma equipa de 440 cola-

boradores, 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  |  restruturações & insolvência  |  

oil&gas  |  ordenamento do território & 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

48

301

58

22

155
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In-Lex

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
aBc legal
alexandra Bessone cardoso & associados
sociedade de advogados, sP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2004

NOME DOS SÓCIOS
alexandra Bessone cardoso (sócia fundadora)
letícia antunes duarte

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
arbitragem
direito dos seguros
direito societário
direito do trabalho
direito Financeiro
compliance

Privacidade
Proteção de dados

IDIOMAS
Português
inglês
Francês
italiano
espanhol

EQuIPA
nº de sócios: 2  |  nº total de advogados: 16
nº de advogados estagiários: 4
nº de consultores: 1  |  nº outros colaboradores: 20

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
•	 ilF - international law Firms:  associação inter-
nacional de sociedade de advogados - alexandra 
Bessone cardoso é Presidente

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 torres Vedras
largo irmã Benedita Vale Jordão, nº 1 - loja a
2560-526 silveira - torres Vedras
telf: 213 584 480 / 261 936 016
Fax: 213 584 489
abclegal@abclegal.com.pt

avenida conselheiro Fernando de sousa, 
nº 19 B-c, 1070-072 lisboa

t. 213 584 480

F. 213 584 489

e. abclegal@abclegal.com.pt

www.abclegal.com.pt
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NOME DA SOCIEDADE
andreia lima carneiro & associados
sociedade de advogados, 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

NOME DA SOCIEDADE
albuquerque & almeida advogados

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1922

NOME DOS SÓCIOS
alexandre de albuquerque, Paulo almeida, Prof. Pe-
dro de albuquerque, antónio Mendonça raimun-
do, João salvador, Francisco colaço, Miguel alcobia, 
ana esteves da cunha, andré Matias de almeida, 
diana silveira, dulce dinis, Henrique nogueira 
nunes, inês de oliveira domingos, rita delgado, 
simão Mira

EQuIPA
nº de sócios: 15
nº total de advogados: 70
nº de advogados estagiários: 7
nº de consultores: 2 
nº de outros colaboradores: 20

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito administrativo, contratação Pública, Urba-
nismo, Fusões e aquisições, contencioso e arbi-
tragem, direito laboral, Fiscal, societário, Private 
equity, Penal e Penal económico

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

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
•	 LNI - a sociedade é o único membro português 
da lni, rede de sociedades de advogados presen-
te em cerca de 50 países e que cobre mais de 60 
jurisdições.

•	 Lex universal - a sociedade é o membro Portu-
guês da lex Universal - global Virtual law connec-
tion, um projecto inovador a nível mundial. sedeado 
em delaware, nos eUa, funciona como um fórum 

global, através do qual os participantes - numerosos 
profissionais do direito nos mais variados países - 
prestam informação jurídica relativamente às mais 
variadas matérias legais, domésticas e internacionais.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Angola - Luanda: albuquerque & almeida de-
senvolve actividade em angola através de uma 
estrutura composta por uma equipa de juristas com 
advogados situados simultaneamente em lisboa 
e angola. os juristas localizados em Portugal têm 
ligações específicas a angola e uma prática signi-
ficativa em matérias e casos relacionados com o 
direito angolano. os advogados angolanos fazem 
parte de um escritório aliado baseado em luanda. 
albuquerque & almeida tem desenvolvido a sua 
actividade em angola com particular incidência no 
sector Financeiro, tendo sido responsável designa-
damente pela instalação e pelo acompanhamento 
continuado de um dos principais Bancos do País.

calçada Bento rocha cabral, nº 1
1250-047 lisboa

t. 213 431 570

F. 213 431 568

e. geral@aalegal.pt

www.aalegal.pt
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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
Joana cunha d´almeida
Henrique Moser
nuno da silva Vieira
João de Moraes Vaz
amílcar silva
alexandra Mota gomes

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial  |  societário
contencioso
direito do trabalho 

direito da Propriedade intelectual e tecnologias da 
informação  |  Proteção de dados
direito imobiliário e Urbanismo
direito Fiscal 
direito Público e direito administrativo 
criminal, contraordenacional e compliance

IDIOMAS
inglês, espanhol

EQuIPA
nº de sócios: 9 
nº total de advogados: 51
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: chile, costa rica, eUa, 
Honduras, guatemala, el salvador, república do-
minicana, nicarágua, Panamá, Porto rico, México, 
equador, Brasil.

edifício amoreiras square
rua carlos alberto da Mota Pinto, nº 17 - 2a
1070-313 lisboa

t. 213 192 080

F. 213 192 089

e. geral@adcecija.pt

www.adcecija.pt

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
ricardo J. alves silva

Advogados:
Fábio sousa ribeiro | inês amaral rodrigues
Joana cunha reis | Mariana Bernardino Ferreira
sofia Paiva | diana da rocha Faria
luís cavaleiro de Ferreira

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: 5
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
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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, Beatriz correia Mendes, 
Bruno Pereirinha, carolina Hecker, Cláudia Monge, 
Dália Cardadeiro, Francisco Miguel Figueiredo, 
isabel sousa castro, João espírito santo, João car-
los almeida, José Ferreira de andrade, José sousa 
carneiro, Jorge santiago neves, Marco Aurélio 
Constantino, Marco dias Ferreira, Marco Real Mar-
tins, Mariana antunes,  Miguel ribeiro dos santos, 
Miguel Salvador, nuno cadima oliveira, nuno 
de oliveira antunes, Nuno Miguel Vieira, Pedro 
Madeira de brito, Pedro neves Martins, rodrigo 
Vilhena da cunha, Sérgio Alves Ribeiro, tânia V. 
silva, Vera calheiros

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da saúde e ciências da Vida
direito laboral, segurança social e emprego Público
direito administrativo | contratação Pública
contencioso administrativo, civil e laboral
direito comercial, societário e M&a
direito imobiliário
Proteção de dados
direito do desporto
imigração
direito Fiscal

IDIOMAS
Português, espanhol, Francês, inglês, alemão

EQuIPA
nº de sócios: 8  |  nº total de advogados: 28
nº de advogados estagiários: 3 
nº de consultores: 3
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
•	 amcham - câmara de comércio americana em 
Portugal
•	 JalP - associação internacional de Jovens advo-
gados de língua Portuguesa

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
•	 Moçambique - Maputo (Joint Venture - legalline)

NOME DO ESCRItÓRIO 
caniço advogados

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1979

ADVOGADOS
Manuel caniço
raquel caniço
rita caniço albano

EQuIPA
nº total de advogados: 3
nº de outros colaboradores: 1

IDIOMAS
Português, inglês

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito civil
direito da Família e Menores 
direito das sucessões
direito do trabalho
direito comercial
insolvências
direito administrativo
direito Penal
direito contraordenacional
direito internacional Privado
registos e notariado

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
•	 Forum Penal
•	 ecBa - european criminal Bar association

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 atouguia da Baleia - Peniche
rua conde de ataíde, nº 35 - r/c
2525-038 atouguia da Baleia 
tlm: 916 021 959
geral@canicoadvogados.pt

rua alves redol, nº 61 - 1º
2600-100 Vila Franca de Xira

t. 263 275 848

F. 263 274 826

e. geral@canicoadvogados.pt



75

In-Lex

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 

•	 Viana do castelo
rua do espírito santo, 23/25 c
4900-526 Viana do castelo

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

•	 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: 10
nº de advogados estagiários: 1
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 e Menores 

direito das sucessões
direito imobiliário, empreitadas e obras Públicas
direito internacional
direito da comunicação social e Publicidade
direito da energia

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

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
rua de Mota Pinto, nº 42 Frt., escrit 2.01
4100-353 Porto

Coordenador do escritório do Porto: 
Filipe Pereira duarte

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 117, s/l, salas 1, 2, 3 e 4
4000-144 Porto
telf: 222 017 286
Fax: 222 017 268
advogados@dantasrodrigues.com

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

t. 217 995 050

F. 217 995 059

e. advogados@dantasrodrigues.com

www.dantasrodrigues.com 
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NOME DA SOCIEDADE
dinis lucas & almeida santos
sociedade de advogados 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

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

Associados e Of Counsel
luís costa nogueira
cristiana calheiros 
José conde rodrigues 

Estagiários
Juliana candeias 
olena Verush

ÁREAS PREFERENCIAIS
Fusões e aquisições
direito comercial
direito Farmacêutico  |  saúde
insolvências
contencioso
Propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
direito do trabalho
direito da Família e sucessões
direito imobiliário  |  empreitadas e obras Públicas
direito Público e administrativo

EQuIPA
nº de sócios: 4
nº total de advogados: 9
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 1

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, espanhol, russo, 
Ucraniano

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 
gouveia Pereira, costa Freitas & associados
sociedade de advogados, sP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2005

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 regulação
direito Bancário

direito dos seguros
direito imobiliário
direito Público
direito Fiscal
compliance e Protecção de dados
direito do trabalho
contencioso

IDIOMAS
Português  |  inglês
castelhano  |  italiano
Francês  |  Mandarim

EQuIPA
nº de sócios: 7
nº total de advogados: 71 
nº de advogados estagiários: 17
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 21

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
•	 ggi global alliance

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

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 
direito 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 advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2
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
José saramago & associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2014

NOME DOS SÓCIOS
José saramago
ana Beatriz Miranda
andrea ribeiro Pinto
isabel sobral

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: 4  |  nº total de advogados: 7
nº de advogados estagiários: 1
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 
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
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 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



anUário2021 das sociedades de advogados

80

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, 
Miguel sobral santos, cátia sofia salgado, laura 
Maia lucena

ÁREAS PREFERENCIAIS
Fusões e aquisições, Fundos de investimento, direi-
to 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: 5  |  nº total de advogados: 19
nº de advogados estagiários: 6
nº de outros colaboradores: 5

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)
•	 legal 500 Private equity (angola)
•	 the legal 500: Private equity country comparati-
ve guide
•	 the legal 500: energy: oil & gas comparative 
guide
•	 the law reviews - the Banking regulation review 

- edition 11
•	 chambers & Partners ‘energy: oil & gas 2020’ glo-
bal Practice guide

•	 chambers Private equity 2020 global Practice 
guide

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 MC - Sociedade de Advogados, RL, 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 é uma rede integrada de escritórios 
localizados em lisboa e luanda com particular 
experiência e expertise em “M&a” e “Private equity” 
em angola e em projectos no sector de energia 

”serviços Petrolíferos”. a Mc Jurist tem também uma 
forte experiência em direito laboral e contencioso.  

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

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
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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

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
inês dias Pinheiro
Joana tam

Estagiários
rafaela curto silvério
catarina Belo
João Maria lima

ÁREAS PREFERENCIAIS
imobiliário
contencioso e arbitragem
Processos golden Visa e nacionalidade
direito do trabalho
direito comercial 
direito societário
direito administrativo e direito Público
direito Penal e contraordenacional
direito da Família 
direito das sucessões
reestruturações e insolvências

IDIOMAS
Português
inglês
espanhol
Francês
italiano
alemão

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº total de advogados: 9
nº de advogados estagiários: 3
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
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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
contratação Pública e direito administrativo
direito aeronáutico
direito comercial e societário

reestruturação de empresas
direito Financeiro
direito imobiliário
direito contraordenacional e 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: 3
nº de outros colaboradores: 3

avenida da liberdade, nº 144 - 5º dto.
1250-146 lisboa

t. 213 570 023/43

F. 213 570 044

e. geral@npcf.pt

www.npcf.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

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: 9
nº total de advogados: 40
nº de advogados estagiários: 3
nº de outros colaboradores: 7

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
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
ciências da Vida e Biotecnologia
direito da comunicação social e Publicidade
direito Farmacêutico

Franchising
Proteção de dados
registos e notariado
software

IDIOMAS
alemão, espanhol, Francês, inglês

EQuIPA
nº de sócios: 2  |  nº total de advogados: 12
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 4

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

•	 leiria
nerlei - associação empresarial da região de leiria
av. Bernardo Pimenta, sala 9
2404-010 leiria
telf: 244 024 415
leiria@pca-advogados.pt

•	 a Pca tem contactos com diversos escritórios 
estrangeiros especializados em Propriedade inte-
lectual, incluindo parcerias em angola, cabo Verde, 
Moçambique, são tomé e Príncipe e Macau.

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
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
tatiana Perdigão
Vânia Murilhas Ferreira
João tiago santos

catarina Pujol
sebastião Burnay
sara oliveira Mendes
Miriam Vicente

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: 14
nº de advogados estagiários: 1
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
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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
Petrel ng

IDIOMAS
Português, inglês, Mandarim, cantonês, espanhol, 
crioulo

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e Mediação
comercial
Financeiro
Fusões e aquisições
Jogos de Fortuna ou azar
imigração
investimento internacional
imobiliário
societário
transportes

EQuIPA
nº de sócios: 2 | nº total de advogados: 7
nº de consultores: 6 | nº de outros colaboradores: 2

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
república 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 

•	 Jurisdições: Brasil, timor, cabo Verde, região ad-
ministrativa de Macau e república Popular da china.

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

t. 211 507 232

e. mail@lektou.com

www.lektou.com

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

F. 213 465 247

e. geral@rba-advogados.pt

www.rba-advogados.pt
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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 outros colaboradores: 6

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

NOME DA SOCIEDADE
rsa - raposo subtil e associados
sociedade de advogados, sP, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2005

NOME DOS SÓCIOS
antónio raposo subtil, João ricardo nóbrega, Ma-
nuel ilhéu, João corte-real, rui Moreira de resende, 
Maria José esteves, ana carla carvalho, carla Freire, 
Miguel cardoso Matias, Manuel camarate campos, 
cristina Bogado Meneses, rita Montalvão, Pedro 
gonçalves Paes

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito imobiliário  |  direito societário  |  arbitragem 
e Mediação  |  contencioso  |  reestruturação de em-
presas  |  direito Financeiro  |  direito do trabalho  |  
direito Penal  |  Fundos de investimento  |  direito da 
Propriedade intelectual e tecnologias de informação

IDIOMAS
Português, inglês, Francês, russo e espanhol

EQuIPA
nº de sócios: 13
nº total de advogados: 59
nº de advogados estagiários: 9
nº de consultores: 4
nº de outros colaboradores: 9

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
•	 rsa lP - rede de serviços de língua Portuguesa 
•	 nextlaw referral network 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 angola - luanda
rua rei Katyavala, edif. rei Katyavala, 
entrada B, 7º andar c
telf: +244 938 947 040  |  +244 926 325 797
Fax: +244 222 015 925  |  angola@rsa-lp.com

•	 Moçambique - Maputo
rua Jose craveirinha 198, sommerschield, Maputo
telf: +258 829 035 529
Fax: +258 845 040 000
mocambique@rsa-lp.com

•	 escritórios membros da RSA LP - Rede de Servi-
ços de Advocacia de Língua Portuguesa:
 - em Portugal: lisboa, Porto, coimbra, algarve e 
Madeira (Funchal);
 - em espanha: (toledo);
 - em angola - AV&A - Alves, Visandule e Associados;
 - em Moçambique - CF&A - Carlos Freitas Vilancu-
los e Associados;
 -  em cabo Verde - cMa - carla Monteiro advogados;
 - no Brasil - são Paulo - Boccuzzi advogados 
associados;
 - no Brasil - rio de Janeiro - Miceli sociedade de 
advogados;
 - no Brasil - nordeste - Queiroz cavalcanti advocacia.

rua Bernardo lima 3
1150-074 lisboa

t. 213 566 400

F. 213 566 488

e. geral@rsa-lp.com

www.rsa-lp.com
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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
•	 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 

NOME DA SOCIEDADE
sPs advogados

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1989

NOME DOS SÓCIOS
Pedro Malta da silveira, Manuel gibert Prates, 
edmundo Batalha reis, Filipa ruano Pinto, nédia 
da Fonseca nunes, carla azevedo gomes, Mónica 
gonçalves nunes, sara Henriques, Joana ribeiro Pereira

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito dos seguros
direito Bancário  |  Financeiro
direito societário  |  comercial
direito laboral
direito Fiscal  
direito imobiliário
direito Público e direito administrativo

direito da Propriedade intelectual e tecnologias 
da informação  |  Proteção de dados
recuperação de créditos

IDIOMAS
Português, inglês, espanhol, Francês

EQuIPA
nº de sócios: 9  |  nº total de advogados: 103
nº de advogados estagiários: 30
nº de consultores: 4  |  nº de outros colaboradores: 15

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
a sPs é membro exclusivo em Portugal da alFa 
international global legal network, uma rede de 
sociedades de advogados que tem expressão em 
todo o mundo, com mais de 150 sociedades de 
advogados associadas presentes em cerca de 60 pa-
íses, permitindo-nos uma dimensão internacional 
no tratamento dos assuntos dos nossos clientes.

com o objetivo de melhor preparar o seu potencial 
humano de acordo com as necessidades do merca-
do, promovendo a visão crítica de cada advogado, 
a sPs criou a sPschool, setor da sPs advogados 
dedicado aos seguintes núcleos:
 - Formação interna e externa
 - estágios de Verão (através do SPSummer Intership 
Programme)
 - tutoria Universitária

OutROS ESCRItÓRIOS
a sPs tem parcerias com várias sociedades de advo-
gados, estando por isso também presente no Porto, 
aveiro, algarve, Madeira e açores.

Para além de Portugal, a sPs advogados está pre-
sente em 60 países através da parceria com a alFa 
international network.

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
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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
direito imobiliário
investimento estrangeiro

IDIOMAS
Português
inglês
espanhol
Francês

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº total de advogados: 8
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

NOME DA SOCIEDADE 
Vieira Mesquita, Zenóglio de oliveira & associados
sociedade de advogados, s.P., r.l.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2018

NOME DOS SÓCIOS
carla Vieira Mesquita
tomás Zenóglio de oliveira

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e Mediação
contencioso
direito Fiscal
direito Público e direito administrativo
direito do Urbanismo
direito imobiliário
investimento em áfrica

direito societário
direito Financeiro
corporate Finance

IDIOMAS
Português
inglês
Francês
espanhol

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº total de advogados: 7
nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 luanda - angola (colaboração)

avenida 5 de outubro, 70 - 6° andar
1050-059 lisboa

t. 210 539 830

F. 210 539 839

e. vma@vma-associados.com

www.vma-associados.com
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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: 16
nº de advogados estagiários: 5
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 do trabalho
direito do arrendamento
direito da Família e Menores

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias 
Brasil - João Pessoa/PB
av. almirante Barroso, 438 - centro - edif. newton almeida, 
sala 610 - 5º andar, ceP 58013-120 João Pessoa/PB
telf: (5583) 322 140 42
Fax: (5583) 324 190 90

CONtACtOS
av. 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

alVes & associados, sociedade de adVogados rl.

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

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
direito Fiscal
direito da saúde
direito civil
direito comercial

EQuIPA
nº de sócios: 3
nº de advogados: 11
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 5
nº de outros colaboradores: 3
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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: 1  |  nº de outros colaboradores: 1

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

CONtACtOS
av. da liberdade, nº 9 - 5º andar
1250-139 lisboa 
telf: 213 104 120
Fax: 213 104 129
bind@bindrl.pt
www.bindrl.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito civil, direito comercial, direito do trabalho, 
direito imobiliário, contencioso

EQuIPA
nº de sócios: 4  |  nº de advogados: 17
nº de advogados estagiários: 4
nº de consultores: 4
nº de outros colaboradores: 5

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 França - Paris
telf: (+33) 0766 213 850
mg@bindrl.pt

Bind - tenreiro Martins, esPeranÇa, VaZ osório & associados 
sociedade de adVogados, sP, rl
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CONtACtOS
rua ivens, nº 42 - 1º e 2º andares, chiado
1200-227 lisboa
tlm: +351 919 490 828
fernando.senise@brasilsalomao.com.br
www.brasilsalomao.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
imigração
direito societário
direito imobiliário
direito Fiscal
investimento estrangeiro

EQuIPA
nº de sócios: 3
nº de advogados: 5
nº de consultores: 2

Brasil saloMão e MattHes - sociedade de adVogados, s.P., r.l.

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 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

CONtACtOS
edifício arnado, Business center, Piso 1, esc. 5 e 6
rua João de ruão, nº 12
3000-229 coimbra
telf: 239 842 730 / 239 842 731
Fax: 239 842 732
geral@capa-advogados.com
www.capa-advogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Público  |  saúde
direito do trabalho
direito comercial  |  societário  |  Fiscal
direito Bancário
contencioso

EQuIPA
nº de sócios: 7
nº de advogados: 18
nº de advogados estagiários: 3
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 4

caPa - castanHeira, alMeida, Pereira, MateUs Ferreira 
& associados, sociedade de adVogados, sP rl
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carValHo, Matias & associados 
sociedade de adVogados, rl

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

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
Fusões e aquisições
direito imobiliário
direito da comunicação social e Publicidade
direito Fiscal  

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 9
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 4

CONtACtOS
av. antónio augusto de aguiar, nº 21 - 4º dto.
1050-012 lisboa
telf: 213 139 020
Fax: 213 139 030
geral@castroneto.pt
www.castroneto.pt
 
ÁREAS PREFERENCIAIS
direito imobiliário  |  Urbanismo
Fundos de investimento
direito societário
contencioso
insolvências
 
EQuIPA
nº de sócios: 1
nº de advogados: 12
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 10

castro neto adVogados

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 comercial 
direito Financeiro 
direito imobiliário 
contencioso

EQuIPA
nº de sócios: 5
nº de advogados: 11
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 2

ccsl adVogados sP, rl

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

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
direito Fiscal
direito 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, sP, rl
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CONtACtOS
rua de ceuta, nº 53 - 6º andar
4050-191 Porto
telf: 222 074 010
Fax: 222 074 011
cg@cerqueiragomes.pt
www.cerqueiragomes.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
direito dos seguros
direito Fiscal
contratação Pública
direito imobiliário

EQuIPA
nº de advogados: 21
nº de outros colaboradores: 4

cerQUeira goMes & associados
sociedade de adVogados, sP, resPonsaBilidade liMitada

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, direito imobiliário, 
direito do trabalho

EQuIPA
nº de sócios: 3  |  nº de advogados: 12 
nº de advogados estagiários: 3  |  nº de outros colaboradores: 5 

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Braga 
rua do raio, nº 301, edifício do rechicho, 4710-922 Braga 
telf: 253 614 112  |  Fax: 253 495 038

•	 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

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
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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@dfassociados.com
www.dariofreitas-associados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito Bancário
direito comercial
insolvências
direito do trabalho

EQuIPA
nº de advogados: 10
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 2

dário Freitas & associados - sociedade de adVogados, rl

CONtACtOS
avenida da Boavista, nº 1837 - 12º andar
4100-133 Porto
telf: 220 114 100
Fax: 220 114 198/99
geral@delgado.pt
www.delgado.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito administrativo
direito civil
direito societário
seguros
recuperação de créditos

EQuIPA
nº de sócios: 13
nº de advogados: 28 

delgado e associados - sociedade de adVogados, sP, rl

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

ÁREAS PREFERENCIAIS
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.
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CONtACtOS
rua rodrigues sampaio, nº 97 - 2º andar
1150-279 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 sP r.l.

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: 3  |  nº de advogados: 5  |  nº de adv. estagiários: 2 
nº de consultores: 1  |  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
•	 Peniche
avª da Praia, nº 24, lote d, 2525-471 autoguia da Baleia
M: 916 392 970  |  telf: 219 823 716  |  Fax: 219 823 717
lurdesfonseca@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: 10
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros colaboradores: 8

garcia Pereira e associados
sociedade de adVogados, sP, rl

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
direito laboral
direito do desporto
direito Penal
direito civil
contencioso

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.
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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 & deVillet liMa - sociedade de adVogados s.P. r.l.

CONtACtOS
rua castilho, nº 67 - 2º andar 
1250-068 lisboa
telf: 211 994 691  |  Fax: 211 993 950                                                   
geral@glawyers.eu  |  www.glawyers.eu

ÁREAS PREFERENCIAIS
investimento internacional
contencioso
direito imobiliário
direito do trabalho
registos e notariado

EQuIPA
nº de sócios: 6  |  nº de advogados: 21
nº de advogados estagiários: 3  |  nº de outros colaboradores: 5

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Braga
rua Bernardo sequeira, nº 212 - 1º dto. Frente, 4715-010 Braga
telf: 253 463 883  |  Fax: 253 197 902
marta.ribeiro@glawyers.eu

gloBal laWYers - santana loPes, Vieira, silVa loPes, calado, 
cardoso, neto & associados - sociedade de adVogados, s.P., r.l.

CONtACtOS
rua João Penha 10, r/c
1250-131 lisboa 
telf: 213 869 333
halx@halx-advogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito das novas tecnologias
direito Fiscal
direito societário
direito da regulação
direito Público e administrativo

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Brasil - rio de Janeiro
Mob: (+55-21) 98829-4789
 
•	 Brasil - são Paulo
Mob: (+55-21) 98829-4789

HalX adVogados, sP rl 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: 3
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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.

CONtACtOS
avenida d. João ii, n.º 42, escritório 302, edifício Mythos
1990-095 lisboa
telf: 213 406 050
Fax: 213 406 059
geral@jpg-associados.com
www.jpg-associados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito administrativo
direito dos estrangeiros
direito dos seguros
direito comercial
direito Penal

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 6 
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros colaboradores: 2

João Pinto gerMano & associados, 
sociedade de adVogados, rl

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, direito societário

EQuIPA
nº de sócios: 5  |  nº de advogados: 7
nº de advogados estagiários: 1  |  nº de outros colaboradores: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias:
•	 Brasil
lopes, Vaz, Pereira & advogados associados
avenida rio Branco nº 128, 17º andar
rio de Janeiro / rJ ceP-20040-002
•	 lisboa
gPa - gouveia Pereira, costa Freitas & associados, sociedade de 
advogados, sP, rl

CONtACtOS
rua d. Pedro de castro, lojas 8, 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: 13
nº de advogados estagiários: 3
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 4

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
rua Pedro Homem de Mello - edifício aviz 4, 8º andar 
4150-599 Porto

JosÉ MacieirinHa, Pedro MacieirinHa e associados
sociedade de adVogados, sP, rl
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CONtACtOS
av. antónio augusto de aguiar, nº 74 - 1º esq.
1050-018 lisboa 
telf: 211 450 641
Fax: 213 513 999
info@lvpadvogados.com 
www.lvpadvogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
imigração
direito Fiscal
direito societário
direito imobiliário
investimento estrangeiro

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 7 
nº de advogados estagiários: 3
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 3

l.V.P. adVogados, sP, rl

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: 3  |  nº de advogados: 8
nº de advogados estagiários: 3
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
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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
rua comendador antónio Hipólito, nº 6 B
2560-314 torres Vedras
telf: 261 327 320
Fax: 261 327 329
soc.advogados@magnaadvogados.pt
www.magnaadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
direito Bancário
contencioso
direito Penal e contra-ordenacional
direito da Família e das sucessões

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 8
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros colaboradores: 3

Magna - sociedade de adVogados, s.P. r.l.

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: 9
nº de consultores: 1 
nº de outros colaboradores: 6 

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: 7
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: 7
nº de outros colaboradores: 3

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 

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
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CONtACtOS
avenida doutor antunes guimarães, nº 628
4100-075 Porto
telf: 225 323 890  |  Fax: 225 323 899
sede@pa-advogados.pt  |  www.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
estrada de santa eulália, edifício coral - loja 13
8200-381 albufeira         
telf: 289 585 037                                                 
secretariado.sociedadepsep@gmail.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito imobiliário
direito de imigração  |  nacionalidade
direito civil
direito das Famílias e das sucessões
direito Penal

EQuIPA
nº de sócios: 2  |  nº de advogados: 3

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 tavira
avenida dr. Mateus teixeira de azevedo, nº 60
8800-379 tavira
telf: 289 585 037                                                
secretariado.sociedadepsep@gmail.com

PalHota siMÕes & Pires - sociedade de adVogados, s.P., r.l.

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 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  |  direito Bancário
contencioso
clientes Privados  |  imigração
direito Público

EQuIPA
nº de sócios: 3
nº de advogados: 32 
nº de advogados estagiários: 9
nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 12

Pinto riBeiro adVogados
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CONtACtOS
avenida antónio augusto de aguiar, nº 15 - 1º dto.
1050-012 lisboa
telf: 213 110 790  |  Fax: 213 532 963
lisboa@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
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
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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

CONtACtOS
avenida almirante gago coutinho, nº 96
1700-031 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: 2  |  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.
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índice áreaS de direito



arbitragem e Mediação                                                                                                                              

clientes Privados (inclui imigração)                                                                                              

contencioso (inclui contencioso administrativo, contencioso Fiscal,  

contencioso laboral e recuperação de créditos)                                                                      

contratação Pública                                                                                                                               

contratos de direito Privado                                                                                                          

direito aeronáutico                                                                                                                          

direito civil                                                                                                                                          

direito comercial (inclui corporate governance, direito da distribuição, 

direito societário, reestruturação de empresas e Franchising)                                                                

direito comunitário                                                                                                                         

direito constitucional                                                                                                                     

direito contraordenacional                                                                                                            

direito da comunicação social e Publicidade (inclui direito dos Media)                                                                                                      

direito da energia (inclui direito das energias renováveis  

e recursos naturais)                                                                                                                          

direito da Família, Menores e sucessões                                                                                        

direito do ambiente                                                                                                                        

direito do desporto                                                                                                                                     

direito do trabalho (inclui contratação coletiva, direito da  

segurança social, Função Pública e Fundos de Pensões)                                 

direito do turismo                                                                                                                             

direito do Urbanismo                                                                                                                               

direito dos transportes                                                                                                                        

direito económico, da regulação e da concorrência (inclui direito  

do consumo e direito da agricultura)                                                                       

direito Farmacêutico e da saúde (inclui ciências da Vida  

e Biotecnologia)                                                                                                                        

direito Financeiro (inclui direito Bancário, direito dos seguros  

e corporate Finance)                                                                                                      

direito Fiscal                                                                                                                                          

direito imobiliário, empreitadas e obras Públicas (inclui direito  

da construção, direito do arrendamento e direitos reais)                                          

direito inglês                                                                                                                                     

direito internacional (inclui direito internacional Privado, direito interna-

cional Público, comércio internacional e contratos internacionais)                                                                                                          

direito Marítimo                                                                                                                                      

direito Penal (inclui direito Penal económico)                                                                          

direito Público e direito administrativo (inclui direito das  

expropriações e PPPs - Parcerias público-privadas)                                             

direito social e direitos Humanos                                                                                                   

Fusões e aquisições (inclui Fundos de investimentos,  

Private equity e Venture capital)                                                                                                                        

insolvências                                                                                                                                         

investimento internacional (inclui investimento estrangeiro,  

investimento em áfrica e investimento em espanha)                                                               

Mercado de capitais (inclui Privatizações)                                                                                    

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)                                                                                                            

registos e notariado                                                                                                                             

109

109

 

109

110

110

111

111

 

111 

112

112

113

113

 

113

113

114

114

 

114

115

115

116 

116

 

116

 

116

117

 

118

119

 

119

119

119

 

119

120

 

120

121 

121

121

121

 

 

122

122



109

In-Lex

aaMM - abecasis, Moura Marques & associados, soc. adv., sP, rl                                       

aBc legal - alexandra Bessone cardoso & asso., soc. advo., sP, rl                                       

albuquerque & almeida advogados                                                                                                

andrade & Mora, sociedade de advogados sP rl                                                                             

asQ & associados - sociedade de advogados sPrl                                                                             

Broseta - Portugal, sociedade de advogados, sP rl                                                                             

cavaleiro & associados, sociedade de advogados, r.l.                                                                             

cMs rui Pena & arnaut                                                                                                                                      

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                                                                                                                                      

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                                       

gómez-acebo & Pombo (ga_P)                                                                                                                   

graça, gonçalves & associados, sociedade de advogados, sP, rl                                                          

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                                                                             

PMc | José Pujol, luís Marçal, Jorge calisto e associados, soc. adv., 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                                                                             

rsa - raposo subtil e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                          

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

slcM // serra lopes, cortes Martins & associados, sP, rl                                                                             
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luiz gomes & associados - sociedade de advogados sP, rl                                                                             

Mc JUrist - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                

71

37

72

90

73

38

91

39

74

91

92

40

92

92

92

28-29

93

93

93

94

41

75

94

76

43

45

77

46

47

30-31

49

96

96

50

97

51

78

97

98

98

79

99

99

79

80

direito Fiscal
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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                                                          

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                                                                                                                                                         

saraiva lima e 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                                                                             

sousa Machado, Ferreira da costa & associados - soc. advogados, r.l.                                                          

sPca - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

sPs 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                                                                             

Vieira Mesquita, Zenóglio de oliveira & asso. - soc. advogados, s.P., r.l.                                                          

80

53

54

101

102

82

55

56

57

83

58

59

60

61

62

103

103

63

64

65

66

86

86

104

104

67

87

68

32-33

87

a. Borges Pires, santos Pereira, Pires Pereira & asso. - soc. adv., r.l.                                                          

aaMM - abecasis, Moura Marques & associados, soc. adv., sP, rl                                                                             

abel cardoso, catarina carvalho, esteves de aguiar & asso. - soc. adv., rl                                                          

abreu advogados                                                                                                                                                         

alexandre lafayette & associados - sociedade de advogados - sP, rl                                                          

andrade & Mora, 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                                                          

asQ & associados - sociedade de advogados sPrl                                                                                                

aVco legal europe, scP, sucursal em Portugal                                                                                                

Bas - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

Bind - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

Brasil salomão e Matthes - sociedade de advogados, s.P., r.l.                                                                             

Broseta - Portugal, sociedade de advogados, sP rl                                                                                                

Bsa - Basto, sequeira & associados - sociedade de advogados sP rl                                                          

71

36

90

37

90

26-27

72

73

38

39

91

74

91

92

40

92

direito iMoBiliário, eMPreitadas e oBras PÚBlicas

(inclui direito da construção, direito do arrendamento e direitos reais)

caldeira Pires & associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

carvalho, Matias & associados, sociedade de advogados, rl                                                                             

castro neto advogados                                                                                                                                                         

cavaleiro & associados, sociedade de advogados, r.l.                                                                             

ccsl advogados sP, rl                                                                                                                                      

cerqueira gomes & associados - sociedade de advogados, s.P., r.l.                                                          

clementino cunha e associados, s.P., r.l.                                                                                                                   

cMs rui Pena & arnaut                                                                                                                                      

cruz, roque, semião e associados, sociedade de advogados, s.P., r.l.                                                          

csa - sociedade de advogados, sPrl                                                                                                                   

ctsU - sociedade de advogados, sP, rl, sa                                                                                                

cuatrecasas, gonçalves Pereira & associados                                                                                                

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl                                                          

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                                                          

FB&associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                

FcB advogados                                                                                                                                                                            

gabinete de advogados rufino ribeiro e associados, sP, rl                                                                             

global lawyers  - 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                                                          

José saramago & associados, sociedade de advogados, rl                                                                             

Kennedys                                                                                                                                                                            

l.V.P. advogados, sP, rl                                                                                                                                      

leXarte advogados - Ferreira, Pica, lucas, liebermann & asso., sP, rl                                                          

luís aguiar & associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

luiz gomes & associados - sociedade de advogados sP, rl                                                                             

Mc JUrist - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

Mg advogados - Monteiro gomes advogados                                                                                                                   

Mgra & associados - sociedade de advogados, sP rl                                                                                                

Miranda & associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                

Mla - Maricato, lima & 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                                                          

nuno Pinto coelho de Faria e associados - soc. de advogados, sP, rl                                                          

Pacc.V - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

Palhota simões & Pires - sociedade de advogados, s.P., r.l.                                                                             

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                                                          

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                                                                             

rrP advogados | ricardo reigada Pereira - soc. de advogados, sP, rl                                                          

92

93

93

75

93

94

94

41

76

43

44

45

76

46

47

48

30-31

77

49

96

97

51

78

78

79

52

99

99

100

79

80

100

53

54

100

81

81

82

101

102

82

55

56

57

83

58

59

84

60

61
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direito inglÊs

teresa Patrício & associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                          104

aaMM - abecasis, Moura Marques & associados, soc. adv., sP, rl                                                          

Belim                                                                                                                                                                            

caniço advogados                                                                                                                                                         

carlos Pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                          

clt - sociedade de advogados, rl                                                                                                                                      

cMs rui Pena & arnaut                                                                                                                                                         

cruz, roque, semião e associados, sociedade de advogados, s.P., r.l.                                                          

csa - sociedade de advogados, sPrl                                                                                                                   

ctsU - sociedade de advogados, sP, rl, sa                                                                                                                   

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl                                                                             

espanha e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                

gama lobo Xavier, luis teixeira e Melo e associados - soc. adv., sP, rl                                                          

gómez-acebo & Pombo (ga_P)                                                                                                                                      

Kennedys                                                                                                                                                                            

sPca - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

Vieira de almeida & associados - sociedade de advogados sP rl                                                                             

36

91

74

28-29

94

41

76

43

44

76

47

50

51

52

86

68

direito internacional

(inclui direito internacional Privado, direito internacional Público,  

comércio internacional e contratos internacionais)

rsa - raposo subtil e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                          

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

silva almeida & 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 advogados                                                                                                                                                                            

teixeira & sousa guimarães - 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                                                                             

Vieira Mesquita, Zenóglio de oliveira & asso. - soc. advogados, s.P., r.l.                                                          

85

63

103

64

65

66

86

86

104

67

87

68

32-33

87

ana cristina Pimentel & associados, sociedade de advogados, sP, rl                                                          

cMs rui Pena & arnaut                                                                                                                                                         

csBa - isabel Marinho, Mafalda rodrigues Fonseca & associados - sP, rl                                                          

Kennedys                                                                                                                                                                            

raposo Bernardo & associados                                                                                                                                      

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sP, rl                                                                             

Uría Menéndez - Proença de carvalho                                                                                                                                      

90

41

95

52

59

65

67

direito MarÍtiMo  

albuquerque & almeida advogados                                                                                                                                      

alexandre lafayette & associados - sociedade de advogados - sP, rl                                                          

antas da cunha ecija & associados                                                                                                                   

asQ & associados - sociedade de advogados sPrl                                                                                                

caniço advogados                                                                                                                                                                            

carlos Pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                          

cMs rui Pena & arnaut                                                                                                                                                         

cruz, roque, semião e associados, sociedade de advogados, s.P., r.l.                                                          

csa - sociedade de advogados, sPrl                                                                                                                                      

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl                                                                             

gama lobo Xavier, luis teixeira e Melo e associados - soc. adv., sP, rl                                                          

garcia Pereira e associados - sociedade de advogados, 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                                                                             

João Pinto germano & associados, sociedade de advogados, rl                                                                             

José M. s. Moniz, Marçal antunes, ricardo Brazete & associados - sP, rl                                                          

lucena e Vale, galacho, granjeia e associados - soc. de advogados, r.l.                                                          

Magna - sociedade de advogados, s.P. r.l.                                                                                                                   

Miranda & associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                

Mla - Maricato, lima & 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                                                                             

Palhota simões & Pires - sociedade de advogados, s.P., r.l.                                                                             

Pares advogados                                                                                                                                                                            

Paulo silva & associados, sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                

resende Barroco & associados - sociedade de advogados rl.                                                                             

rogério alves & associados, sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

rsa - raposo subtil e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                          

rsn advogados                                                                                                                                                                            

sérgio Mota & associados - sociedade de advogados, r.l.                                                                             

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

sousa Machado, Ferreira da costa & associados - soc. advogados, r.l.                                                                             

sPca - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                                      

Uría Menéndez - Proença de carvalho                                                                                                                   

Vieira de almeida & associados - sociedade de advogados sP rl                                                                             

72

90

73

39

74

28-29

41

76

43

76

50

96

96

51

78

98

98

99

100

54

100

81

82

102

82

55

84

60

85

62

103

63

66

86

67

68

direito Penal 

(inclui direito Penal económico)

aaMM - abecasis, Moura Marques & associados, soc. adv., sP, rl                                                          

abreu advogados                                                                                                                                                         

albuquerque & almeida advogados                                                                                                                   

alexandre lafayette & associados - sociedade de advogados - sP, rl                                                          

antas da cunha ecija & associados                                                                                                                   

antónio Frutuoso de Melo e associados - soc. de advogados, sP rl                                                                             

Baptista, Monteverde & associados - sociedade de advogados, rl                                                                             

36

37

72

90

73

38

73

direito PÚBlico e direito adMinistratiVo

(inclui direito das expropriações e PPPs - Parcerias público-privadas) 
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Bas - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

caniço advogados                                                                                                                                                                            

caPa -  sociedade de advogados, sP rl                                                                                                                   

carlos Pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                          

cavaleiro & associados, sociedade de advogados, r.l.                                                                                                

cerqueira alves & associados, sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

cMs rui Pena & arnaut                                                                                                                                                         

cruz Vilaça & associados, sP, rl                                                                                                                                      

csa - sociedade de advogados, sPrl                                                                                                                   

cuatrecasas, gonçalves Pereira & associados                                                                                                                   

delgado 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                                                                                                                                                         

gama lobo Xavier, luis teixeira e Melo e associados - soc. adv., sP, rl                                                          

garcia Pereira e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                          

gómez-acebo & Pombo (ga_P)                                                                                                                   

gouveia Pereira, costa Freitas & associados - soc. advogados, sP, rl                                                                             

HalX advogados, sP rl                                                                                                                                                         

isabel seuanes e associados - sociedade de advogados, rl                                                                             

João Marcelo & associados - sociedade de advogados, r.l.                                                                             

João Pinto germano & associados, sociedade de advogados, rl                                                                             

José M. s. Moniz, Marçal antunes, ricardo Brazete & associados - sP, rl                                                          

Kennedys                                                                                                                                                                            

leXarte advogados - Ferreira, Pica, lucas, liebermann & asso., sP, rl                                                                             

luiz gomes & associados - sociedade de advogados sP, rl                                                                             

Mgra & associados - sociedade de advogados, sP rl                                                                                                

Miranda & associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

Mla - Maricato, lima & associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                          

MP aBs - Menéres Pimentel, ataíde, Bailão, sevivas e asso., soc. adv., rl                                                          

neves lima & 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                                                          

nuno Pinto coelho de Faria e associados - soc. de advogados, sP, rl                                                                             

Pacheco de amorim, Miranda Blom & associados - soc. advogados sP rl                                                          

Paulo silva & associados, sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

pbbr - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

Pinto ribeiro advogados                                                                                                                                      

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                                                                                                                                                         

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

slcM // serra lopes, cortes Martins & associados, sP, rl                                                                             

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sP, rl                                                                             

sPca - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

sPs advogados                                                                                                                                                         

Ulrich, severien & associados, s. P. r. l.                                                                                                                   

74

74

92

28-29

75

93

41

42

43

45

95

48

30-31

77

49

50

96

51

78

97

97

98

98

98

52

99

79

53

54

100

101

101

81

81

82

102

55

56

102

57

58

59

60

61

62

63

64

65

86

86

104

albuquerque & almeida advogados                                                                                                                                      

andrade & Mora, sociedade de advogados sP rl                                                                                                

antónio Frutuoso de Melo e associados - soc. de advogados, sP rl                                                          

Bas - sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                                   

Broseta - Portugal, 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)                                                                                                                                      

José saramago & associados, sociedade de advogados, rl                                                                             

leggiteaM s.l.P. - sucursal em Portugal                                                                                                                   

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                                                                             

rrP advogados | ricardo reigada Pereira - soc. de advogados, sP, rl                                                          

rsa - raposo subtil e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

rsn advogados                                                                                                                                                                            

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sP, rl                                                                                                

slcM // serra lopes, cortes Martins & associados, sP, rl                                                                                                

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sP, rl                                                                             

72

26-27

38

74

40

28-29

93

93

41

75

43

44

45

77

47

77

49

51

79

99

79

80

53

54

56

57

59

84

60

61

85

62

63

64

65

carlos Pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sP, rl                                                                             

cMs rui Pena & arnaut                                                                                                                                                         

cruz Vilaça & associados, sP, rl                                                                                                                                      
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