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diana ramos 
diretora do Jornal  

de negócios

tempos agridoces

com o fim da pandemia à vista e a expectável passagem para uma situação de endemia, prestes a regressarmos à tão 
desejada normalidade das nossas vidas, a bonança chega com um sabor agridoce. somos novamente confrontados 
com o impensável e inesperado, uma guerra na europa. a Ucrânia, um país soberano, foi invadida pela rússia. Vamos, 
uma vez mais, ser testados, já não pelo covid, mas pelos danos de uma guerra que a todos afeta e cuja resolução de 
todos depende.

o ano de 2022 arrancou com sinais positivos e com boas expectativas quanto à recuperação económica e ao impacto 
do prr na economia nacional, ainda que com algumas incertezas fruto do legado da pandemia, como sendo o aumento 
do preço do petróleo, a subida da inflação, ainda que controlada a nível nacional, e o consequente aumento das taxas 
de juro. nas contas desta equação, em tom de previsão de fecho de ano, ainda não constava uma variável: o dia 24 de 
fevereiro, com o início da guerra. 

as incertezas que já existiam ganham agora outra dimensão e o impacto que terão no balanço final do ano de 2022 
irá depender do desenlace deste conflito, do tempo que irá demorar, das consequências das justificadas e necessárias 
sanções aplicadas à rússia e das relações que se irão, ou não, manter. a palavra “depende” vai estar na ordem do dia e, do 
que daí resultar, uma maior ou menor gravidade da situação que o mundo vai viver.  

ainda que portugal não dependa do fornecimento de gás pela rússia, ao contrário de alguns países europeus, os efeitos 
desta guerra vão naturalmente sentir-se em todo o mundo e em especial em economias pequenas e muito expostas ao 
exterior, como é o caso da nossa. não obstante a conjuntura externa ser desfavorável e imprevisível, depende de nós 
seguirmos em frente e darmos continuidade ao trabalho que temos estado a desenvolver no caminho da recuperação 
económica, tendo sempre os valores humanitários e de solidariedade como prioritários. precisamos de todos os inter-
venientes nesta missão, pessoas, empresas e em especial dos nossos governantes, para que se mantenham à altura dos 
desafios e que, juntamente com a União europeia, entre outros, não abram mãos na defesa dos direitos Humanos, da 
democracia, da liberdade e da segurança. 

no que depende da assessoria jurídica, portugal está bem preparado, e com o que de melhor se faz no mundo. nas 
páginas deste anuário encontra 141 sociedades de advogados prontas para serem recrutadas para as missões que se 
seguem, sejam elas mais amargas ou mais doces.

João moUra 
diretor da in-lex

tempos de oportUnidade e de incerteZa

o ano arrancou sem que dúvidas houvessem de que 2022 seria o ano da recuperação económica. de olhos postos num 
plano de recuperação e resiliência (prr) capaz de apoiar as empresas a fazerem o seu caminho de transição digital e 
energética, a mudança esperada na economia portuguesa abriu esperanças de que os negócios pudessem fluir com 
maior dinamismo. e com o natural efeito que essa mesma dinâmica poderia gerar nas sociedades de advogados. cerca 
de três meses depois, o cenário é já mais cinzento, devido ao aumento da incerteza global e mais dúvidas sobre os 
efeitos que uma inflação prolongada ou a reorganização dos blocos geoestratégicos poderá desencadear na recupe-
ração económica.

no país, há uma nova legislatura que aparenta ser sinónimo de estabilidade política e de condições estratégicas para 
a realização de mudanças e reformas há muito pedidas sem que nada de realmente transformador fosse operado. e, 
nesse pelouro, a Justiça assume particular relevância.

mudar a economia em portugal passará, indubitavelmente, por afinar e corrigir problemas que são marcas quase 
perenes no sistema judicial português. É fácil ouvir dentro da própria advocacia críticas à elevada burocracia que 
envolvem os negócios em portugal e queixas de investidores - nacionais e estrangeiros - à lentidão de um sistema que 
não consegue dar respostas úteis nos casos de reestruturações de empresas ou insolvências.

mudar a economia passará por mudar também muitas das linhas com que se cose o sistema judicial português, a 
começar pela introdução que mecanismos que permitam garantir segurança aos investidores. e, da mesma forma, que 
aliviem os custos associados à morosidade processual, à litigação ou ao arrastar de insolvências. esse é, aliás, uma das 
principais razões para que existam tantas empresas zombeis em portugal, que se arrastam no tempo gerando “fantas-
mas” societários que não respondem às exigências dos credores, nem criam qualquer valor económico à sociedade.

numa altura em que a conjuntura económica e geopolítica ganha contornos de particular complexidade, uma pe-
quena economia aberta como a portuguesa facilmente se ressentirá se qualquer fator de instabilidade que possa 
desacelerar o processo de recuperação económica que está em curso.

e se o país não aproveitar este ciclo político para acertar agulhas e ajustar processos que têm funcionado como atrito - em 
particular na justiça - dificilmente terá uma oportunidade, no curto prazo, para o fazer. são tempos de particular indefini-
ção, mas se portugal fizer o trabalho de casa que lhe compete, os fatores externos terão sempre menor peso e gravidade 
do que se se mantiver tudo na mesma, sem alterações ou reconhecimento das fragilidades intrínsecas do sistema.
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em ponta delgada e na guarda são uma das 
novidades desta edição, assim como Évora - a 
primeira vez que o alentejo surge representa-
do no in-lex -, e alfândega da Fé, no distrito de 
Bragança, com segundos escritórios.

APOStA NA INtERNACIONALIZAÇÃO
com a atividade económica em recupera-
ção, ainda que com muitas incertezas para o 
futuro próximo, constata-se, nesta edição do 
in-lex, que a aposta na internacionalização se 
mantém ativa. as firmas aqui representadas 
marcam presença, diretamente ou através 
de parcerias, num conjunto de 75 países es-
palhados pela europa, áfrica, médio oriente, 
américa, ásia e oceânia.

angola, espanha e Brasil são, nesta edição de 
2022, os países mais representados no campo 
da internacionalização das sociedades de ad-
vogados presentes no anuário. nas presenças 
internacionais destaca-se ainda a aposta em 
países como moçambique, cabo Verde, reino 
Unido, França, estados Unidos ou china. 

a área do direito imobiliário, uma das áreas 
cuja atividade mais tem estado em evidência 
nos últimos anos, volta a posicionar-se nos 
lugares cimeiros da lista, com 85 firmas de 
advocacia a oferecerem trabalho especializado 
neste campo. Já 81 das sociedades represen-
tadas asseguram apoio na área do direito co-
mercial. o direito Fiscal é também privilegiado 
no conjunto dos serviços jurídicos prestados 
às empresas, completando este “top 5”. não 
surpreende por isso, que das 141 sociedades 
representadas neste anuário, 77 proporcionem 
apoio aos clientes no campo da fiscalidade.

ESCRItÓRIOS NACIONAIS
as regiões de lisboa e do porto, com destaque 
para a capital, são as que têm um maior número 
de sociedades e de escritórios representados 
no anuário in-lex de 2022. no entanto, as pre-
senças chegam de todo o país, com 21 outras 
localidades com escritório sede, o que permite 
abarcar a quase totalidade do território conti-
nental e das regiões autónomas dos açores e 
da madeira. sociedades com escritório sede 

� são 141 as sociedades que marcam pre-
sença nesta edição de 2022 do in-lex e que 
asseguram a prestação de serviços jurídicos, 
preferencialmente a empresas. no plano da 
internacionalização estas sociedades estão re-
presentadas, de forma direta ou em parceria, 
em 75 países, com as jurisdições de angola, es-
panha e Brasil a conquistarem o maior número 
de representações de escritórios por parte das 
firmas aderentes. Já no plano nacional, têm 
sede de forma maioritária em lisboa e no 
porto, mas com distribuição alargada a todo 
o território português, uma imagem fiel da 
realidade do setor no nosso país.

este anuário de referência abrange um univer-
so de quase cinco mil profissionais - dos quais 
mais de 3361 são advogados e, destes, 817 
sócios. as firmas de advocacia representadas 
na presente edição do in-lex asseguram ainda 
o contacto com a realidade profissional em 
regime societário a cerca de 577 advogados 
estagiários, bem como a 307 outros profissio-
nais com formação jurídica ou outra, enquan-
to consultores.

além dos indicadores acima referidos, dados 
adicionais avançados pelas 141 organizações 
representadas, mostram a sua importância 
enquanto promotoras de emprego: dão tam-
bém trabalho a mais de 1242 profissionais de 
outros setores, 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. 

QuAIS OS SERVIÇOS JuRÍDICOS
tendo em conta o conjunto das sociedades, 
no “top 5” das áreas de prática - aquelas rela-
tivamente às quais são assegurados serviços 
por parte do maior número das firmas de 
advocacia representadas -, importa dizer que 
o direito do trabalho e o contencioso surgem 
em destaque nesta edição, com 98 e 96 socie-
dades, respetivamente, a assegurarem apoio 
nestes campos jurídicos. tanto a primeira, 
como a segunda posição no ranking são espe-
lhos da realidade que o país tem atravessado.

o retrato do anUário

aSSESSORia JURÍDica naciOnaL 
TEM FORTE PRESEnÇa EXTERna
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EcOnOMia ESPREiTa EVOLUÇÃO
Da cOnJUnTURa inTERnaciOnaL

mercado em 2022

quer público - cresça, impulsionando o cresci-
mento da economia.

a verdade é que o crescimento da nossa cria-
ção de riqueza continua relativamente anémi-
co e, quando comparado com os nossos mais 
diretos concorrentes, designadamente os 
países de leste com economias emergentes, o 
nosso país perde posições, evidenciam alguns 
especialistas citados pelo negócios. estamos 
face a uma tendência crónica e que, em duas 
décadas, nenhum governo até agora, conse-
guiu verdadeiramente inverter, não havendo 
indicadores que apontem para a quebra deste 
já longo ciclo.

apesar deste cenário de curto prazo, que é de 
alguma retoma e, portanto, de algum ânimo re-
lativo, não devemos esquecer que ainda pairam 
no ar alguns receios quanto ao comportamen-
to da pandemia e quanto ao seu impacto nas 
economias portuguesa, europeia e mundial.

É também preciso estar atento, sublinha outra 
fonte, “à volatilidade e imprevisibilidade de 
outros fatores exógenos”, nomeadamente ge-
opolíticos, evidencia outra fonte. as dúvidas 
surgem em torno da evolução da conjuntura...  

acentuado para a economia portuguesa. em 
2021 já sentimos o efeito de uma conjuntura 
de elevada liquidez no mercado e de um am-
biente favorável ao investimento. não tanto 
pela inflação que, por cá, parece controlada, 
mas por arrasto de uma decisão de subida de 
juros tomada centralmente.

todas as projeções, quer de instituições nacio-
nais, quer internacionais, como sejam o Banco 
de portugal, o conselho de Finanças públicas, 
a ocde, o Fmi ou o Bce, umas um pouco mais 
otimistas que outras, apontam para um cres-
cimento da nossa economia em cerca de mais 
um ponto percentual em 2022 (5,8%), face aos 
4,8% do ano passado. em 2023, contudo, já se 
deverá registar uma desaceleração, com o piB 
a voltar a registar crescimentos inferiores a 3%. 

a economia portuguesa em 2020 caiu cerca 
de dois pontos percentuais mais do que a dos 
restantes países da Zona euro. as previsões 
apontam para que só se atinjam e ultrapas-
sem os níveis de crescimento pré-pandemia 
em meados deste ano. ainda segundo as pro-
jeções, a inflação deve subir, embora contida-
mente, para cerca de 2%. as expectativas são, 
ainda assim, que o consumo - quer privado 

� os primeiros meses de 2022 coincidiram 
com um período de grande incerteza, decor-
rente, em particular, das dúvidas que se levan-
tam, a nível global, sobre a evolução mais ou 
menos favorável da situação pandémica cau-
sada pela covid-19, da inflação e da inevitável 
subida das taxas de juro, mas também dos 
braços de ferro de ordem geoestratégica que 
estão a travar-se na europa, na américa e na 
ásia. se incertezas não ajudam, não deixam de 
existir, ainda assim, ferramentas importantes 
que podem ajudar o país. o plano de recupe-
ração e resiliência (prr) é um dos exemplos. 

com uma economia aberta e muito exposta 
ao exterior, portugal está, pelo já referido, 
muito à mercê da evolução que se verificar no 
quadro internacional. pese embora os bons 
sinais de retoma económica e, por consequên-
cia, dos indicadores positivos que são dados 
pelo mercado da advocacia direcionada para 
dar apoio às empresas, a verdade é que tudo 
está dependente do que de bom e mau a con-
juntura externa vier a oferecer.   

depois de uma contração tão pronunciada 
em 2020, devido à pandemia, este ano e o 
próximo são vistos como anos de crescimento 
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maior celeridade, tribunais descongestionados e menos burocracias a nível processual. Quando o 
que está em causa é elaborar um caderno de encargos para o novo governo de antónio costa, os 
advogados que lidam com as empresas é aqui que centram as suas reivindicações. Uma justiça eco-
nómica célere, transparente e eficaz cria maior confiança e satisfação junto das empresas e cidadãos, 
defendem alguns assessores jurídicos. 

“o grande problema da justiça portuguesa, com impacto nas empresas é o tempo que ainda demora 
a fazer-se essa ‘justiça’. e, depois, o custo direto e indireto desse ‘tempo’ da justiça”. isto, porque “a 
falta de garantia de uma justiça acessível e atempada assusta o empresariado nacional e afugenta 
o investidor estrangeiro, que procura, legitimamente, garantias de tranquilidade para o seu inves-
timento”, entende um 'player' do setor. Que defende, por isso, “uma justiça não só operante, mas 
também atempada”.

Um dos seus pares sustenta, por outro lado, que “o sistema de justiça a funcionar de forma eficaz é 
fundamental numa economia que se quer pujante”. tanto mais que, como adianta, “uma justiça lenta 
arrasta a economia e reduz a confiança”. por isso, adianta, “é prioritário descongestionar os tribunais”.

Há quem também saliente a necessidade de maior celeridade da recuperação, ou insolvência, das 
empresas. “É fundamental identificarem-se de modo precoce as empresas ‘zombies’ que continu-
am, porém, a atuar no mercado e, com isso, contaminam a saúde financeira dos demais operadores 
económicos que com elas transacionam”.  É também “fundamental, melhorar os tempos de cum-
primento, da intervenção coerciva quando necessária e ainda da recuperação ou encerramento 
das empresas em dificuldades”. evitar-se-ia, deste modo, que as dificuldades se propagassem pela 
economia, como uma bola de neve.

se o propósito é apoiar as empresas, o acesso às linhas de crédito para recapitalização ou investimen-
to “deve ser objeto de clarificação, com pressupostos mais transparentes, reduzindo a respetiva buro-
cracia no procedimento de adesão”, defende outro 'player' do mercado português de advocacia. mais, 
estes apoios deveriam poder ser utilizados “como verdadeiros mecanismos de reestruturação pelas 
micro, pequenas e médias empresas, que são a maior percentagem do nosso tecido empresarial”.

tendo em consideração a estagnação da economia portuguesa que se verifica há vários anos, “é 
urgente e inadiável que o próximo governo se foque em tomar medidas que permitam atrair inves-
timento estrangeiro e estimular a atividade económica”, defende outro advogado. até por isso, este 
advogado entende que na área da justiça económica, “importa trabalhar aspetos como a celeridade, 
transparência, eficácia, simplicidade e flexibilidade do sistema judicial, permitindo, desta forma, al-
cançar uma maior confiança e satisfação junto das empresas e cidadãos”.

caDERnO DE EncaRGOS PaRa O SETOR Da JUSTiÇa
internacional. desde logo sobre as conse-
quências que resultarão do conflito entre a 
rússia e a Ucrânia. ou seja, além das ques-
tões estritamente de ordem nacional, “há 
que contar ainda com os ‘cisnes negros’ que 
trazemos do passado recente, a começar pela 
crise sanitária, passando pelos sérios conflitos 
geopolíticos, dos estados Unidos com a rússia 
e com a china, e culminando nos vários sinais 
de desagregação europeia, de que a inconsis-
tência de posições face àqueles três gigantes 
da cena internacional é igualmente um sinal”, 
sublinha um ‘player’ da advocacia empresarial.

num contexto de acentuado aumento das 
taxas de juro, o comportamento da economia 
nacional ficará também dependente da com-
placência, ou não, das regras de disciplina or-
çamental ditadas pela União europeia. porém, 
os recentes movimentos concertados dos paí-
ses com as maiores economias, do lado do sul 
da europa, itália e França, a par de menor rigor 
do lado alemão, poderão permitir uma flexibi-
lidade que os países do norte da europa não 
tiveram na grande crise das dívidas soberanas. 
mais, os fundos europeus do prr irão também 
ser um fator muito importante no impulso da 
economia nacional.

Há assim que conseguir atrair capital, criar e 
reter talentos e estimular a apetência ao risco 
do investimento privado, sobretudo em setores 
exportadores. só assim é possível criar riqueza 
e só criando riqueza é possível distribuí-la. dizer 
o contrário é manter a ilusão de que é possível 
sustentar o crescimento com dívida. o que, 
mais tarde ou mais cedo, terá consequência 
ainda mais duras, sintetizou em declarações um 
'player' do mercado da advocacia nacional. 
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OS SEiS DESEJOS DaS SOciEDaDES  
DE aDVOGaDOS PaRa 2022

opinião de JosÉ lUis moreira da silVa, presidente do conselHo diretiVo da asap

principais matérias-primas, as incertezas do 
custo da energia, as alterações climáticas e o 
conflito no leste da europa.

as referidas certezas potenciam, porém, al-
gumas esperanças, que aqui deixamos como 
caderno de encargos das sociedades de advo-
gados para o novo governo, sendo também os 
nossos seis desejos para 2022: (i) a resolução 
do eterno problema fiscal das sociedades de 
advogados, que apenas potencia a desigual-
dade e impede o seu normal desenvolvimento 
e a criação de mais emprego; (ii) a discussão 
serena em torno das sociedades multidiscipli-
nares, imposta pela europa, que exige seja ro-
deada das necessárias cautelas que a profissão 
exige, mas sem dogmas retrógrados; (iii) o fu-
turo da caixa de previdência dos advogados, 
que necessita de reformas ponderadas, mas...  

� o ano de 2022 inicia-se, quase, com a en-
trada em funções do novo governo, pelo que 
se entende de juntar aos desejos para 2022, 
alguns desafios para o dr. antónio costa e os 
seus ministros.

É certo que ainda é cedo para tecer comentá-
rios sobre a sua atividade. mas, seja como for, 
temos já algumas certezas positivas e outras 
tantas esperanças para este mandato gover-
nativo que agora começa.

desde logo, é o primeiro governo a contar 
com uma maioria absoluta de apoio no parla-
mento, em seis anos, o que nos dá a certeza de 
podermos contar com alguma continuidade 
governativa, pelo menos durante quatro anos, 
e que não terá de ceder no essencial das suas 
políticas, pois pode, sozinho, fazer aprovar as 

leis no parlamento. também, é um governo 
que, pela primeira vez, desde 2010, não estará 
limitado na sua atuação por restrições exter-
nas, crises de divida ou de pandemia, já que 
o mundo e portugal começam a sair de todas 
essas restrições, projetando-se 2022 como o 
primeiro ano de recuperação plena. 

acresce ainda a enorme potencialidade de 
utilização dos Fundos europeus de recupe-
ração e resiliência, que começam a chegar à 
economia real com este novo mandato, numa 
situação muito equiparável, em dimensão, à 
do início da integração europeia de portugal, 
em 1986/1990.

nem tudo são rosas, no entanto, pois alguns 
espinhos vão aparecer, sendo já evidente, pelo 
menos, a subida da inflação e do custo das 
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não de revoluções, e muito menos de gritos 
histéricos ideológicos que põem em causa o 
cerne da independência da nossa profissão; 
(iv) a criação de condições para a potenciação 
de uma maior internacionalização das socieda-
des de advogados portuguesas, aproveitando 
a enorme riqueza do mundo lusófono, da nos-
sa língua e do nosso direito; (v) a possibilidade 
de aproveitamento de toda a vasta capacidade 
que as novas tecnologias podem trazer para 
o mundo da advocacia; finalmente, para não 
ser demasiado ambicioso, (vi) a apresentação 
de uma solução para os advogados associados 
das sociedades de advogados, que não ponha 
em causa as especificidade da profissão, mas 
represente o que já existe hoje de melhor na 
maior parte das sociedades de advogados e 
consta, aliás, do código deontológico aprova-
do na asap.

apresentamos seis desejos, sendo que alguns 
precisam de colaboração ativa por parte do 
governo, como todos os que exigem interven-
ção legislativa (a reforma fiscal, da cpas, do es-
tatuto do associado e das sociedades multidis-
ciplinares), outros implicam uma parceria ativa 
entre o governo e as sociedades (como a inter-
nacionalização), finalmente, outros nem tanto, 
beneficiando até mais da sua não intromissão 
(como a aplicação de novas tecnologias).

estes seis desejos vão imbricar e complemen-
tar os grandes desafios das sociedades de 
advogados para os próximos tempos - não 
apenas para 2022. desafios de gestão, interna-
cionalização, tecnológicos, fiscais e jurídicos.

Verifica-se já, nas principais sociedades de ad-
vogados, uma tranquila mudança de geração 

na liderança das sociedades, para colegas mais 
bem preparados, formados em capacidades de 
gestão e com novas visões para os novos tem-
pos. a geração que criou as sociedades e as fez 
desenvolver foi capaz de criar sucessores dignos 
que podem potenciar as sociedades para futu-
ros ainda maiores. a permanente evolução dos 
novos tempos exige novas formas de prestar os 
serviços de advocacia, acompanhando também 
as necessidades dos clientes, que também evo-
luem e sempre mais rapidamente. assim, as atu-
ais sociedades de advogados têm de se saber 
adaptar a novas formas de gestão, mais profis-
sional, com maiores conhecimentos de gestão, 
novas formas de trabalho, novas tecnologias e 
às novas mentalidades dos seus colaboradores.

a internacionalização permitiu às socieda-
des britânicas e norte-americanas crescer...  

“DEIxAMOS AQuI SEIS DESEJOS, 

AMbICIOSOS, ALGuNS OutROS 

DESAFIOS ÀS SOCIEDADES 

DE ADVOGADOS E AO NOVO 

GOVERNO NO INÍCIO DO SEu 

MANDAtO. ESPERAMOS QuE SE 

POSSAM CONCREtIZAR, CERtOS 

DE QuE PODEM CONtAR COM A 

ASAP PARA OS AJuDAR A PÔR 

EM PRÁtICA.” 

José luís moreira da silva, presidente 
da associação das sociedades de 
advogados de portugal (asap)
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depressa, impondo a sua língua e o seu direito 
ao mundo. as sociedades de advogados por-
tuguesas têm igualmente de saber aproveitar 
o enorme potencial lusófono para crescer, 
sabendo que para isso é urgente contratar em 
português e sob o modelo lusófono, criando 
tribunais arbitrais em língua portuguesa, 
dialogando mais com os colegas dos países 
de expressão portuguesa, da américa latina, 
áfrica e ásia.

os desafios tecnológicos são talvez os que 
mais pesam nos orçamentos das sociedades. 
mas, o futuro vai exigir cada vez maior inves-
timento em informatização e em novas ferra-
mentas tecnológicas que facilitem o trabalho 
mais rotineiro e nos coloquem ao nível das 
congéneres internacionais e das exigências 
dos clientes, prestando um melhor serviço.

Um dos desafios que persegue as sociedades 
de advogados desde o seu nascimento é o 
regime fiscal. Fruto da criação das sociedades 
de advogados como sociedades de profis-
sionais, essencialmente como sociedades 
civis, o regime fiscal que desde logo lhes ficou 
associado, foi o que implica que os lucros se-
jam tributados na esfera de cada sócio e não 
no da sociedade. este regime sempre trouxe 
iniquidades várias, como a tributação de 

lucro não distribuído e a impraticabilidade de 
constituição de reservas, mas hoje a situação 
é insustentável pela evidente e manifesta 
criação de desigualdades. desigualdade entre 
sociedades de profissionais e mesmo entre 
sociedades de advogados! a tributação pelo 
regime de transparência fiscal tem de acabar 
como obrigação, permitindo-se uma opção 
pelo sujeito passivo.

Finalmente, temos vários desafios importados 
de regulamentação europeia que, algumas, 
põem em causa a relação essencial entre o 
advogado e o seu cliente, o mesmo é dizer: 
que põem em causa o estado de direito, por 
abalarem as fundações do direito ao acesso à 
Justiça, onde o advogado é central. Falamos 
da querela da multidisciplinariedade, falamos 
das medidas que têm vindo a ser impostas 
para combate ao branqueamento de capitais 
e ao terrorismo, pondo em causa a relação de 
confiança que deve existir entre o advogado e 
o seu cliente.

deixamos aqui seis desejos, ambiciosos, 
alguns outros desafios às sociedades de ad-
vogados e ao novo governo no início do seu 
mandato. esperamos que se possam concreti-
zar, certos de que podem contar com a asap 
para os ajudar a pôr em prática. 

“OS DESAFIOS tECNOLÓGICOS 

SÃO tALVEZ OS QuE MAIS 

PESAM NOS ORÇAMENtOS 

DAS SOCIEDADES. 

MAS, O FutuRO VAI ExIGIR 

CADA VEZ MAIOR INVEStI-

MENtO EM INFORMAtIZAÇÃO 

E EM NOVAS FERRAMENtAS 

tECNOLÓGICAS…” 
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a PREViDÊncia SOciaL DOS aDVOGaDOS
opinião de lUÍs meneZes leitão, Bastonário da ordem dos adVogados

apesar disso, o conselho geral da ordem dos 
advogados tem conseguido, em negociações 
duras e difíceis com a direção da cpas, levar 
esta a rever as propostas que apresenta, obten-
do-se assim que o desconto de -10% de 2020 se 
tivesse mantido em 2021 e em 2022. neste ano 
houve uma ligeira subida das contribuições, em 
virtude da atualização obrigatória resultante da 
inflação, mas a subida seria muito maior se não 
se aplicasse qualquer fator de correção.

em qualquer caso, é manifesta a insatisfação 
dos advogados com o seu sistema de previdên-
cia, a qual ficou demonstrada pelo referendo 
de 2 de julho de 2021, em que uma maioria 
se pronunciou favoravelmente à possibilida-
de de optar pela segurança social. a ordem 
dos advogados solicitou ao parlamento essa 
alteração, mas os projetos apresentados nesse 
sentido foram rejeitados, tendo o parlamento 
optado apenas por criar um grupo de trabalho 
para discutir a questão.

espera-se assim que esse grupo de trabalho 
apresente soluções que permitam assegurar o 
direito constitucional dos advogados à sua se-
gurança social, acabando com a instabilidade 
resultante de um aumento contínuo das suas 
contribuições para a previdência. 

no entanto, desde logo para 2019 um desconto 
a esse indexante de -14%, o que permitiu que 
a tributação mínima dos advogados baixasse 
para €230,2 em 2019, a primeira descida em 
muitos anos.

sucede, porém, que o diploma não previu a 
manutenção desse desconto nos anos sub-
sequentes, estabelecendo que o mesmo de-
pende de proposta da cpas ao governo, após 
pronúncia favorável do seu conselho geral (art. 
5º, nºs 2 e 3). se o conselho geral da cpas não 
se pronunciar favoravelmente, não há qualquer 
desconto ao indexante contributivo, levando 
a uma enorme subida das contribuições men-
sais. o conselho geral da cpas é assim todos os 
anos colocado entre a espada e a parede já que, 
ou concorda com o desconto proposto pela 
direção, ou vê as contribuições subirem muito 
mais do que esta propõe. 

por esse motivo propusemos ao governo que 
alterasse essa regra, determinando que não 
houvesse qualquer subida de contribuições 
em caso de rejeição da proposta da direção. o 
governo não aceitou, no entanto, efetuar essa 
alteração, pelo que todos os anos o problema 
se mantém, uma vez que a cpas propõe siste-
maticamente reduzir o fator de correção e os 
estudos técnicos que apresenta até defendem 
um fator de correção menor.

� durante muitos anos os advogados con-
viveram pacificamente com a existência com 
um regime de previdência próprio, assegura-
do pela caixa de previdência dos advogados 
e solicitadores (cpas). esse consenso foi 
quebrado pelo atual regulamento da cpas, 
aprovado pelo decreto-lei 119/2015, de 29 de 
junho, que estabeleceu contribuições muito 
mais gravosas, ao mesmo tempo que cortava 
brutalmente o valor das pensões futuras. 

assim, até 2015 os advogados eram sujeitos a 
uma contribuição mínima de 17% sobre dois 
salários mínimos. no novo regime estabeleceu-
-se a sucessiva elevação dessas contribuições 
para 19% em 2017, 21% em 2018, 23% em 2019 
e 24% em 2020. como o valor do salário mínimo 
foi sendo sucessivamente elevado, o montante 
mínimo das contribuições para a previdência 
subiu exponencialmente e, se a situação se ti-
vesse mantido, os advogados estariam a pagar 
em 2022 mensalmente um valor mínimo de 
€338,40 para a sua previdência. 

tal veio, porém, a ser evitado através de uma al-
teração ao regulamento da cpas efetuada pelo 
decreto-lei 116/2008, de 21 de dezembro. esse 
diploma terminou com a indexação ao salário 
mínimo nacional, que foi substituída por um 
indexante contributivo de €581,9, atualizável 
em função da inflação (art. 4º). o diploma fixou, 
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temporária do quarto escalão contributivo, 
isto quando os Beneficiários não disponham 
de quaisquer rendimentos para proceder ao 
pagamento das contribuições; 
(iii) alteração da forma de apuramento da 
base de incidência contributiva, que deixou 
de estar indexada à retribuição mínima men-
sal garantida e à sua subida, com a criação 
de um conceito de indexante contributivo, 
actualizado com base no índice de preços 
ao consumidor, e excepcionalmente com a 
possibilidade de aplicação de um factor de 
correcção, o que tem permitido um esforço 
contributivo menor; 
(iv) introdução de uma acção de assistência em 
casos de quebra grave e abrupta da actividade 
e insuficiência económica, garantindo apoios 
extraordinários, em situações de estado de 
emergência, de calamidade, de contingência, 
de alerta ou de outros que tornem impossível 
ou muito limitado o exercício da profissão;
(v) eliminação da obrigatoriedade contributi-
va dos Beneficiários estagiários; e aumento do 
número de escalões para 26, fazendo diminuir, 
ao nível dos escalões mínimos e dos escalões 
máximos, o intervalo de valores para permitir 
maior escolha; 
(vi) previsão, no que respeita ao acesso à 
pensão, da redução do prazo de garantia de 
15 para 10 anos, e reintrodução da obrigação 
contributiva para os Beneficiários pensionistas 
que mantenham o exercício da profissão até 
aos 70 anos com a correspondente possibili-
dade de melhoria da pensão de reforma para 
estes Beneficiários em situação de reforma e 
que continuam a exercer a profissão. 

estas e outras medidas de extensão do objec-
to estatutário da cpas, bem assim como toda 
a inovação em matéria de protecção social e a 
instituição de novos direitos e alargados bene-
fícios para advogados, solicitadores e agentes 
de execução, decorrem de uma lógica de ges-
tão responsável, prudente e racional, que ba-
seia as decisões numa análise séria, exequível 
e fundamentada das condições concretas da 
instituição e orienta a estratégia apenas pelos 
superiores interesses dos Beneficiários a curto, 
médio e longo prazo. 

realidades e instituindo mecanismos justos de 
alívio de dificuldades individuais derivadas da 
perda temporária de rendimentos por doença 
ou acidente. 

no quadro das múltiplas iniciativas que a 
cpas desenvolveu recentemente com vista a 
dotar a instituição dos instrumentos de uma 
intervenção mais eficaz e mais favorável aos 
Beneficiários, destacamos as seguintes:
(i) oferta alargada e gratuita de um seguro de 
acidentes pessoais, de um seguro de assis-
tência médica permanente e de um seguro de 
acidentes pessoais e doença - seguro de pro-
tecção de rendimentos (incapacidade tempo-
rária acidental [ita] por doença ou acidente), 
cujos prémios são assumidos pela cpas para 
todos os que tenham a situação contributiva 
integralmente regularizada;
(ii) previsão de não pagamento temporário 
de contribuições nas situações de incapaci-
dade temporária para o trabalho por motivo 
de doença grave ou de situação particular de 
parentalidade ou, em alternativa, adopção 

� a caixa de previdência dos advogados 
e solicitadores (cpas) é uma instituição de 
previdência sustentável e fortemente com-
prometida com a defesa dos interesses sociais 
e económicos de longo prazo das classes pro-
fissionais que representa. a direcção da cpas 
tem conseguido compatibilizar o imprescin-
dível suporte legal e financeiro para decisões 
de alargamento da sua missão original, com a 
necessária racionalidade e equilíbrio dos pro-
cessos de criação de novas responsabilidades 
financeiras, visando antecipar e resolver os 
problemas e interpelações propostas pela rá-
pida evolução da comunidade de advogados, 
solicitadores e agentes de execução.

neste sentido, nos dois últimos triénios, foi 
possível acelerar a evolução estatutária e 
modernizar as práticas de gestão da cpas, 
de modo a reforçar estruturalmente a sus-
tentabilidade do sistema e, no mesmo passo, 
acolher as principais preocupações manifes-
tadas pelos Beneficiários, com o alargamento 
dos apoios assistenciais e sociais a novas 

cPaS aSSEGURa O PRESEnTE 
E PREPaRa O FUTURO

direcÇão da caiXa de preVidÊncia dos adVogados e solicitadores

Da esquerda para a direita (Advogados da Direcção da CPAS): Carlos Pinto de Abreu, Catarina Mascarenhas, Victor Alves Coelho e Susana Afonso.
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sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                 

nóvoa cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.                                                                                                 

nsm - nuno sousa moniz & associados,

sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                 

nuno Fonseca alves, Fabiana azevedo & associados

sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                 

nuno pinto coelho de Faria e associados

sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                                                 

n

103

57

84

103

84

85

85

Índice alFaBÉtico
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Índice alFaBÉtico

pacc.V - mendes pinto, cunha araújo, Borges de carvalho, champalimaud

simões, Vareiro & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

pacheco de amorim, miranda Blom & associados

sociedade de advogados sp rl                                                                                                                                                                 

pares advogados                                                                                                                                                                                                 

paulo silva & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

paxlegal | patrício, pestana & associados, 

sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                 

pbbr - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

pedro rodrigues da mata & associados                                 

sociedade de advogados, sp - ri                                                                                                                                                                 

pereira & Vitorino, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

pereira da cruz e associados - sociedade de advogados, rl                                                                                                                                 

pinto ribeiro advogados                                                                                                                                                                 

plataforma legal ace                                                                                                                                                                 

pmc | José pujol, luís marçal, Jorge calisto e associados, 

sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                 

pmcg sociedade de advogados sp rl                                                                                                                                 

porto law | BmFs advogados, sp, rl                                                                                                                                                                 

pra - raposo, sá miranda & associados, 

sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                 

103

103

86

58

86

59

104

104

87

104

87

88

104

105

60

p

raposo Bernardo & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

rato & cortés, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

rBms - rodrigues Bastos, magalhães e silva & associados, 

sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                 

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

rpsU | rosado, sevinate pinto, Ulrich, severien & associados

sociedade de advogados, s.p.r.l.                                                                                                                                                                 

rrp advogados | ricardo reigada pereira

sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                 

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

rsn advogados                                                                                                                                                                                                                                 

r

61

88

62

63

105

64

89

65

santos Baptista & Baptista - advogados, sp, rl                                                                                                                                 

saraiva lima e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

s

105

105

seegman servicios Juridicos slp - sucursal em portugal                                                                                                                                 

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

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                                                                                                                                 

sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                                                 

spca - sociedade de advogados, sp, rl 

(paulo samagaio, João cruz, correia de almeida, José rijo, 

nunes de oliveira & associados, sociedade de advogados sp, rl)                                                                                                                                 

106

106

66

106

67

68

69

89

teixeira & sousa guimarães - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

teresa patrício & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

tFra - teixeira de Freitas, rodrigues & associados                                                                                                                                                                 

t

106

107

107

Valadas coriel & associados                                                                                                                                                                 

Vasco soares da Veiga & associados, sociedade de advogados rl                                                                                                 

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

Vieira de almeida & associados - sociedade de advogados sp rl                                                                                                                                 

Vieira Fonseca & associados, sociedade de advogados, rl                                                                                                                                 

Vieira mesquita, Zenóglio de oliveira & associados

sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                                                                                                                 

V

90

107

90

71

72

91

Uría menéndez - proença de carvalho                                                                                                                                                                                                 

U

70
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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 
entregar de forma cega, automática ou repetitiva. 
cada pessoa é importante, cada caso é um caso, 
diferente no diagnóstico, diverso na terapêutica. 
análise rigorosa, resposta pronta, antecipação dos 
problemas, prevenção dos riscos, utilidade do acon-
selhamento, minimização dos danos, proactividade 
nos conselhos, qualidade do patrocínio e efectivi-
dade da defesa estão no nosso adn e no empenho 
que colocamos na excelência dos serviços e na pros-
secução 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 deon-
tologia profissional), direito internacional (coopera-
ção Judiciária internacional, extradição e mandado de 
detenção europeu, procuradoria europeia), Família e 
crianças, direito das sucessões, ambiente, direito da 
saúde (actividade, erro e negligência médica), Bancá-
rio, direito Farmacêutico, ciências da Vida e Biotecno-
logia, contratação 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, recupera-
ção de créditos, direito dos media e da comunicação 
social, direito do desporto, comércio internacional, 
investimento internacional e estrangeiro, direito so-
cial 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
•	 defence extradition lawyers Forum (delF)
•	 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
•	“direito ao silêncio sobre antecedentes criminais e 
direito à assistência por defensor” e “direito penal 
europeu institucional”; Vânia costa ramos
•	“a investigação levada a cabo pela defesa”; sofia 
monge

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 na escola nacio-
nal de saúde pública da Universidade nova de lisboa

Outras Ligações:
•	 carlos pinto de abreu - docência em acções da oa, 
da Ucp, do ceJ, da pJ, da psp e da gnr
•	 rui elói Ferreira - Vogal da comissão de protecção 
das Vítimas de crimes Violentos, 2006-2009; mem-
bro da elena - european legal network on asylum 
(rede legal europeia de asilo), 2007-2008
•	 Vânia costa ramos - Vice-presidente da ecBa, 
membro do legal experts advisory panel da Fair 
trials international; presidente da direcção do Fo-
rum penal - associação dos advogados penalistas, 
2016-2022; 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
•	 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
•	 rui elói Ferreira - Vogal da comissão dos direitos 
Humanos da ordem dos advogados, 2003-2008
•	 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 E PARCERIAS
colaborações: angola, Brasil, macau e moçambique
parcerias: coimbra, Faro, Funchal, ponta delgada, ma-
drid e londres  |  correspondentes: espanha, França, 
itália, alemanha, suíça, grã-Bretanha e estados Unidos

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de consultores: 

Nº de outros colaboradores: 

alameda Quinta de santo antónio, 13 c
1600-675 lisboa

rua dom João iV, nº 399, 2º - sala 10
4000-302 porto

t. 217 106 160  |  225 106 540

F. 213 519 526  |  220 400 996

e. carlospintodeabreu@carlospintodeabreu.com

www.carlospintodeabreu.com

carlos pinto de aBreU e associados - sociedade de adVogados, sp, rl
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NOME DA SOCIEDADE
cerejeira namora, marinho Falcão

A SOCIEDADE
desde 1992 que a cerejeira namora, marinho Falcão 
cimenta um posicionamento dinâmico, multidisci-
plinar e inovador, respondendo aos desafios mais 
complexos do mercado. o que começou com 2 
sócios fundadores e 2 áreas de especialidade, hoje 
multiplica-se por uma sociedade com mais de 
50 advogados que atuam em 15 áreas de prática. 
com uma marca renovada, distinguimos as nossas 
pessoas pela excelência e profissionalismo, mas 
também pelas suas qualidades humanas, essenciais 
para alavancar o sucesso dos clientes e para apoiar 
a comunidade onde nos inserimos.
passados 30 anos a nossa missão continua clara:
Ser um parceiro para todos os momentos, assu-
mindo um papel central na vida dos clientes e de-
fendendo os seus interesses.
Desenvolver talento, através de ações de forma-
ção contínua e desenvolvimento pessoal de cada 
profissional.
Apoiar a comunidade, através de programas inseri-
dos dentro da estratégia de responsabilidade social.

ÁREAS PREFERENCIAIS
Laboral
nuno cerejeira namora
ncn@sociedadeadvogados.eu

Fiscal
pedro marinho Falcão
pmfalcao@sociedadeadvogados.eu

Corporate
eduardo castro marques
ecm@sociedadeadvogados.eu

Público
pedro neves de sousa
pns@sociedadeadvogados.eu

Privacidade, Digital e tecnologia
gonçalo cerejeira namora
gcn@sociedadeadvogados.eu

OutRAS ÁREAS
arbitragem, Bancário e Financeiro, civil, contencioso, 
desporto, Família, sucessões e menores, imobiliário, 
turismo e construção, penal e contra-ordenações, 
propriedade intelectual, recuperação de créditos

NOME DOS SÓCIOS
nuno cerejeira namora, pedro marinho Falcão, 
eduardo castro marques

IDIOMAS
português, inglês, Francês, espanhol

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
membros Fundadores da law academy | ir global 
| cielo - comunidad para la investigación y el 
estudio laboral Y ocupacional | Fórum penal - asso-
ciação dos advogados penalistas | membros Funda-
dores da asap

PubLICAÇÕES
as publicações desenvolvidas pelos profissionais 
da cerejeira namora, marinho Falcão assumem um 
carácter profissional, académico e científico, poden-
do ser consultadas no nosso site e nas newsletters.
as publicações assumem uma elevada importância 
junto dos nossos clientes e da comunidade científica. 
paralelamente, foi criada em 2016 a law academy, 
que se assume como uma plataforma que alberga 
uma série de publicações de diferentes âmbitos, e 
que tem como principal objectivo cooperar com o 
meio empresarial e académico, tanto a nível nacio-
nal como internacional.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
os profissionais da cerejeira namora, marinho Falcão 
participam, ao longo do ano, em conferências, semi-
nários e Formações nas diferentes áreas do direito. 
as participações tanto podem ser nacionais como in-
ternacionais de âmbito científico, como académico. 
na law academy, instituto jurídico nascido no seio 
da sociedade, destacamos o congresso internacio-
nal labour 2030, que perspectiva o futuro do traba-
lho no plano mundial. mais informações podem ser 
consultadas em www.labour2030.eu.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 pedro marinho Falcão - professor auxiliar do de-
partamento de direito da Universidade portucalen-
se; professor do instituto politécnico do cávado e do 
ave; direito Fiscal
•	 nuno cerejeira namora - professor convidado do 
mestrado em direito, da Universidade portucalense; 
assistente convidado da Universidade Fernando 
pessoa; direito do trabalho, 1992 a 1998; professor 
no curso superior de medicina legal - instituto 

nacional de medicina legal e Faculdade de medicina 
da Universidade do porto; direito do trabalho
•	 eduardo castro marques - ae Faculdade de direito 
da Universidade de lisboa; ae Faculdade de direito 
da Universidade do porto; elsa Universidade por-
tucalense; elsa Universidade do minho; curso de 
práticas processuais civis e práticas processuais la-
borais; coordenador da pós-graduação de recursos 
Humanos e relações laborais - isVoUga - instituto 
superior de entre douro e Vouga; recursos Humanos 
e relações laborais

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 nuno cerejeira namora - Vice presidente do con-
selho de deontologia do porto, 2013/16; Vogal do 
conselho de deontologia do porto, 2011/13; Forma-
dor na oa; membro do Júri de exame de admissão
•	 pedro marinho Falcão - presidente da comissão na-
cional de estágios e Formação da oa, 2005/07; mem-
bro do conselho distrital do porto da oa, 2002/04
•	 eduardo castro marques - membro do instituto 
das sociedades de advogados (isa) da ordem dos 
advogados portugueses, 2020

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa
rua castilho, nº 39 - 12º a, 1250-068 lisboa

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

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores:

rua doutor Joaquim pires de lima, 388
4200-348 porto

t. 225 573 520

F. 225 507 220

e. geral@sociedadeadvogados.eu 

www.sociedadeadvogados.eu 

cereJeira namora, marinHo Falcão
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aamm - aBecasis, moUra marQUes & associados, sociedade de adVogados, sp, rl

NOME DA SOCIEDADE
aamm - abecasis, moura marques & associados, 
sociedade de advogados, sp, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2012
somos uma sociedade de advogados reconhecida 
nas áreas de direito público, contencioso 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.

av. da liberdade n º 190 - 1º B
edifício avenida 190
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: 
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Nº de sócios: 

Nº de sócios contratados:

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de consultores: 

Nº de outros colaboradores:

38

20

+200

42

36

126

NOME DA SOCIEDADE
abreu advogados

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 1993. a abreu advogados 
é uma sociedade de advogados independente 
fundada em 1993 e que conta hoje com mais de 
300 colaboradores. distingue-se pelo seu rigor e 
qualidade técnica, estando preparada para prestar 
assessoria em qualquer área do direito. dos advoga-
dos às equipas de gestão, todos os seus profissionais 
estão continuamente empenhados na adoção de 
uma abordagem centrada no cliente. seja pelas so-
luções que oferece, seja pela multidisciplinariedade 
das equipas orientadas para o mundo empresarial e 
preparadas para acompanhar as múltiplas vertentes 
da sua crescente complexidade, a abreu advogados 
é hoje uma referência na prática jurídica em portugal.
posicionando-se entre as maiores sociedades de 
advogados do país, a abreu advogados conta com 
escritórios em lisboa, no porto e, em parceria, no 
Funchal. a sua experiência internacional é também 
um reflexo do perfil internacional dos seus clientes. 
ao longo dos anos, tem desenvolvido estreitas re-
lações com parceiros internacionais de excelência, 
mantendo uma presença relevante nos países de 
língua portuguesa, através da colaboração com 
parceiros locais em angola, Brasil, cabo Verde, china, 
guiné-Bissau, moçambique e timor-leste.

ÁREAS DE PRÁtICA
arbitragem e mediação, contencioso, direito comer-
cial, direito comunitário e da concorrência, direito 
da propriedade intelectual e tecnologias de infor-
mação, direito do ambiente, direito do desporto, 
direito do trabalho, direito Financeiro, direito Fiscal, 
direito imobiliário, direito penal, direito público, di-
reito societário, Fusões e aquisições, insolvências e 
reestruturação de empresas.

SÓCIOS
alexandra courela
alexandra nascimento correia
ana sofia Batista
antónio andrade
antónio pina
armando martins Ferreira
Bernardo de arrochela alegria
carmo sousa machado
césar Bessa monteiro, jr.

duarte de athayde
Fernando Veiga gomes
Francisco patrício
guilherme santos silva
inês sequeira mendes
José eduardo martins
José maria corrêa de sampaio
manuel de andrade neves
manuel durães rocha
manuel santos Vítor
maria dulce soares
marta costa
marta de oliveira pinto trindade
marta romano de castro
martim menezes
nuno cunha Barnabé
patrícia Viana
paulo de tarso domingues
pedro alves da silva
pedro pais de almeida
pedro pessanha
ricardo Henriques
rodrigo Formigal
rui peixoto duarte
teresa Brito da silva
tiago mendonça de castro
Zara Jamal

CONSELHO CONSuLtIVO
miguel teixeira de abreu (sócio Honorário), césar 
Bessa monteiro, Henrique trocado, luís marques 
mendes, paulo gouveia e silva, paulo teixeira pinto, 
teresa anselmo Vaz

SÓCIOS CONtRAtADOS
ana rita duarte de campos, diogo pereira duar-
te, diogo pessanha, gonçalo delicado, gonçalo 
malheiro, Hugo teixeira, João Bravo da costa, José 
carlos Vasconcelos, luis Fraústo Varona, madalena 
caldeira, mafalda teixeira de abreu, maria de deus 
Botelho, maria inês assis, maria santa martha, ma-
riana gouveia de oliveira, nuno luís sapateiro, pa-
trícia perestrelo, pedro Barosa, sónia gemas donário, 
tiago corrêa do amaral

SÓCIA LOCAL
elisa pereira

IDIOMAS
inglês, Francês, espanhol, italiano e alemão

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 carmo sousa machado, Vice-presidente do conse-
lho geral da ordem dos advogados, triénio 2020-2022

ASSOCIAÇÕES
multilaw  |  consulegis  |  aiJa  |  Uia  |  iBa

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
portugal m&a: moving Forward after covid-19  |  
lisbon law summit  |  lisbon, law & tech 2021  |  
abreu sustainability school

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
dislexia day by day  |  target gender equality  |  
associação salvador  |  cais  |  capiti  |  crescer a 
estudar  |  rede de emergência alimentar.

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, 
Brasil, cabo Verde, china, guiné-Bissau, espanha, 
França, itália e moçambique. Em Joint-office: 
timor-leste. Contacto: info@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
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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 associados:

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

8

1

2

3
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NOME DA SOCIEDADE
antas da cunha ecija & associados
sociedade de advogados sp rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2015
a antas da cUnHa eciJa é uma sociedade de cariz 
internacional, com especial enfoque no direito digi-
tal. Faz parte do grupo eciJa, presente em 17 países, 
num total de 30 escritórios próprios. Há vários anos 
que a sociedade é reconhecida, no mercado ibérico, 
como uma referência incontornável nas áreas de 
tmt, proteção de dados e propriedade intelectual. 
em 2021 ganhou o prémio de Law Firm of the Year 
e Law Firm of the Year Information Technology nos 
Awards IP & TMT. 
nos rankings do Financial times, a sociedade é 
considerada uma das mais inovadoras da europa. 
nos últimos 2 anos, a sociedade viu a sua estrutura 
crescer exponencialmente. Hoje em dia, a antas da 
cUnHa eciJa conta com uma equipa de aproxima-
damente 100 profissionais (sócios, consultores, as-
sociados, estagiários, solicitadores e business team).

NOME DOS SÓCIOS
Fernando antas da cunha, Henrique moser, pe-
dro da Quitéria Faria, João teixeira, Joana cunha 
d’almeida, nuno da silva Vieira, João de moraes Vaz, 
amílcar silva, alexandra mota gomes, odete sousa 
pereira, ana Bastos

ÁREAS PREFERENCIAIS
Direito Comercial & Societário 
responsável: Fernando antas da cunha 
e-mail: ac@adcecija.pt 
advogados especialistas: Fernando antas da cunha, 
amílcar silva, artur Filipe da silva

Contencioso e Arbitragem 
responsável: João carlos teixeira 
e-mail: jteixeira@adcecija.pt 
advogados especialistas: João carlos teixeira, cláu-
dia leonardo, raquel correia, pedro cameira

Direito Imobiliário e urbanismo 
responsável: Henrique moser
e-mail: hmoser@adcecija.pt 
advogados especialistas: Henrique moser, João mo-
raes Vaz, odete sousa pereira

Direito da Propriedade Intelectual e tecnologias 
da Informação | Proteção de Dados
responsável: ana Bastos 
e-mail: abastos@adcecija.pt 
advogada especialista: ana Bastos

Direito do trabalho 
responsável: pedro da Quitéria Faria
e-mail: pfaria@adcecija.pt
advogados especialistas: pedro da Quitéria Faria, 
luis Branco lopes

OutRAS ÁREAS
criminal, contraordenacional e compliance  |  direi-
to Fiscal  |  direito público  |  direito trabalho e da 
segurança social  |  Fintech & regulação Financeira  
|  legal intelligence  |  private clients  |  tmt / privaci-
dade e cibersegurança

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
•	 iBa - international Bar association
•	 interact law - independent network of legal 
Firms

PubLICAÇÕES
todas as nossas publicações, artigos, flash alerts e 
colaborações podem ser consultados no nosso site 
nos destaques News and Media. 
os nossos associados são autores e co-autores de 
distintas obras nacionais e internacionais de refe-
rência nos diversos sectores de atividades.

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	“time for efficiency: clients demand effectiveness 
and cost control. How are law firms responding?”, 
orador: Fernando antas da cunha, 2021
•	“privacy connect”, oradora: ana Bastos, 2021
•	“Blockchain, criptomoedas e contratos inteligen-
tes | lei, regulação e contratos inteligentes”, orador: 
nuno da silva Vieira, 2021
•	“o desafio da digitalização”, oradores: Fernando 
antas da cunha e nuno da silva Vieira, 2021
•	 a sociedade organiza com frequência conferên-
cias, seminários e formações internas e externas 
para os seus clientes e parceiros sobre temas jurídi-
cos da atualidade.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 João carlos teixeira & cláudia leonardo, docentes 
da Universidade autónoma portuguesa; área: práti-
ca Jurídica interdisciplinar, 2021
•	 Fernando antas da cunha / Joana cunha d’almeida, 
docentes da noVa sBe; áreas: Blockchain & smart 
contracts, 2021
•	 nuno da silva Vieira, docente & coordenador exe-
cutivo programa da noVa sBe; áreas: Blockchain & 
smart contracts, 2021
•	 alexandra mota gomes / Beatriz eusébio da costa 
/ rui antunes, docentes da Faculdade direito Uni-
versidade católica portuguesa (porto); área: práticas 
processuais penais, 2021
•	 pedro da Quitéria Faria / isabel costa, docentes 
da Faculdade de direito da Universidade do porto; 
área: práticas processuais laborais, 2021

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 aldeias de crianças sos portugal

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Braga 
rua de Janes, nº 20 - 1º andar, sala 101
4700-318 Braga
telf: 253 995 296  |  geral@adcecija.pt

•	 porto
rua eugénio de castro, nº 352 - 2º andar, sala 26
4100-225 porto
telf: 226 051 330

Nº de sócios: 

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de consultores: 

Nº de outros colaboradores:

rua carlos alberto da mota pinto, nº 17 - 2º piso
1070-313 lisboa

t. 213 192 080

e. geral@adcecija.pt 

www.adcecija.pt

antas da cUnHa eciJa & associados - sociedade de adVogados sp rl

11

75

15

8

23
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IDIOMAS
português  |  inglês  |  Francês  |  espanhol  |  italiano

NEtWORkS E PARCERIAS
•	 lexlink - rede internacional de advogados que 
atuam nas práticas jurídicas empresariais em geral, 
com sede em londres, e presente em mais de 20 
países a nível mundial. a aFma é desde 2016 o seu 
membro exclusivo em portugal

•	 a aFma tem também uma parceria com um escri-
tório na madeira - QJF - com quem tem realizado 
vários projetos de clientes

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

NOME DA SOCIEDADE
antónio Frutuoso de melo e associados
sociedade de advogados, sp rl

A SOCIEDADE
a aFma completa 25 anos de existência em 2022. ao 
longo de mais de duas décadas, a aFma criou rela-
cionamentos que cresceram e perduram, em muitos 
casos, há mais de 20 anos. gostamos de ouvir, identifi-
car o que o cliente precisa e pode não expressar. com 
pragmatismo, tenacidade e transparência resolvemos 
as questões dos nossos clientes, com proximidade 
criamos soluções e relacionamentos. sendo uma 
sociedade com dimensão, distinguimo-nos pela fami-
liaridade e pessoalidade no contacto, atentos a todas 
as questões de compliance e conflitos de interesses.

somos uma equipa coesa, com as valências de 
advocacia empresarial, preparada para assessorar 
clientes empresariais, que se mantém firme quanto 
aos princípios que desde sempre nos nortearam, a 
independência e a liberdade de pensamento, com 
parâmetros éticos de conduta e de valores que se 
regem pela contribuição e exemplo para com a co-
munidade onde estamos inseridos.

Vamos assim para além do conhecimento jurídico, 
como um projeto alternativo de advogados numa 
sociedade full service, cuja eficácia se baseia no 
acompanhamento personalizado do seu cliente, 
num mundo global, ao encontrar soluções inovado-
ras num quadro empresarial cada vez mais exigente, 
tecnológico e multifacetado.

assim temos crescido sustentadamente, e assim pre-
tendemos continuar, a merecer dos nossos clientes a 
mesma confiança que sempre nos têm demonstrado.

ÁREAS PREFERENCIAIS
a aFma é uma sociedade de vocação full service 
com valências em todas as práticas de direito, 
nomeadamente as empresariais, que tem como 
práticas e sectores preferenciais direito comercial e 
societário  |  Financeiro e mercado capitais  |  m&a  |  
imobiliário  |  administrativo  |  contencioso  |  Fiscal  
|  concorrência  |  propriedade intelectual  |  trabalho 
e segurança social  |  distribuição  |  Farmacêutico  |  
cosmético  |  tic  |  ambiente  |  desporto  |  media e 
comunicação social e publicidade

NOME DOS SÓCIOS
António Frutuoso de Melo
Bancário e financeiro, valores mobiliários e mer-
cado de capitais, fusões e aquisições, comercial e 
societário.

Pedro Porto Dordio
comercial e societário, imobiliário, fusões e aquisi-
ções, financeiro e mercado de capitais.

Guilherme Frutuoso de Melo
Fusões e aquisições, comercial e societário, imobiliá-
rio, valores mobiliários e mercado de capitais.

Alda Cabeças
Bancário e financeiro, fusões e aquisições, concur-
sos públicos.

Guida Vila Nova
contencioso e arbitragem, propriedade industrial, 
direitos de autor.

Sofia belard
Fusões e aquisições, comercial e societário, farma-
cêutico e cosméticos, trabalho e segurança social,  
concorrência, consumo, agência e distribuição.

Fernando Magiolo Magarreiro
trabalho e segurança social, fusões e aquisições, 
comercial e societário, imobiliário, farmacêutico e 
cosméticos, transportes, desporto, jogo e apostas.

Rita Nina
protecção da dados, fusões e aquisições, comercial e 
societário, consumo, trabalho e segurança social, pu-
blicidade e marketing, agência e distribuição.

António Gaio
Fiscal, bancário e financeiro, valores mobiliários e 
mercado de capitais, seguros, mutualismo.

Associados:
raquel elias da costa
inês saraiva de aguilar 
João Belo nunes
ágata dinis
sandra Fraga
madalena silva pinto
cláudia Brito oliveira

Estagiários:
antónio Belard ribeiro
madalena cordovil

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de outros colaboradores: 

avenida da liberdade, nº 38 - 1º andar
1250-145 lisboa

t. 213 218 600

F. 213 218 686

e. afma@afma.pt

www.afma.pt

antÓnio FrUtUoso de melo e associados - sociedade de adVogados, sp rl

9

18

2

6
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NOME DA SOCIEDADE

asQ & associados - sociedade de advogados, sp, rl

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 internacionaliza-

ção e a desenvolver soluções jurídicas singulares, 

superando expetativas, utilizando rigor, singula-

ridade, independência, compromisso e inovação 

e sendo uma referência internacional na oferta de 

soluções jurídicas integradas.

NOME DOS SÓCIOS

antónio santos Quintas

marco santos silva

ricardo moreira pinto

tânia da cruz Francisco

eduarda santiago tavares

ÁREAS PREFERENCIAIS

Clientes Privados

responsável: antónio santos Quintas

e-mail: asq@asqassociados.pt

nº de advogados: 3

Insolvências

responsável: marco santos silva

e-mail: mms@asqassociados.pt

nº de advogados: 4

Recuperação de Créditos

responsável: ricardo moreira pinto

e-mail: rmp@asqassociados.pt

nº de advogados: 4

Corporate Finance

responsável: tânia da cruz Francisco

e-mail: tcf@asqassociados.pt

nº de advogados: 2

Direito do trabalho

responsável: eduarda santiago tavares

e-mail: est@asqassociados.pt

nº de advogados: 2

OutRAS ÁREAS

contencioso

contratos de direito privado

direito público

direito administrativo

direito civil

direito comercial

direito societário

direito contraordenacional

direito da Família

 direito das sucessões

direito do ambiente

direito do desporto

direito Financeiro

direito Bancário

direito dos seguros

direito Fiscal

direito do arrendamento

direitos reais

comércio internacional

contratos internacionais

direito penal

direito da propriedade intelectual e tecnologias de 

informação

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 association of 

restructuring, insolvency & Bankruptcy professionals

•	 câmara de comércio e indústria luso-Brasileira

•	 câmara de comércio luso-italiana

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

•	 liga portuguesa contra o cancro - núcleo regio-

nal do norte

•	 associação portuguesa de pais e amigos do cida-

dão deficiente mental (appacdm) da maia

•	 mulherendo - associação portuguesa de apoio a 

mulheres com endometriose

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: : 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

rua da saudade, 59, 5.º
4050-570 porto

t. 226 065 908

F. 226 001 997

e. asq@asqassociados.pt

www.asqassociados.pt

asQ & associados - sociedade de adVogados, sp, rl

5

7

3

4
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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 materializa a 
sua vontade em afirmar uma proposta de valor as-
sente 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 públicas
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 12 
escritórios de referência unidos pela sua liderança, 
trajetória e amplo reconhecimento internacional, 
nos quais desenvolvem atividade mais de 600 
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.

•	 câmara de comércio e indústria luso- espanhola 
(ccile)

PubLICAÇÕES
os advogados da Broseta - portugal colaboram re-
gularmente com publicações nacionais e estrangei-
ras sobre temas de atualidade e alterações jurídicas 
nas mais variadas áreas de direito.

a Broseta - portugal publica ainda, semanalmente, 
notas informativas aos seus clientes e parceiros 
com as novidades legislativas nas diversas áreas de 
prática e artigos sobre temas atuais integrados nos 
setores em que prestamos assessoria que podem 
ser consultados nas rubricas Flash informativo, no 
radar e Broseta pergunta no nosso website e na 
nossa página de linkedin.

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

•	 espanha - Barcelona
tuset, 23. 08006. Barcelona
telf: (+34) 93 362 05 45

•	 suíça - Zurique
schifflände, 22, 8001. Zürich
telf: (+41) 445 514 522
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

19

1

1
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cms rUi pena & arnaUt

NOME DA SOCIEDADE
cms rui pena & arnaut

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2002. 
somos parte da sociedade de advogados global 
cms, líder mundial que integra o ranking das top 10 
Global Law Firm. com 80 escritórios em 45 países e 
mais de 5.000 advogados em todo o mundo, a cms 
rui pena & arnaut oferece um profundo entendi-
mento do mercado local com uma perspetiva glo-
bal. os nossos clientes 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 
advogados especializados e empenhados no de-
senvolvimento de estratégias jurídicas inovadoras, 
práticas e eficientes, adaptadas às realidades dos 
nossos clientes, que assentam num capital de 
conhecimento adquirido ao longo de 20 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
luís abreu coutinho, José luis arnaut, João caldei-
ra, nuno pena, mónica carneiro pacheco, patrick 
dewerbe, antónio payan martins, Francisco Xavier 
de almeida, Fernando cruz trinca, margarida Vila 
Franca, sofia mateus, gonçalo guerra tavares, João 
leitão Figueiredo, susana afonso, diogo pereira, 
nuno santos, luís romão, rita gouveia, miguel es-
perança pina, alberto galhardo simões, João pinhei-
ro da silva, sara Blanco de morais, manuel cassiano 
neves, nuno alves mansilha, João paulo gomes

IDIOMAS
alemão, espanhol, Francês, italiano, inglês.
 

ÁREAS
Áreas de Prática
Bancário & Financeiro
concorrência & Ue
direito comercial
direito Fiscal
direito público
direito do trabalho & Fundos de pensões
corporate / m&a
energia & alterações climáticas
imobiliário & Urbanismo
propriedade intelectual
resolução de litígios

Sectores de Atividade
consumer products
insolvência & reestruturações
mercado de capitais
private equity
projetos & infraestruturas
saúde & ciências da Vida
seguros
tmc - tecnologia, media & comunicações
turismo & lazer

PubLICAÇÕES
colaboramos frequentemente com as principais publi-
cações nacionais e internacionais, contribuindo com o 
nosso expertise nas diversas áreas de prática onde atu-
amos. 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 portuguesa, onde também leccionou disci-
plinas como teoria geral de direito civil, direitos re-
ais, direito das sucessões e direito das obrigações.
•	 José de Matos Correia, subdirector do departa-
mento de relações internacionais e professor auxiliar 
convidado da Universidade lusíada, direito público.
•	 Diogo Pereira, assistente convidado da Facul-
dade de direito da Universidade de lisboa, direito 
processual civil.
•	 Maria Figueiredo, professora convidada da Uni-
versidade católica portuguesa

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 
45 países com 80 escritórios - alemanha, albânia, 
áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, 
croácia, república checa, França, Hungria, itália, is-
rael, luxemburgo, república da irlanda, macedónia, 
mónaco, montenegro, noruega, Holanda, polónia, 
portugal, roménia, rússia, sérvia, eslováquia, eslo-
vénia, espanha, suíça, turquia, Ucrânia, reino Unido, 
argélia, angola, Brasil, chile, china, colômbia, Qué-
nia, 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. cms@cmsportugal.com

www.cms.law

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários: 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

25

103

19

6

44
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anUário
das sociedades de advogados

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, paulo de almeida sande, rita 
leandro Vasconcelos

Advogados: mariana martins pereira, cristiana Ben-
to, mariana tavares, miguel marques de carvalho

Consultores: José guilherme Xavier de Basto, José 
carlos Vieira de andrade, Francisco costa-cabral

ÁREAS PREFERENCIAIS 
direito da União europeia (direito comunitário), 
direito da concorrência, direito internacional, di-
reitos Fundamentais, direito do ambiente, direito 
das novas tecnologias, proteção de dados, direito 
da energia e dos recursos renováveis, direito 
constitucional

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
•	“regulação e concorrência: que Futuro?” orador: 
José luís da cruz Vilaça; organização da autoridade 
da mobilidade e dos transportes, dez 2021
•	“o valor da água enquanto serviço público essen-
cial”; moderador: paulo de almeida sande, eneg 
2021, nov 2021
•	“moot court de direito da União europeia”; Jura-
das: mariana martins pereira e cristiana Vieira Bento, 
Universidade nova de lisboa, nov 2021
•	“cartel Workshop da international competition ne-
twork (icn)”; perito: carla Farinhas, organizado pela 
autoridade da concorrência, nov 2021
•	“the green deal and the energy sector”; modera-
ção: José luís da cruz Vilaça, organizado pela Fede-
ração europeia de associações de direito da energia, 
Julho 2021

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, profes-
sor convidado da Faculdade de direito da Universi-
dade da Florida e professor catedrático convidado 
da Universidade lusíada. 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 convida-
da na católica Business school (porto); doutorada 

em direito da concorrência pela Universidade cató-
lica 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

4

8

1

3

1



41

In-Lex

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
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 advogados, 
representante em portugal  |  associação portugue-
sa de arbitragem  |  câmara de comércio luso-ame-
ricana  |  câmara de comércio luso-moçambicana  
|  câmara de comércio luso-chinesa  |  instituto 
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 traba-
lho e da empresa; área: direito do desporto
•	 Fernando seara e pedro garcia correia, docentes 

- pós-graduação da Universidade autónoma de lis-
boa; área: direito do desporto
•	 gonçalo ribeiro da costa, docente - mestrado 
do instituto superior de educação e ciências; área: 
gestão autárquica
•	 pedro garcia correia, docente - master in inter-
national sports law do isde - instituto superior de 
derecho y economía (madrid e Barcelona); árbitro-

-docente - sports arbitration moot - em parceria com 
a Université de neuchâtel law school, a swiss arbi-
tration academy e a FiFa; 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-presiden-
te do conselho geral, 2002-2004
•	 João miguel Barros
Vogal do conselho geral, 2002-2004
•	 Fernando seara
Vogal do conselho superior, 2020-2022

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

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:

16

21

4

6
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anUário
das sociedades de advogados

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
mónica moreira
sofia Barros carvalhosa
susana soutelinho
pedro Ulrich
pedro montenegro martins
Jorge costa martins
rita Ferreira dos santos
Jacinto Bettencourt
miguel Koch rua
 
Of Counsel
miguel ribeiro telles
maria campilho
sofia leite Borges
Filipa alves Botton

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 80 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

45

11

4
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energia e infraestruturas
Farmacêutico e ciências da saúde
Bancário & Financeiro
tributação Financeira
Fundos
governo corporativo e Compliance
imobiliário e Urbanismo
laboral
mercado de capitais
penal
preços de transferência e Tax Governance
Private Client & Wealth Management
Private Equity
propriedade intelectual, industrial e segredos
proteção de dados
público
reestruturações, insolvências e Special Situations
resolução de litígios
serviços Financeiros e seguros
tecnologias e meios digitais (tmt)
tributação empresarial
tributação indireta
Venture Capital

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
rui Vaz pereira
Vasco Bivar de azevedo
gonçalo Bastos lopes
sónia Queiróz Vaz
Joana mota agostinho

IDIOMAS
inglês
espanhol
Francês
alemão
italiano

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
av. da Boavista, nº 3265 - 5.1
4100-137 porto
telf: 226 166 920
cuatrecasasporto@cuatrecasas.com

•	 Espanha (13) 
madrid, Barcelona, alicante, Bilbau, girona, málaga, 
palma de maiorca, san sebastián, saragoça, sevilha, 
Valência, Vigo e Vitoria.

•	 Internacionais (12) 
Bogotá, Bruxelas, casablanca, cidade do méxico, 
lima, londres, luanda, maputo, nova iorque, pe-
quim, santiago do chile 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

23*

150

33

7

68

*no mundo: n.º de sócios: 239; n.º total de advogados: + de 1000; n.º de 
outros colaboradores e advogados: +1700

NOME DA SOCIEDADE
cuatrecasas, gonçalves pereira & associados

A SOCIEDADE
gostamos do direito. gostamos das pessoas. ouvi-
mos os nossos clientes, resolvemos os seus proble-
mas e proporcionamos-lhes soluções honestas. a 
nossa maior satisfação consiste na confiança que 
depositam em nós para participar na construção do 
seu futuro. os nossos pilares são:
 
Os nossos clientes - partilhamos os objetivos, os 
êxitos e os desafios dos nossos clientes. a nossa 
missão consiste em acompanhá-los e ajudá-los 
em cada etapa e aspeto particular do seu negócio, 
oferecendo-lhes soluções adaptadas através da 
nossa rede internacional, especializada por áreas e 
interrelacionada.
 
Estado de Direito - Queremos contribuir para a 
consecução e preservação do estado de direito, que 
é essencial para o progresso e a justiça social. por 
isso, entre os nossos principais valores encontram-

-se a integridade e a transparência, que orientam 
as nossas atuações a todo o momento. a nossa 
atividade pro bono contribui para a preservação do 
estado de direito e para o acesso à justiça. presta-
mos assessoria ao cliente no cumprimento das suas 
responsabilidades em termos ambientais, sociais e 
de bom governo.
 
As nossas pessoas - nos nossos 27 escritórios, mais 
de 1700 profissionais trabalham como uma única 
equipa, em constante colaboração, partilhando 
desafios e esforçando-se por superar sempre as 
expectativas dos clientes.
 
A mais recente tecnologia - inovamos em tudo o 
que fazemos. através da nossa área de conheci-
mento e inovação, pomos processos e recursos tec-
nológicos ao serviço da atividade legal em benefício 
dos nossos clientes.

ÁREAS
arbitragem internacional
comercial, societário e M&A
concorrência e direito da União europeia
contencioso tributário
desporto
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NOME DA SOCIEDADE

durham agrellos & associados, 

sociedade de advogados, sp, rl

A SOCIEDADE

a durham agrellos é uma boutique especializada 

em direito fiscal e em private wealth.

presta assessoria em assuntos relacionados com a 

gestão e planeamento fiscal de negócios e patrimó-

nios. representa, igualmente, os seus clientes em 

litígios tributários de elevada complexidade.

tem experiência relevante na arbitragem tributária, 

no acompanhamento fiscal internacional de opera-

ções e no apoio a grupos Familiares.

assente num modelo institucional de baixa alavan-

cagem e elevada especialização, assegura um acom-

panhamento rigoroso e personalizado com vista à 

criação efetiva de valor para os seus clientes.

NOME DOS SÓCIOS 

miguel durham agrellos 

paulo da rocha pichel 

ÁREAS PREFERENCIAIS 

direito Fiscal

contencioso Fiscal

arbitragem e mediação

clientes privados

Family Governance

Corporate Governance

reestruturação de empresas

direito da União europeia

direito internacional

direito da segurança social

investimento internacional

investimento estrangeiro

IDIOMAS

português

inglês

espanhol

PubLICAÇÕES

•	 o direito de exoneração do acionista por Justos 

motivos

editora almedina, 2021

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS

•	 paulo da rocha pichel

assistente convidado na Faculdade de direito, Uni-

versidade católica portuguesa

áreas: direito Fiscal, processo tributário, direito pú-

blico, direito União europeia

ano: desde 2015

•	 mariana leite da silva

adjunta de ensino na Faculdade de direito, Univer-

sidade de coimbra

áreas: direito comercial, direito do trabalho

ano: desde 2019

Nº de sócios:

Nº total de advogados:

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores:

avenida da Boavista, nº 3265 - 3.1 
4100-137 porto 

t. 226 167 260 

F. 226 167 269 

e. geral@da.pt 

www.da.pt

dUrHam agrellos & associados, sociedade de adVogados, sp, rl

 2

 5

 1

 2
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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, Filipe 
ravara, catarina neto Fernandes

Advogados Estagiários: Joana Fernandes gomes, ma-
risa Frade, Beatriz teixeira machado, duarte oliveira 
e Bárbara Ferreira

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 e 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
•	“transposição das directivas atad i e ii. regras cFc 
e cláusula geral anti-abuso. impacto nos seguros 
de Vida Unit-linked”, em estudos em Homenagem 
ao professor doutor antónio carlos dos santos - 
João espanha; editora: almedina, 2021
•	“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

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

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 luís almeida carneiro, docente da disciplina se-
mestral de direito do trabalho do curso de gestão 
da Universidade aberta; área: direito do trabalho, 
desde 2015

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 table ronde "l’offre de cardif lux Vie dédiée aux 
residentes portugais"; organizado por cardif lux Vie 
com a intervenção de João espanha, 2021
•	 sessão de Formação “aumento da longevidade: 
desafios para o sector segurador” - módulo desa-
fios no ramo Vida; aida portugal - leonor Futscher 
de deus como uma das oradoras, 2021
•	“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 por-
tugal”; Webinar organizado pela seguradora cardif 
lux Vie, sendo orador João espanha, 2020

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

18

5

5
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esQUÍVel & associados - sociedade de adVogados, sp, rl

NOME DA SOCIEDADE

esquível & associados

sociedade de advogados, sp, rl

A SOCIEDADE

ano da constituição: 2007

a esquível advogados é uma sociedade de advoga-

dos independente fundada em 2007 e desde esta 

data que se dedica à assessoria jurídica de empresas 

nacionais e internacionais que desenvolvem negó-

cios em setores regulados ou em ambiente público, 

com destaque para os setores dos transportes, da 

energia, da saúde, do ambiente, das telecomunica-

ções, do turismo e do imobiliário.
 

a assessoria jurídica prestada pela esquível advoga-

dos compreende as diversas áreas de atividade dos 

nossos clientes, incluindo as matérias que envolvem 

a prevenção e a resolução de conflitos.
 

trabalhamos em articulação com reputados es-

pecialistas nas diversas áreas jurídicas, de modo a 

proporcionarmos aos nossos clientes soluções à 

medida, únicas, inovadoras e eficazes.
 

a esquível advogados faz do estudo, do pormenor, 

da descrição e da integridade elementos estrutu-

rantes da sua atuação.
 

desde a sua constituição que a esquível advogados 

tem vindo a ser reconhecida pela qualidade dos 

serviços prestados aos seus clientes.

ÁREAS PREFERENCIAIS

direito público

contencioso público e arbitragem

contratação pública

direito da regulação

estruturação e Financiamento de projetos

direito imobiliário

direito do turismo

OutRAS ÁREAS

contratos de direito privado, direito comercial, di-

reito constitucional, direito contraordenacional, di-

reito da comunicação social e publicidade, direito 

da energia e recursos naturais, direito do ambiente, 

direito do Urbanismo, direito dos transportes, 

direito Farmacêutico, direito da saúde, direito do 

trabalho, propriedade intelectual e tecnologias de 

informação, telecomunicações

IDIOMAS

inglês  |  Francês

espanhol  |  italiano

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS

•	 iBa - international Bar association

•	 Union internationale des avocats

•	 associação portuguesa de arbitragem

•	 asap - associação das sociedades de advogados 

de portugal

PubLICAÇÕES

•	 o contrato de subempreitada de obras públicas 

editora: livraria almedina, coimbra

•	 os contratos administrativos e a arbitragem

editora: livraria almedina, coimbra

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS

•	 José luís esquível

tem participado com regularidade como docente 

convidado da Faculdade de direito da Universidade 

católica portuguesa e da Faculdade de direito da 

Universidade nova de lisboa em cursos de pós- 

-graduação nas áreas do direito administrativo e no 

direito da arbitragem

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS

•	“a resolução extra-judicial de conflitos: a arbitragem”

área: contencioso administrativo

orador: José luís esquível

•	“a resolução extra-judicial de conflitos”

área: contencioso administrativo

orador: José luís esquível

•	“os contratos internacionais na administração 

pública”

área: contratos internacionais 

orador: José luís esquível

•	“modalidades de garantias”

área: constituição e execução de garantias 

orador: José luís esquível

•	“as ppp’s no sector dos transportes: modelos                        

e questões”

área: parcerias público-privadas

orador: José luís esquível

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS

•	 José luís esquível

 - membro do conselho geral da ordem dos advo-

gados, ano: 2018-2019

 - membro do conselho distrital de lisboa, ano: 

2005-2007

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Pro bono

apoios permanentes a várias instituições de solida-

riedade social

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

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

t. 213 845 310

F. 213 845 319

e. geral@esquiveladvogados.com

www.esquivel.com.pt

2

4

2

2
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NOME DA SOCIEDADE
eversheds sutherland FcB

A SOCIEDADE
a eversheds sutherland FcB é uma sociedade de 
advogados com mais de 30 anos de história que faz 
a ponte com o futuro.
em portugal, com escritórios em lisboa, porto e Faro, 
em angola, em associação com a eVc advogados em 
luanda e em moçambique, em associação com a ag 
advogados em maputo, a eversheds sutherland FcB 
oferece um serviço personalizado que reconhece as 
características únicas de cada cliente, o que permite 
à equipa eversheds sutherland FcB estar alinhada 
com cada objectivo particular e assim apresentar a 
solução mais eficaz para cada caso específico. 
em 2021, integrou a eversheds sutherland que, 
sendo uma das maiores sociedades de advogados 
mundiais, presta serviços jurídicos a uma base de 
clientes internacionais que inclui algumas das maio-
res multinacionais do mundo.
ser membro da eversheds sutherland permite dar 
uma resposta ainda mais abrangente às necessida-
des dos clientes em múltiplas jurisdições, criando 
grupos dinâmicos e multidisciplinares e trabalhan-
do em conjunto com as equipas da eversheds su-
therland a nível global. a eversheds sutherland tem 
actualmente 74 escritórios em 35 jurisdições em 
áfrica, ásia, europa, médio oriente e estados Unidos.

NOME DOS SÓCIOS
miguel castelo Branco
paula teixeira da cruz
gonçalo da cunha
rodrigo almeida dias
pedro guimarães
miguel lorena Brito
diogo Bernardo monteiro
João robles
João couceiro
inês albuquerque e castro
margarida roda santos
rodrigo Barbosa souto
João osório de castro
gonçalo mexia
Bruno arez martins
sofia Ferreira enriquez
antónio cid
luís Falcão ramos

ÁREAS
direito societário  |  direito comercial
direito público e administrativo e do ambiente
direito reais, imobiliário e construção
contencioso e arbitragem
direito Fiscal
direito laboral e da segurança social
direito Bancário e mercado capitais
energia e recursos naturais
Life Sciences  
propriedade intelectual 
direito da concorrência e da União europeia
direito dos seguros
direito dos transportes
Desk de angola 
Desk de moçambique 

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 Webinar Jornal económico: “investir em cabo 
Verde” - “conheça as oportunidades existentes e 
entenda as circunstâncias que fizeram do arquipé-
lago africano um dos mais apetecíveis para o capital 
estrangeiro"; orador: antónio cid, 2021
•	 painel: “o sistema Judicial português: passado, 
presente e Futuro" - semana do direito, associação 
de estudantes de direito da Universidade do minho; 
oradora: paula teixeira da cruz, 2021
•	 Webinar: "orçamento do estado 2021 | o essen-
cial" - a cor do dinheiro, de camilo lourenço com 
Viseeon portugal; orador: Bruno arez martins, 2021
•	 apresentação “livro Verde das condições de tra-
balho (legislação laboral)”, porto rH meeting, iFe 
abilways; oradora: inês albuquerque e castro, 2021
•	 lisbon law summit: painel: “alterações legislativas 
no acesso às profissões reguladas e o impacto no 
exercício da advocacia”; oradora: sara m. rodrigues, 
2021; painel: “law & tech - o que já começa a mudar 
e o muito que ainda vai mudar”; orador: João rocha 
de almeida, 2021

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
a eversheds sutherland FcB integra regularmente 
acções de responsabilidade social. presta assesso-
ria jurídica em regime de pro Bono a um conjunto 
de entidades nacionais e internacionais. É um dos 
membros fundadores da aliança pro Bono e co-

-organizador do dia pro Bono em portugal, que se 
realiza anualmente. É também membro do grace 

- empre sas responsáveis.

IDIOMAS
português, inglês, espanhol, Francês

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
a eversheds sutherland FcB é membro da evershe-
ds sutherland europa.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
av. da Boavista, nº 3265 - 2.8
4100-137 porto
telf: 228 346 740  |  Fax: 228 346 741
porto@eversheds-sutherland.net

•	 Faro
av. 5 de outubro, nº 14 - 4º
8000-076 Faro
telf: 289 096 278 
algarve@eversheds-sutherland.net

•	 angola - luanda  |  eVc advogados 
edifício Kaluanda, rua José da silva lameira
piso 2, escritório 2001, luanda
telf: (+244) 937 406 057
angola@eversheds-sutherland.net

•	 moçambique - maputo  |  ag advogados
edifício millennium park
av. Vladimir lenine, nº 174 - 1º, maputo
telf: (+258) 21 359 520   |  telm: (+258) 21 359 501
mozambique@eversheds-sutherland.net

eVersHeds sUtHerland FcB

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores: 

av. da liberdade, nº 249 - 1º 
1250-143 lisboa

t. 213 587 500 

F. 213 587 501

e. fcb@eversheds-sutherland.net

www.eversheds-sutherland.pt

18

71

12

4

20
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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

propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
protecção de dados

IDIOMAS
espanhol
Francês 
inglês
italiano

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
•	 asap - associação das sociedades de advogados 
de portugal
•	 cac - círculo de advogados de contencioso
•	 apa - associação portuguesa de arbitragem
•	 aFp - associação Fiscal portuguesa
•	 elsa - the european law students associations

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 empresas e que marcam a agenda jurídica. os 
advogados da glXltm são recorrentemente con-
vidados a participar como oradores em seminários 
de cariz nacional e internacional organizados por 
outras entidades. 
a formação e qualificação contínuas dos seus advo-
gados 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

24

9

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
madrid@ga-p.com

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

•	 Bélgica - Bruxelas
it tower  |  avenue louise, 267
1050 Bruxelles - Belgique
telf: +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, n.º 46 - 6.º
1050-083 lisboa 

t. 213 408 600

F. 213 408 608

e. lisboa@ga-p.com 

www.ga-p.com

6

40*

4

4

12

* 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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anUário
das sociedades de advogados

NOME DA SOCIEDADE
gouveia pereira, costa Freitas & associados
sociedade de advogados, sp, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2005. a gpa é uma sociedade 
de advogados constituída em 01/07/2005, tendo 
desde esta data crescido de forma sustentada, con-
tando atualmente, e só em lisboa, com a colabora-
ção de 80 profissionais com experiência em diversas 
áreas do direito, perfazendo, em conjunto com as 
equipas de apoio, mais de 100 profissionais. a gpa, 
através da “gpa network”, e em parceria com cerca 
de 40 escritórios nacionais, está presente em todo o 
território português, com escritórios nas capitais de 
distrito e principais cidades do país, marcando tam-
bém a sua presença internacionalmente. 

a gpa adotou como missão “teaming with our 
clients, Building trust”, sendo seu compromisso e 
preocupação principais construir e manter relaciona-
mentos duradouros com os seus clientes, tornando 
a gpa mais um membro de sua equipa e um partici-
pante estratégico nos seus negócios.

NOME DOS SÓCIOS 
sofia gouveia pereira, margarida lino santos, José 
limon cavaco, leonor sarsfield costa Freitas, an-
selmo sarsfield costa Freitas, patrícia Vinagre e silva, 
João Frias costa

ÁREAS PREFERENCIAIS 
direito societário, direito Financeiro e da regula-
ção, direito Bancário, direito dos seguros, direito 
imobiliário, direito público, direito Fiscal, direito 
marítimo, direito do trabalho, contencioso, contra-
tação pública, direito da propriedade intelectual e 
tecnologias da informação, direito da protecção de 
dados e das novas tecnologias, Fusões e aquisições, 
imigração, reestruturação de empresas, direito 
comunitário, direito dos media, direito da comu-
nicação social e publicidade, direito do turismo, 
corporate Finance, contratos internacionais, private 
equity, Venture capital, Fundos de investimento, 
investimento internacional

IDIOMAS
português, inglês, castelhano, italiano, Francês, 
mandarim

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
•	 GGI - Global Alliance - aliança mundial de socie-
dades de advogados, consultoria e contabilidade, 
comprometidos em fornecer aos clientes soluções 
especializadas para as exigências dos seus negócios 
internacionais.  |  www.ggi.com

•	 Aliança Pro-bono - rede informal, aberta a advoga-
dos e sociedades de advogados, que visa dar pronta 
resposta a entidades carenciadas, quando não sejam 
beneficiárias da proteção jurídica estadual, no âm-
bito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, 
através da prestação de apoio jurídico pro bono, por 
parte dos seus membros.  |  www.aliancaprobono.pt

PubLICAÇÕES
•	 Novo Regime Jurídico dos Fundos de Pensões - o 
novo regime aprovado em anexo à lei nº 27/2020, 
de 23 de Julho; gpa academy e gpa, 2021
•	 A Pluralidade de Seguros - ana serra calmeiro, as-
sociada da gpa; almedina, 20/04/2021
•	 participação em obra coletiva - Comentário ao 
Regulamento Geral de Proteção de Dados e à Lei n.º 
58/2019 - coordenação a cargo do prof. a. Barreto 
menezes cordeiro; participação do doutor Francis-
co rodrigues rocha, of counsel da gpa, com ano-
tações a cerca de 14 artigos do rgpd e da lergpd. 
almedina, 2021
•	 participação em obra coletiva - Código das Socie-
dades Comerciais Anotado - 4ª Edição - co-coordena-
ção a cargo do prof. doutor antónio menezes cor-
deiro; participação do doutor Francisco rodrigues 
rocha, of counsel da gpa. almedina, 2021
•	 participação em obra coletiva - Livro comemo-
rativo dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel 

- co-coordenação dos estudos jurídicos - prof. dou-
tor Francisco rodrigues rocha, of counsel da gpa, 
tendo também participado do grupo de trabalho, 
a mestre ana isabel calmeiro, o dr. miguel duarte 
santos e a dra. Joana ribeiro, associados da gpa. 
autoridade de supervisão de seguros e Fundos de 
pensões (asF), 2021

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 gpa talk virtual sobre as medidas fiscais do oe 
2021; anabela caetano, associada coordenadora do 
departamento de Fiscal da gpa advogados, 2021
•	 gpa talk virtual sobre sustentabilidade nos servi-
ços financeiros, 2021

•	 gpa talk virtual sobre o novo regime da sustenta-
bilidade na gestão de carteiras, 2021
•	 gpa talk virtual sobre o novo regime da sustenta-
bilidade nos fundos de pensões, 2021
•	 lisbon law summit 2021; participação da sócia da 
gpa, leonor costa Freitas, no painel subordinado ao 
tema: “os desafios da advocacia societária durante o 
covid19. o que ficará para o futuro?”, 2021

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 professor Francisco rodrigues rocha
professor auxiliar convidado da Faculdade de direi-
to da Universidade de lisboa; direito dos seguros, 
direito marítimo, direito privado, 2021

•	 dr. João gabriel, of counsel da gpa
Faculdade de direito da Universidade de lisboa; 
lecionação de módulo no curso de pós-graduação 
em direito da proteção de dados, 2021

•	 dr. antónio Brandão de pinho, associado da gpa
porto Business school; lecionação no curso de pós-

-graduação em Finanças e Fiscalidade, 2021

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 proJecto YoUng Zillion - Jiu-Jitsu

•	 Vale de acÓr

Nº de sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores:

edifício amoreiras square,
rua carlos alberto da mota pinto, nº 17 - 3ºB
1070-313 lisboa

t. 213 121 550

F. 213 121 551

e. gpa@gpasa.pt

www.gpasa.pt

goUVeia pereira, costa Freitas & associados - sociedade de adVogados, sp, rl

7 

80 

15 

1 

22
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NOME DA SOCIEDADE

Horácio lages & carlos lages 

sociedade de advogados, sp, rl

 
A SOCIEDADE

Fundada em 1 de agosto de 1988, por efeito da as-

sociação entre os seus dois sócios, a Horácio lages 

& carlos lages (Hcl) é, atualmente, uma das mais di-

nâmicas e reconhecidas sociedades de advogados 

da região norte do país.

 

o escritório teve a sua origem na cidade de Viana do 

castelo, estando a sua atividade também alargada 

há vários anos à cidade de Braga, onde dispõe de 

um outro escritório central, levando a que a socieda-

de, presentemente, possua uma forte implantação 

na região do minho e alto minho.

 

a Hcl dispõe por isso de dois escritórios centrais, em 

Viana do castelo e Braga, posicionamento que per-

mite um acompanhamento com maior eficiência e 

rapidez de todos seus clientes, processos e questões.

 

aos dias de hoje, a Hcl é constituída por vários 

profissionais qualificados nos diferentes campos de 

atuação jurídica por forma a responder com suces-

so às especificidades de cada processo, projeto ou 

operação, pois que a sociedade tem como princípio 

fundamental a procura incessante das mais diversas 

soluções adequadas à satisfação dos interesses dos 

seus clientes, quer do setor público, quer do setor 

privado.

 

a nível empresarial, a sociedade presta aconselha-

mento jurídico a empresas de renome nos seus mais 

variados campos de atividade, nomeadamente no 

setor de transportes, agências de viagens, turis-

mo, construção civil, calçado, confeções, indústria 

metalúrgica e energética, vinicultura entre muitos 

outros.

 

tem também a sociedade um grande relevo de atu-

ação e experiência no setor de atividade bancária e 

recuperações de créditos.

 

por outro lado, a nível de clientes individuais, a so-

ciedade foi consolidando a sua posição ao longo de 

vários anos, tendo o privilégio de manter clientes 

que permanecem por gerações contínuas.

 

a Hcl, para tal efeito, aposta continuamente na 

formação e especialização dos seus associados, por 

forma a poder dar aconselhamento e acompanha-

mento jurídico atualizado em cada uma das diver-

sas áreas de direito.

 

na prossecução dessa atualização contínua dos seus 

advogados nas áreas mais disruptivas de atuação, 

a sociedade tem vindo a participar e acompanhar 

projetos das áreas mais inovadoras e complexas, 

contando entre eles o acompanhamento de startup’s 

nacionais, bem como o recorrente aconselhamento 

a projetos na área de blockchain, web3 e criptomoe-

das, que cada vez mais despoletam tanto a nível in-

ternacional como nacional e que têm figurado como 

dos maiores desafios legais que instituições tradicio-

nais e reguladores mundiais têm sido confrontados.

 

o acompanhamento próximo da evolução de proje-

tos destacadamente tecnológicos, como não pode-

ria deixar de ser, fará parte dos grandes objetivos da 

sociedade para os anos vindouros.

 

não deixando nunca de descuidar, contudo, a assis-

tência nas mais antigas e nobres áreas de atuação 

legal.

ÁREAS

direito comercial, direito societário, direito Bancá-

rio, insolvências e recuperação de créditos, direito 

penal, direito do trabalho, direito administrativo e 

Fiscal, direito da tecnologia da informação

EQuIPA

Sócios e Associados

Horácio lages, carlos lages, cláudia pereira duarte, 

Vítor amorim, isabel sá nunes, marina pedra gonçal-

ves, miguel lages, andré lages, ricardo lages, pedro 

da costa pereira, maria João ermida, catarina alves

IDIOMAS

português, inglês, espanhol, Francês, italiano

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS

•	 asap - associação das sociedades de advogados 

de portugal

OutROS ESCRItÓRIOS

Parcerias: a sociedade tem parcerias com outros 

escritórios a nível europeu

Horácio lages & carlos lages - sociedade de adVogados, sp, rl

passeio das mordomas da romaria, nº 26
4901-876 Viana do castelo

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

t. 258 800 880  |  253 267 474

e. secretaria.viana@hcladvogados.com

e. secretaria.braga@hcladvogados.com

www.hcladvogados.com

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de solicitadores:

12

5

3
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J+legal | Horta osÓrio, Brito pereira, carValHo esteVes - sociedade de adVogados sp, rl

NOME DA SOCIEDADE
J+legal | Horta osório, Brito pereira, carvalho 
esteves - sociedade de advogados sp, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2021. a J+legal foi fundada 
durante um almoço de amigos apaixonados pela 
prática do direito em benefício dos seus clientes 
corporativos e individuais, fornecendo-lhes o me-
lhor serviço e aconselhamento possíveis.

a Firma procura solucionar as questões mais impor-
tantes dos seus clientes através de uma abordagem 
estratégica e pragmática, com um envolvimento 
ativo e o mais alto nível de senioridade e conheci-
mento. por essa razão, temos um rácio entre sócios e 
associados significativamente inferior ao praticado 
no mercado, o que nos permite oferecer rapidamen-
te soluções sólidas e originais.

Valorizamos o trabalho em equipa com advogados 
motivados, empreendedores e com elevada diversi-
dade de personalidades, talento e experiência nas 
diversas áreas.

pretendemos desempenhar um papel central e 
inovador na forma como o direito é praticado, na 
maneira como os advogados são formados, e no 
modo como o risco empresarial é gerido.
 
o nosso lema é proporcionar uma experiência única 
e de inabalável confiança e valorizarmos a diversi-
dade, porque ser apenas um bom advogado não é 
suficiente para criar uma excelente firma de advoca-
cia, razão pela qual as nossas pessoas representam 
uma ampla gama de experiências e interesses e na 
J+legal não existe um “advogado-tipo”.

NOME DOS SÓCIOS
Filipa arantes pedroso
Jaime carvalho esteves
Jorge Brito pereira
José diogo Horta osório
sofia matos

IDIOMAS
português, alemão, espanhol, Francês, inglês

ÁREAS PREFERENCIAIS
Contencioso, Arbitragem e Mediação, Penal, Con-
tra-Ordenacional e Compliance
responsável: sofia matos
telf: 218 770 000
e-mail: sm@jlegal.pt
nº advogados: 3
advogados especialistas: sofia matos, susana mon-
teverde pereira, susana mendes silva

Comercial, Corporate, Fusões e Aquisições
responsável: José diogo Horta osório 
telf: 218 770 000
e-mail: jdho@jlegal.pt
nº advogados: 3
advogados especialistas: José diogo Horta osório, 
lourenço côrte-real, rui Bello da silva

Direito Financeiro, Mercado de Capitais e Fusões 
e Aquisições
responsável: Jorge Brito pereira
telf: 218 770 000
e-mail: jbp@jlegal.pt
nº advogados: 1
advogado especialista: Jorge Brito pereira

Direito Fiscal e Clientes Privados
responsável: Jaime carvalho esteves
telf: 218 770 000
e-mail: jce@jlegal.pt
nº advogados: 2
advogados especialistas: Jaime carvalho esteves, 
manuel da gama Quaresma

Direito Imobiliário, Construção e urbanismo
responsável: Filipa arantes pedroso
telf: 218 770 000
e-mail: fap@jlegal.pt
nº advogados: 2
advogados especialistas: Filipa arantes pedroso, 
nuno de mendia

OutRAS ÁREAS
concorrência
propriedade industrial
laboral e segurança social
private equity

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 José diogo Horta osório
Faculdade de direito da Universidade lusíada de 
lisboa; área: direito comercial, 2022

•	 Jorge Brito pereira
Faculdade de direito da Universidade católica por-
tuguesa; área: direito societário, 2022

•	 Jaime carvalho esteves
Faculdade de direito da Universidade nova de lis-
boa; área: direito Fiscal, 2021

Nº de sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros colaboradores:

edifício amoreiras square
rua Joshua Benoliel, nº 1 - 6º c 
1250-273 lisboa 

t. 218 770 000

e. geral@jlegal.pt

www.jlegal.pt

5

16

5

3
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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 sociedade 
que está presente em 24 países e que conta, em 
todo o mundo com 67 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”. guiando-nos sempre por eles em tudo 
o que fazemos, definem a forma como interagimos, 
nos comportamos e trabalhamos com os nossos 
clientes e uns com os outros.
especializada, entre outras, na resolução de litígios 
e em contencioso, contamos com cerca de 2300 co-
laboradores em diversas áreas de prática, das quais 
se destacam os seguros, aviação, banca e finanças, 
construção, saúde, laboral, societário, comercial, 
setor público, real estate, retalho, comércio interna-
cional, desporto, transportes e logística, 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
real estate e construção
comercial
corporate
life sciences
Healthcare

Sectores
aviação, Banca e Finança, informação e tecnologia, 
seguros e resseguro, setor público, desporto, tu-
rismo, 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, 2021
•	 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 22 áreas de prática distintas, em vários escritó-
rios em todo o mundo, em 2021 e já em 2022 na 
chambers apac e UK, 2021-2022
•	“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

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
em 2020, a Kennedys Worldwide assumiu o com-
promisso de alinhar seus planos de rsc (respon-
sabilidade social corporativa), com os objetivos 

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

de desenvolvimento sustentável da onU (ods). 
os ods têm como objetivo orientar e auxiliar-nos 
a enfrentar questões globais, como pobreza, desi-
gualdade e mudança climática, sendo que neste 
momento temos vários projetos, em várias áreas, 
onde todos os nossos escritórios, de todos os países 
estão envolvidos.
preocupamo-nos com o ambiente - em 2021 a 
Kennedys Worldwide reciclou mais de 80% do seu 
desperdício, tendo em curso uma campanha de 
sensibilização para promover a reciclagem e dimi-
nuir o consumo de plástico “iF YoU can ’t reUse it, 
reFUse it”.
a Kennedys foi novamente um dos patrocinadores 
do “dive in Festival 2021”, uma iniciativa da lloyd’s.

OutROS ESCRItÓRIOS
auckland, austin (tX), Bangkok, Basking ridge (nJ), 
Beijing*, Belfast, Birmingham, Bogotá, Bologna*, 
Bristol, Brussels, Buenos aires, calgary (aB)*, cam-
bridge, chelmsford, chicago (il), copenhagen, du-
bai, dublin, edinburgh, glasgow, guatemala city*, 
guelph (on)*, Hamilton (Bm), Hong Kong, Karachi*, 
Kelowna (Bc)*, lahore*, la Vega*, lima, lisbon, lon-
don, 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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anUário
das sociedades de advogados

NOME DA SOCIEDADE
lopes cardoso & associados
sociedade de advogados, s.p., r.l.

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

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

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

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

NOME DOS SÓCIOS 
Sócios: Fernando casal, artur lopes cardoso, car-
los grijó, miguel lopes cardoso, José diogo Falcão, 
antónio sarmento de oliveira, Francisco monteiro 
pacheco, Jacinto machado, João paulo campos, luís 
couto, ana Borgas, andré santos marujo.

Of Counsel: augusto lopes cardoso

Associados: rui ribeiro pereira, João pedro silveira 
de Brito, nuno reis cardoso, Frederico sousa da sil-
va, miguel conde, Helena salazar

ÁREAS PREFERENCIAIS 
arbitragem e mediação
direito do arrendamento
direito imobiliário
direito do Urbanismo
direito administrativo
direito Bancário
direito Financeiro

direito da Família 
direito das sucessões
direito da saúde
direito do trabalho
direito Fiscal
direito penal
direito societário
Fusões e aquisições
direito da propriedade intelectual
imigração
insolvências
reestruturação de empresas 
contencioso 
contencioso administrativo
contencioso Fiscal
contencioso laboral
recuperação de créditos

IDIOMAS
português, inglês, Francês, espanhol

PubLICAÇÕES
•	“Fusão, cisão e transformação de sociedade arren-
datária”, revista da ordem dos advogados, 2021
•	“noções gerais do direito” - edição revista e au-
mentada, primeira edição, 2020
•	“partilhas Judiciais” - Volumes i, ii e iii, almedina, 2018
•	“manual de direito do trabalho”, Vida económica, 
2017
•	“os Horários de trabalho móveis”, calendário de 
letras, 2010

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	“arrendamento Urbano e Questões conexas”; ora-
dor: dr. José diogo Falcão, no âmbito do XXXii curso 
de preparação de admissão ao centro de estudos 
Judiciários, promovido pela Universidade portuca-
lense infante d. Henrique, 2021
•	“transmissibilidade e direito de preferência”; ora-
dor: dr. luís couto, acção de formação promovida 
pela B-law, Formação Jurídica, lisboa, 2021
•	“Férias Feriados e Faltas”; oradora: dr.ª Helena 
salazar, no âmbito do curso de Formação online 
sobre direito do trabalho, realizado pelo conselho 
regional do porto, da ordem dos advogados, 2021
•	“regime do processo de injunção em matéria de 
arrendamento”; orador: José diogo Falcão, a convi-
te da delegação de Vila nova de gaia da ordem dos 
advogados, 2021

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 António Sarmento de Oliveira 
professor adjunto no instituto superior de contabi-
lidade e administração do porto 
área: direito civil, desde 2013
•	 José Diogo Falcão
assistente no instituto superior de contabilidade e 
administração do porto 
área: direito civil, desde 2013
•	 Helena Salazar 
professora adjunta no instituto superior de conta-
bilidade e administração do porto 
área: direito privado, desde 2013

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 Augusto Lopes Cardoso
Bastonário, triénio de 1987 a 1989
•	 Fernando Casal
Vogal do conselho distrital do porto, nos triénios de 
1981/1983 e 1984/1986
•	 Artur Lopes Cardoso
Vogal do conselho superior, no triénio de 1999 a 
2001
•	 Carlos Grijó
Vogal do conselho geral no triénio 1999/2001
•	 Miguel Lopes Cardoso
Vice-presidente do conselho de deontologia do 
porto, nos triénios de 2008/2010 e 2011/2013
•	 Francisco Monteiro Pacheco
conselheiro do conselho regional do porto, no tri-
énio de 2014/2016

Nº de sócios:

Nº de of counsels:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros colaboradores:

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

t. 226 099 448 

F. 226 099 265 

e. lca@lopes-cardoso.pt 

www.lopes-cardoso.pt

lopes cardoso & associados - sociedade de adVogados, s.p., r.l.
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1

21

2

3
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In-Lex

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.ilntoday.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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anUário
das sociedades de advogados

NOME DA SOCIEDADE
miranda & associados
sociedade de advogados, sp, rl

NOME DOS SÓCIOS
agostinho pereira de miranda, ana margarida maia, 
ana pinelas pinto, catarina távora, diogo leote no-
bre, diogo Xavier da cunha, Francisco colaço, João 
amaral, João coelho de pinho, João leite, João luís 
traça, João rosado correia, luís Borges rodrigues, 
luís m. s. oliveira, mafalda monteiro, maria João 
mata, nuno antunes, nuno cabeçadas, nuno gou-
veia, paula dutschmann, paulo pimenta, pedro melo, 
ricardo alves silva, rita correia, rita lufinha Borges, 
sofia martins, susana pinto coelho, susana rios de 
oliveira, tânia cascais e tiago amorim.

ÁREAS PREFERENCIAIS
Arbitragem, Mediação e Contencioso: sofia mar-
tins e Francisco colaço
Comercial e Societário: ana margarida maia, diogo 
Xavier da cunha, maria João mata, nuno cabeçadas 
e tânia cascais
Público e Regulatório: pedro melo, João rosado 
correia, nuno antunes e tiago amorim
Energia e Recursos Naturais: catarina cunha e 
távora, diogo Xavier da cunha, nuno antunes e 
ricardo alves silva
Fiscal: rita correia e ana pinelas pinto

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 presença, 
predominante mas não exclusivamente, em várias 
economias emergentes de áfrica: angola, Brasil, cabo 
Verde, camarões, costa do marfim, gabão, guiné-Bis-
sau, guiné equatorial, macau, moçambique, portugal, 
república democrática do congo, república do 

congo, são tomé e príncipe, timor-leste e senegal. 
a miranda alliance conta ainda com 3 escritórios 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
•	 SABA & KURO - “Africa Energy Series - Angola”; ora-
dor: ricardo alves silva, 2021
•	“Employment Law Alliance (ELA) - Free Movement of 
People - AfCTA”; orador: nuno gouveia, 2021
•	 IBA - “Understanding H2: The Opportunity for Hydro-
gen to help solve the energy transition, and what 
lawyers need to know”; orador: nuno antunes, 2021
•	 Republique Française, Business France e CEFA - “An-
gola - Développements juridiques récents”; oradores: 
lília tomé de azevedo e ricardo da mota Veiga, 2021
•	 ABA - “2021 Pan-Africa Forum - Africa’s New Era: 
Investment and Entrepreneurship”; orador: ricardo 
alves silva, 2021

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 guilherme W. d’oliveira martins, professor auxiliar 
da Faculdade de direito da Universidade de lisboa; 
área: Finanças públicas, 2021
•	 João luís traça, coordenador do programa rgpd 
na Faculdade de direito da Universidade católica 
portuguesa; área: proteção de dados, 2021
•	 pedro melo, docente convidado na Faculdade 
de direito da Universidade de lisboa; área: direito 
público, 2021
•	 Joana Vasconcelos, professora associada da Facul-
dade de direito da Universidade católica portuguesa; 
áreas: direito do trabalho e processo do trabalho, 2021
•	 nuno antunes, Universidade católica portuguesa; 
áreas: energia e recursos naturais, 2021

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
regularmente a miranda participa em várias ações 
de responsabilidade social e ambiental e tem um 
programa pro bono que envolve a execução de um 
conjunto de protocolos de cooperação com entida-
des sem fins lucrativos dedicados a diversos tipos de 
atividades. 
a nível nacional merece referência a continua cola-
boração com as seguintes organizações: Entrajuda, 
uma associação que apoia organizações de caridade 

de grande importância e impacto em portugal; Fun-
dação Champalimaud, que desenvolve atividades 
de pesquisa científica no campo da medicina; GRA-
CE, uma associação pioneira dedicada à promoção 
da responsabilidade social corporativa; FALP - Fede-
ração dos Advogados de Língua Portuguesa, uma 
entidade que visa a promoção e desenvolvimento 
da profissão de advogado nas jurisdições de língua 
portuguesa; Fundação Amália Rodrigues, reco-
nhecida pelo trabalho desenvolvido em termos de 
preservação, estudo e divulgação da vida e obra de 
amália rodrigues; a LPN - Liga para a Proteção da 
Natureza, uma entidade que visa proteger o meio 
ambiente; e a APPDA - Associação Portuguesa para 
as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, 
uma associação que fornece serviços de diagnóstico 
precoce e intervenção para pessoas com autismo.
a nível internacional destacamos, entre outras, a Inter-
national Senior Lawyers Project, a maior organização 
do mundo na prestação de serviços jurídicos em regi-
me Pro Bono; Legal Sustainability Alliance, uma rede 
de escritórios de advogados orientada para a promo-
ção da sustentabilidade ambiental; A4ID - Advocates 
for International Development, que visa contribuir 
para a concretização dos objetivos do programa Mil-
lenium das nações Unidas; e a TRACE, que tem por ob-
jetivo o combate à corrupção no mundo empresarial.
 
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
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NOME DA SOCIEDADE
ngs - leão e associados, 
sociedade de advogados, sp, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2008
somos uma sociedade de advogados em que a 
juventude se entrelaça com a maturidade. aliamos 
a energia com que abraçamos os assuntos que nos 
são confiados, à sensatez e ponderação com que os 
tratamos. praticamos uma advocacia feita à medida 
do cliente. 

abordamos todos os assuntos que nos são confia-
dos, com dedicação e empenho. aceitamos patro-
cinar assuntos da mais variada natureza, em todas 
as áreas do direito e procuramos dar satisfação 
integral aos interesses que nos são confiados, com 
elevados padrões éticos, de qualidade e eficiência.

NOME DOS SÓCIOS
sá leão
madalena pires arraia

ÁREAS
a ngs presta serviços de patrocínio, assessoria e 
consultoria jurídica nas diversas áreas do direito, 
integrando, como clientes, tanto pessoas singulares 
como colectivas, bem como outras entidades de 
natureza pública.

Empresas e Sociedades Comerciais
direito comercial
direito societário
reestruturação de empresas
insolvências
registos e notariado
recuperação de créditos
elaboração de projectos de investimento e apre-
sentação de candidaturas a fundos no âmbito do 
Quadro de apoios portugal

Direito Social e Direitos Humanos
livre circulação e residência dos cidadãos da União 
europeia em portugal
aquisição e perda da nacionalidade portuguesa
protecção de dados pessoais
direito de asilo
imigração

Direito do trabalho
contencioso e pré-contencioso do trabalho
direito do trabalho
contratação colectiva
direito da segurança social
Fundos de pensões
Função pública

Contencioso
contencioso administrativo
contencioso Fiscal
contencioso laboral

contratos de direito privado
direito do Urbanismo
direito imobiliário
direito do arrendamento
direitos reais
direito da construção
direito da Família e menores
direito das sucessões
direito público
direito administrativo
direito civil
direito penal
direito Financeiro
direito Bancário
direito dos seguros
direito Fiscal
direito contraordenacional
arbitragem e mediação

IDIOMAS
português, inglês, espanhol, Francês

PubLICAÇÕES
•	 a sociedade publica regularmente newsletters 
sobre áreas de interesse dos seus clientes e que po-
dem ser consultadas em www.ngsadvogados.com

•	 medidas de apoio às empresas  |  covid -9
publicado a 08/02/2021

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
a ngs realizou conferências no Brasil e em Birmin-
gham, onde foram apresentadas as condições de 
atribuição de vistos e autorizações de residência 
para portugal, bem como do regime fiscal do resi-
dente não habitual.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 barcelos
largo da porta nova, nº 39 - 1º
4750-329 Barcelos
telf: 253 149 616  |  Fax: 253 149 618
e-mail: geral.barcelos@ngsadvogados.com

Parceria com escritórios em:
•	 espanha - madrid
•	 suíça - Zurich
•	 suíça - lugano
•	 Brasil - rio de Janeiro
•	 Brasil - porto alegre

Nº de sócios: 

Nº total de advogados: 

Nº de advogados estagiários:

Nº de outros colaboradores: 

estrada de Benfica, nº 447 - 1º dto.
1500-080 lisboa

t. 217 788 576

e. geral.lisboa@ngsadvogados.com

www.ngsadvogados.com

ngs - leão e associados, sociedade de adVogados, sp, rl
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das sociedades de advogados

NOME DA SOCIEDADE

paulo silva & associados

sociedade de advogados, sp, rl
 
A SOCIEDADE

ano da constituição: 2003

a psa, com praticamente duas décadas de exis-

tência, tem traçado uma linha de crescimento nos 

últimos anos, assente na integração e formação da 

sua equipa de advogados e advogados estagiários. 

sendo uma sociedade de advogados generalis-

ta, não deixa de cobrir as mais diversas áreas do 

direito, investindo na formação contínua dos seus 

associados, promovendo o aumento da qualidade 

científica e técnica de toda a sua equipa, orientada 

a uma prática jurídica focada nos interesses da sua 

carteira de clientes.
 

a psa, não deixando de focar a sua prática no acom-

panhamento e aconselhamento jurídico dos seus 

clientes, destaca-se ainda como “escritório-forma-

dor”,  implementando vários programas de estágio, 

curriculares e de Verão, para permitir um primeiro 

contacto com a prática forense a jovens estudantes 

universitários. a psa, na sua identidade, assume 

com especial importância o efetivo exercício da 

cidadania e da solidariedade social, colaborando, 

desde a sua fundação, com diversas entidades da 

economia social.
 
NOME DOS SÓCIOS

ricardo niz

cláudio casares

patrícia de sousa Ferreira
 
ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito do urbanismo e Imobiliário, Direito das 

Sociedades Comerciais e Contencioso

responsável: ricardo niz

e-mail: ricardoniz@psa.pt

Direito Administrativo e Contratos

responsável: ricardo niz

e-mail: ricardoniz@psa.pt

Direito Fiscal

responsável: ana luísa afonso

e-mail: analuisaafonso@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: alexandra lopes pereira

e-mail: alexandrapereira@psa.pt

OutRAS ÁREAS

direito societário

contencioso administrativo

direito penal

direito civil

direito da Família e sucessões

direito das expropriações

recuperação de créditos

IDIOMAS

inglês

Francês

espanhol

romeno

PubLICAÇÕES

“o salvamento em direito dos seguros”

autora: patrícia de sousa Ferreira

editora: almedina, 2014

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

a sociedade é sensível ao meio social envolvente, 

procurando colocar à disposição dos mais desfa-

vorecidos os meios e capacidades tendentes a uma 

protecção efectiva e a um verdadeiro acesso ao 

direito.

Apoios a Instituições de Solidariedade Social

a sociedade apoia e presta assistência jurídica a 

diversas instituições e associações de relevante inte-

resse social, promovendo o associativismo de cariz 

social nos concelhos de almada e seixal, nomea-

damente: amora Futebol clube, associação Huma-

nitária de Bombeiros mistos de amora, associação 

Humanitária dos Bombeiros mistos do concelho do 

seixal, associação naval amorense, clube recreati-

vo e desportivo do miratejo, sociedade Filarmónica 

operária amorense e santa casa da misericórdia do 

seixal.

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

3

12

5

3
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In-Lex

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: 
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

PubLICAÇÕES
•	 o caminho para as comunidades de energia re-
novável; adene news; autora: margarida ramires 
ramos, maio 2021
•	 o regime dos inducements à luz da dmiF ii; revista 
do direito das sociedades, autor: Bernardo cortes, 
março 2021
•	 2020. o ano da confiança adiada; green Future-

-automagazine, autora: carina Branco, Janeiro 2021
•	 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, maio 2020

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 congresso do iVa 2021, organizado por católica 
taxª; caso titanium e estabelecimento Fixo, orador: 
mário silva costa, dezembro 2021

•	 evento 20 anos de energia - 20 anos de adene - a 
energia em portugal, oradora: margarida ramires ra-
mos, dezembro 2021
•	 constrangimentos à implementação do autoconsu-
mo e propostas de alteração legal, 9º Fórum de ener-
gia - água&ambiente - conferências 2021, oradora: 
margarida ramires ramos, novembro 2021
•	 as comunidades de energia e o papel das autarquias, 
integrado no Fórum "torres Vedras rumo à neutrali-
dade carbónica", oradora: margarida ramires ramos, 
Junho 2021
•	 autoconsumo de energia renovável, oradora: mar-
garida ramires ramos, conferência EnergyLive Portu-
gal Smart Cities, setembro 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

6

5

8

pBBr - sociedade de adVogados, sp, rl
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anUário
das sociedades de advogados

pra - raposo, sá miranda & associados, sociedade de adVogados, sp, rl

NOME DA SOCIEDADE
pra - raposo, sá miranda & associados
sociedade de advogados, sp, rl

A SOCIEDADE
ano da constituição: 2001
a pra - raposo, sá miranda & associados é uma so-
ciedade estruturada e orientada para os seus clientes, 
dotada de um conjunto de meios humanos e técni-
cos vocacionados para a assessoria jurídica integrada, 
advocacia e formação jurídica especializada, dirigin-
do os seus serviços a clientes empresariais, particu-
lares, entidades públicas e associações profissionais. 

nesse sentido, a pra conta com a colaboração de 
mais de 160 profissionais, com elevado nível de es-
pecialização, organizados por 12 áreas de prática e 
5 unidades económicas, preparados para responder 
com qualidade, rigor, celeridade e eficácia aos desa-
fios colocados nas diversas 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 e Évora.

NOME DOS SÓCIOS
pedro raposo
miguel miranda
almeida correia
carlos duque
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
clélia Brás
lin man
daniel torres gonçalves

ÁREAS
arbitragem e mediação, contencioso, contencioso 
administrativo, contencioso Fiscal, contencioso la-
boral, recuperação de créditos, contratação pública, 

direito público e direito administrativo, direito co-
mercial, direito societário, corporate governance, 
reestruturação de empresas, direito da Família e 
sucessões, direito dos transportes, direito da con-
corrência, direito da saúde, direito Farmacêutico, 
ciências da Vida e Biotecnologia, corporate Finance, 
direito dos seguros, direito Fiscal, direito imobiliá-
rio, direito do trabalho, contratação colectiva, direi-
to da segurança social, direito penal, direito penal 
económico, Fusões e aquisições, Fundos de investi-
mento, private equity, Venture capital, insolvências, 
mercado de capitais, direito da propriedade intelec-
tual e tecnologias de informação, direito das novas 
tecnologias, protecção de dados, china desk.

IDIOMAS
português, Francês, inglês, alemão, castelhano, Ja-
ponês, chinês.

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
anJe  |  Uia  |  icc - international chamber of com-
merce  |  nonagon  |  Uatec  |  ieUa  |  pdF - porto 
design Factory  |  Uia - Union international des avo-
cats  |  eurojuris

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
Variações - associação de comércio e turismo lgti 
portugal  |  appda - associação portuguesa para 
as perturbações do desenvolvimento e autismo  |  
casa - centro de apoio aos sem abrigo  |  espaço 
t - associação apoio à integração social e comunitá-
ria  |  carta portuguesa para a diversidade  |  parceria 
com a pro Bono portugal  |  mansarda - associa-
ção de solidariedade social, cívica e cultural.

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

•	 Évora
rua de Viana, nº 11 a
7005-206 Évora
t. 266 096 600  |  F. 266 096 601
e. evora@pra.pt

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: 

18

132

26

3

29
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NOME DA SOCIEDADE
raposo Bernardo & associados
sociedade de advogados, sp, rl

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.
com total independência mantemos relações com 
sociedades de advogados em todo o mundo, es-
tando inteiramente abertos a desenvolver trabalho 
em parceria, sempre em benefício dos projetos dos 
nossos clientes.
passados mais de 25 anos renovamos o nosso 
compromisso em aliar experiência e tradição com 
inovação, modernidade e sofisticação, através de 
um aconselhamento pragmático e que acrescente 
valor aos nossos clientes, mantendo sempre a mes-
ma capacidade de resposta rápida e rigorosa e uma 
cultura de total disponibilidade e colaboração.

Reconhecimentos 2021/22:
 - THE LEGAL 500 EMEA: top tier firm in portugal for 
Banking & finance; capital markets; commercial, 
corporate and m&a; dispute resolution; eU and 
competition; employment; energy and natural re-
sources; insolvency and restructuring; intellectual 
property; projects and project finance; public law; 
real estate and construction; tax; tmt and transport
 - THE LEGAL 500 EMEA: top tier firm in angola | top 
tier firm in mozambique

 - CHAMBERS & PARTNERS GLOBAL: leading firm for 
cape Verde
 - CHAMBERS Shortlisted Africa 2022: regional law 
Firm of the Year - lusophone africa
 - IFLR1000: recommended in portugal for Banking; 
capital markets: debt; capital markets: equity; m&a; 
project development; project finance; restructuring 
and insolvency
 - IFLR1000: top tier firm in cape Verde for Financial 
and corporate; recommended firm in angola for 
Financial and corporate and project development; 
recognized firm in mozambique for Financial and 
corporate; project development
 - LEADERS LEAGUE: leading firm in portugal for 
arbitration; civil & commercial litigation; labor & 
employment; innovation; technology & Telecoms; 
Intellectual Property

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

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. 

IDIOMAS
português, inglês, Francês, alemão, espanhol, italia-
no, polaco

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  |  angola  |  cabo Verde  |  guiné-Bissau  |  
moçambique  |  são tomé e príncipe

raposo Bernardo & associados - sociedade de adVogados, sp, rl

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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anUário
das sociedades de advogados

NOME DA SOCIEDADE
rBms - rodrigues Bastos, magalhães e silva 
& associados, sociedade de advogados, sp, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2002. mais de duas décadas 
volvidas sobre a criação da crBa, de onde transitam 
tiago rodrigues Bastos, gonçalo areia, madalena 
Januário, patrícia meneses leirião, eloísa ribeiro 
santos e João gaspar simões, o percurso e a experi-
ência acumulada pela equipa de sócios, reforçados 
com o fortalecimento da estrutura societária com a 
integração dos novos sócios manuel magalhães e 
silva, José ricardo gonçalves e Jorge Bastos leitão 
permitiu abordarmos o mercado com esta nova 
marca, a rBms, que se afirma no presente pelas suas 
modernas metodologias de proximidade e envolvi-
mento com os seus clientes e parceiros.
atualmente, nos nossos escritórios de lisboa, porto 
e Faro, a rBms, parceira da rede internacional lna 

- legal netlink alliance, conta uma equipa de 40 cola-
boradores, com uma prestação orientada pela espe-
cialização técnica e foco na obtenção dos resultados 
desejados pelos nossos clientes. Uma forma pragmá-
tica de estar no mercado, um posicionamento que 
justifica o reforço sistemático da nossa ambição e ca-
pacidade de resposta, que conjuga a solidez estrutural 
e de conhecimento, com uma cultura de versatilidade, 
inovação e de adaptação aos novos desafios da socie-
dade e do direito ao nível nacional e internacional.

NOME DOS SÓCIOS
tiago rodrigues Bastos, manuel magalhães e silva, 
José ricardo gonçalves, gonçalo areia, madalena 
Januário, patrícia meneses leirião, eloísa ribeiro 
santos, João gaspar simões, Jorge Bastos leitão

ÁREAS
direito penal, direito penal económico, direito 
contraordenacional, direito do trabalho, direito 
da segurança social, direito comercial, direito 
societário, direito da concorrência, direito Fiscal, 
direito administrativo, direito imobiliário, direito 
das expropriações, direito do Urbanismo, direito do 
desporto, direito aeronáutico, direito Farmacêutico, 
direito internacional, contencioso administrativo, 
contencioso Fiscal, contencioso laboral, insolvên-
cias, arbitragem e mediação, Fusões e aquisições, 
contratação pública, proteção de dados

IDIOMAS
português, inglês, Francês, alemão, espanhol

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
LNA - Legal Netlink Alliance (www.legalnetlink.net) 

- rede mundial de sociedades de advogados inde-
pendentes de média dimensão  |  REDEJuR Associa-
ção de Escritórios de Advocacia Empresarial (www.
redejur.com.br) - rede de sociedades de advogados 
de origem Brasileira, com representações em todos 
os estados Brasileiros, países latam e europa

PubLICAÇÕES
•	 a responsabilidade dos clubes desportivos pelo 
comportamento dos seus adeptos. Uma análise juris-
prudencial. co-autoria: tiago rodrigues Bastos, José 
ricardo gonçalves e sérgio castanheira; revista in-
ternacional de arbitragem e conciliação da apa, 2021
•	 inteligência artificial & direito. co-autoria: José 
ricardo gonçalves; almedina, 2020
•	 a rBms publica regularmente notas informativas 
sobre recentes alterações legislativas e outras ma-
térias relevantes para os nossos clientes e parceiros, 
que poderão ser consultadas em www.rbms.pt.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 José ricardo gonçalves, orador em cursos executi-
vos da católica porto Business school
•	 parceria com a Fac. direito da Universidade lusíada

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	“os mega processos” - associação de estudantes da 
Faculdade de direito da Universidade católica por-
tuguesa; orador rBms: tiago rodrigues Bastos, 2021
•	“os desafios da sucessão nas empresas familiares” 

- organização do Jornal região de leiria; oradora 
rBms: patrícia meneses leirião, 2021
•	“o denunciante (whistleblower) versus a criminali-
dade económica” - câmaras de comércio e indústria 
luso-alemã e luso-Francesa; oradores: José ricar-
do gonçalves, Filipa elias e carlota Ferraz, 2021
•	"Justiça desportiva”: responsabilidade dos clubes 
desportivos pelos atos dos seus adeptos - instituto 
de ciências Jurídico-políticas; oradores rBms: tiago 
rodrigues Bastos e José ricardo gonçalves, 2021
•	 Webinar “mecanismos legais de redução do 
tempo de trabalho e de cessação dos contratos de 
trabalho ao dispor das empresas em situação de 
crise empresarial” - câmara de comércio e indústria 

luso-alemã; oradores: madalena Januário e José 
ricardo gonçalves, 2021

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 madalena Januário, membro do conselho regio-
nal de lisboa, 2017-2019 / 2011-2013
•	 gonçalo areia, membro do conselho distrital de 
lisboa, 2014-2016
•	 tiago rodrigues Bastos, membro do conselho 
superior, 2011-2013; membro do conselho distrital 
de lisboa, 1999-2001

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 a rBms presta regularmente assessoria jurídica, 
pro Bono, a instituições sem fins lucrativos e ong, 
acompanhando, também, através do patrocínio 
forense, pessoas singulares, em situações de fragi-
lidade social, acautelando a defesa dos respetivos 
direitos fundamentais.
•	 campanha “papel por alimentos” do Banco ali-
mentar contra a Fome

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
rua caldas Xavier, nº 38 - 4º dto., 4150-162 porto
telf: 220 188 759  |  Fax: 226 067 007
e-mail: rbms@rbms.pt
•	 Faro
avenida 5 de outubro, nº 82-a, 8000-075 Faro
telf: 289 898 010  |  e-mail: rbms@rbms.pt
Parceria: santo tirso - rodrigues Braga e associados

Nº de sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores:

rBms - rodrigUes Bastos, magalHães e silVa & associados, sociedade de adVogados, sp, rl

9

33

11

4

5

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

t. 210 131 660

F. 214 088 383

e. rbms@rbms.pt

www.rbms.pt
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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, teresa silva tavares e andré matos Faria

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

10

30

5

3
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das sociedades de advogados

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 cor-
deiro Ferreira (mercado de capitais e serviços Fi-
nanceiros), tiago Aires Mateus (legal operations).

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

Legal Operations
responsável: tiago aires mateus
e-mail: tiago.aires.mateus@rrp.pt

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

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
eY law network

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

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

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

6

30 

9

4
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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.

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: Joana ribeiro pacheco

e-mail: ribeiropacheco.joana@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

brasil - dr. Wilson pinheiro Jabur

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

3

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 mais 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 LAtItuDE , (ii) das três redes interna-
cionais de sociedades de advogados a que pertence, 
e (iii) dos seus desks.

a SÉRVuLO LAtItuDE  marca presença em: portu-
gal continental, regiões autónomas da madeira e dos 
açores, Brasil, angola, moçambique, guiné-Bissau, 
cabo Verde, são tomé e príncipe e macau. assumin-
do a internacionalização dos seus serviços jurídicos 
como um objetivo estratégico comum, os membros 
da SÉRVuLO LAtItuDE  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
•	“orçamento do estado 2022: o oe que ainda não é” 

- Webinar organizado pela sérvulo. orador SÉRVuLO: 
diogo Feio.
•	“o setor da energia no epicentro de uma nova 
ordem económica?” - ciclo de conferências orga-
nizado pela sérvulo e pela Faculdade de direito da 
Universidade de lisboa. oradores SÉRVuLO: mark 
Kirkby, pedro silveira Borges, ana luísa guimarães 
e Francisca mendes da costa.
•	“moving to portugal” - Webinar em parceria com a 
câmara de comércio luso-sueca, ombria e danske 
Bank. orador SÉRVuLO: teresa pala schwalbach.
•	“environment, social and governance (esg): os no-
vos desafios para as empresas europeias” - Webinar 
em parceria com a câmara de comércio e indústria 
luso-alemã. oradores SÉRVuLO: paulo câmara e 
ana luísa guimarães.

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
•	 legalinK
•	 cathay associates
•	 roXin alliance
•	 SÉRVuLO LAtItuDE

PubLICAÇÕES
•	 a revisão de 2021 do código dos contratos pú-
blicos (pedro Fernández sánchez), aaFdl editora, 
2021.
•	“Um benefício fiscal de iVa em tempos de pande-
mia” (diogo Feio), in cadernos do iVa, almedina, 
2021.
•	“power purchase agreements” (mark Kirkby e cata-
rina pita soares), in Bird & Bird corporate ppas, 2021.
•	“clauses pénales et clauses libératoires dans le 
droit portugais” (miguel santos almeida), in les 
transferts des sportifs dans un monde globalisé, 
2021.

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 & Associa-
dos celebra, em 2021, seis décadas de existência. É 
uma sociedade de advogados com forte implanta-
ção e uma referência no mercado jurídico português, 
prestando serviços especializados na generalidade 
das áreas de direito. Vocacionada para clientes insti-
tucionais, acompanha de forma continuada alguns 
dos mais relevantes grupos empresariais portugue-
ses e estrangeiros com presença em portugal.

a equipa SLCM tem uma vasta e diversificada expe-
riência, designadamente em transações nacionais e 
internacionais e litigância de elevada complexidade, 
sendo amplamente reconhecida pelos clientes, 
pelo mercado e pelos seus pares. a SLCM investe 
no conhecimento aprofundado do cliente e da sua 
atividade, para quem orienta a sua atuação quer no 
contexto de uma advocacia preventiva, quer na pro-
cura da resolução eficaz e célere das questões que 
lhe são confiadas.

a SLCM está consistentemente referenciada nos 
melhores rankings internacionais da especialidade, 
nomeadamente “Chambers & Partners” e “Legal 500”.

NOME DOS SÓCIOS
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: 

8

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
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anUário
das sociedades de advogados

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 três décadas como uma referência 
de vanguarda na área da advocacia, a srs advoga-
dos é uma sociedade full-service, focada em serviços 
jurídicos de excelência, orientados para as necessi-
dades dos clientes, em todas as áreas de negócio.
os mais de 100 advogados da srs prestam asses-
soria a empresas, instituições financeiras e gover-
namentais, em operações de grande complexidade, 
nacionais e internacionais.

NOME DOS SÓCIOS
pedro rebelo de sousa, José carlos soares macha-
do, William smithson, octávio castelo paulo, césar 
sá esteves, José luís moreira da silva, José Jácome, 
alexandra Valente, gonçalo anastácio, nuno miguel 
prata, gustavo ordonhas oliveira, paulo Bandeira, 
alexandre roque, ana luísa Beirão, ana menéres, 
carla neves matias, cláudia Varela, João paulo mio-
ludo, João santos carvalho, 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, Fi-
nanceiro, Hotéis, lazer e turismo, infraestruturas, 
transportes, 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 divulga 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 
auditório e em formato digital, sobre temas jurídi-
cos da actualidade para clientes e parceiros. são 

convidados 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, moçam-
bique, 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

30

107

10

15

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
•	 publicações de artigos sobre tratamento de temá-
ticas de âmbito legal laboral e da gestão de recursos 
humanos em 2020 e 2021 na rH magazine.

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

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	 participação no Webinar da apcc - associação 
portuguesa de contact centers sobre “a legislação 
laboral e os desafios do teletrabalho”, 24 de março 
de 2021
•	 participação no 17ª conferência internacional da 
apcc 2021 - “How much Have We changed? How 
different Will We Become?", 27 de maio de 2021
•	 participação no Webinar apcc - "o impacto da 
nova legislação do teletrabalho no setor", 20 de 
Janeiro de 2022

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

19

3

4
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anUário
das sociedades de advogados

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

22

108

21

4

42

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
antónio castro caldas
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
miguel stokes
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 dé-
cadas tem-se vindo a consolidar com a nossa partici-
pação na primeira grande sociedade de advogados 
ibero-americana, philippi, prietocarrizosa, 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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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 460 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 | Guiné Equatorial | 

Moçambique | Portugal | São tomé e Príncipe  | 

timor-Leste

ÁREAS

ambiente

Bancário & Financeiro

comunicações, proteção de dados & tecnologia

concorrência & eU

contencioso & arbitragem

contra-ordenacional & penal

corporate e m&a

digital Frontiers

economia social & direitos Humanos

energia & recursos naturais

Fiscal

governance

imobiliário & Urbanismo

infraestruturas & mobilidade

laboral

oil&gas

pi contencioso

pi transacional

público

reestruturações & insolvência

saúde

serviços corporativos

IDIOMAS

português

inglês

Francês

espanhol

alemão

AÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL

Responsible business

o nosso compromisso com a sustentabilidade leva-

-nos a procurar contribuir ativamente para os ob-

jetivos de desenvolvimento sustentável (ods) da 

agenda 2030 das nações Unidas, bem como para os 

objetivos de neutralidade carbónica do european 

green deal.

dada a nossa histórica forte ligação à comunidade, 

a vertente social do nosso compromisso com a sus-

tentabilidade, assume particular relevância. neste 

contexto, a Vda tem um extenso programa pro Bono, 

ao abrigo do qual presta anualmente milhares de ho-

ras de serviços jurídicos não remunerados a inúmeras 

entidades sem fins lucrativos.

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 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

•	 guiné equatorial

    equatorialguinea@vdalegalpartners.com

•	 moçambique | mozambique@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

56

324

52

19

156
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das sociedades de advogados

Vieira Fonseca & associados, sociedade de adVogados, rl

NOME DA SOCIEDADE

Vieira Fonseca & associados

sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2000

NOME DOS SÓCIOS

patrícia ramalho Fonseca

José Vieira Fonseca

ÁREAS PREFERENCIAIS

Direito das Expropriações

responsável: José Vieira Fonseca

Direito do urbanismo

responsável: José Vieira Fonseca

Direito Imobiliário
responsável: José Vieira Fonseca

Contencioso
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

6

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

www.vieirafonseca.pt
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NOME DA SOCIEDADE
a. Borges pires, santos pereira, pires pereira
& associados - sociedade de advogados, r.l.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2010

NOME DOS SÓCIOS
antónio Borges pires
Henrique dos santos pereira
marco pires pereira

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito 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: 11
nº de advogados estagiários: 5
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
rua do loureiro, nº 6 a
2560-410 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: 38
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 7
nº de outros colaboradores: 8

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@alcassociados.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@alcassociados.com

www.alcassociados.com

NOME DA SOCIEDADE
azeredo perdigão & associados
sociedade de advogados, sp rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1919

IDIOMAS
português
inglês
Francês
espanhol

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº total de advogados: 6
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 3

ÁREAS PREFERENCIAIS
Fusões e aquisições 
direito Fiscal
contencioso Fiscal
direito Farmacêutico
recuperação de créditos
insolvência
direito societário
clientes privados
direito imobiliário
direito do trabalho

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
•	 msi global alliance: uma das principais redes de 
sociedades de advogados e de empresas de audi-
toria e contabilidade, com mais de 250 membros 
em 100 países.

rua de são nicolau, nº 23 - 2º andar 
1100-547 lisboa 

t. 218 879 142

F. 218 860 633

e. geral@azeredoperdigao.pt

www.azeredoperdigao.pt
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NOME DA SOCIEDADE
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

edifício Heron castilho
rua Braamcamp nº 40 - 5º e
1250-050 lisboa

t. 213 806 530

F. 213 806 531

e. bma@bma.com.pt

www.bma.pt

NOME DA SOCIEDADE
azoia & capelo advogados, sp, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2017

NOME DOS SÓCIOS
Filipe azoia
maria ana capelo

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito do trabalho
contencioso laboral 
direito da saúde 
direito Farmacêutico 
contencioso
recuperação de créditos
direito societário
corporate governance 
arbitragem e mediação
insolvências

IDIOMAS
português
inglês
Francês
espanhol

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

avenida engenheiro duarte pacheco, 
torre 1, piso 6, sala 10
1070-101 lisboa

t. 211 319 684

F. 211 349 298

e. ac@ac-adv.pt

www.ac-adv.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, Cláudia Monge, Dália Carda-
deiro, Francisco miguel Figueiredo, João espírito 
santo, João carlos almeida, José Ferreira de an-
drade, José sousa carneiro, Jorge santiago neves, 
Marco Aurélio Constantino, Marco Real Martins, 
maria ribeiro dos santos, mariana antunes, miguel 
ribeiro dos santos, Miguel Salvador, nuno cadi-
ma oliveira, nuno de oliveira antunes, Nuno Mi-
guel Vieira, Pedro Madeira de brito, pedro neves 
martins, raquel cândido oliveira, 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 público e administrativo | contratação pública
contencioso administrativo, civil e laboral
direito comercial, societário, m&a e insolvências
direito imobiliário
proteção de dados  |  propriedade intelectual
imigração  |  direito do desporto
direito Fiscal  |  direito da concorrência
direito penal  |  direito civil

IDIOMAS
português, espanhol, Francês, inglês, alemão

EQuIPA
nº de sócios: 8  |  nº total de advogados: 27
nº de advogados estagiários: 3 
nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 4

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
•	 celia alliance - law and tax for international Hr
•	 apodit - sociedade internacional de direito do 
trabalho
•	 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 DA SOCIEDADE
Brochado coelho e associados
sociedade de advogados, sp, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2008

EQuIPA
nº de sócios: 8
nº total de advogados: 15
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 6

IDIOMAS
inglês  |  Francês
espanhol  |  alemão

ÁREAS PREFERENCIAIS
seguros
Fiscal
corporate  |  societário  |  m&a
contencioso  |  recuperação de crédito  |  insolvência
público  |  administrativo
laboral
segurança social
Família  |  sucessões
contra-ordenações                           
privacy & compliance  |  imobiliário  |  ti

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
•	 lleytons international private law
•	 compliance Women committee

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 braga
avenida da liberdade, edifício granjinhos, 
nº 432, 8.º piso, sala 50, apartado 32
4711-909 Braga
telf: 253 614 947
Fax: 253 619 684

•	 Ponta Delgada
(assessoria permanente)
 
•	 Lisboa
(assessoria permanente)

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

t. 226 090 816  |  226 091 375

F. 226 090 804

e. vnp@brochadocoelhoadvogados.pt

www.brochadocoelhoadvogados.pt
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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

ASSOCIADA SENIOR
susana almeida santos

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

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
Coordenador escritório Viana do Castelo
tiago da rocha matos

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da energia e recursos naturais
direito público e administrativo
direito comercial  |  direito societário
Fusões e aquisições
direito do trabalho

direito económico, regulação e concorrência
direito Farmacêutico e saúde
direito internacional
arbitragem e mediação
direito imobiliário, empreitadas e obras públicas
clientes privados

IDIOMAS
português, inglês, Francês

EQuIPA
nº de sócios: 2  |  nº total de advogados: 9
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  |  aBa - american 
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
edifício aviz 4  |  nº 55 - 6º andar 
4150-599 porto 

t. 220 945 361

F. 220 933 794

e. geral@cavaleiroadvogados.pt

www.cavaleiroadvogados.pt
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NOME DA SOCIEDADE
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: 13 
nº de advogados estagiários: 4 
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

•	 Algarve
rua sacadura cabral, edifício golfe, 1º-d
8135-144 almancil

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 do desporto

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
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
graciana deilloth

Estagiários
olena Verush
maria carolina Vieira

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: 10
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 3
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
•	 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

NOME DA SOCIEDADE
gil Figueira & devillet lima
sociedade de advogados, sp, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2018

NOME DOS SÓCIOS
João gil Figueira 
rodrigue devillet lima 

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
direito Fiscal
direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
direito das novas tecnologias
direito do trabalho
investimento internacional
Venture capital

projectos
contencioso
clientes privados

IDIOMAS
português
inglês
Francês
espanhol
Húngaro
romeno

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº total de advogados: 6
nº de advogados estagiários: 1 
nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 4

rua rodrigues sampaio, nº 97 - 4º andar
1150-279 lisboa

t. 210 997 356

t. 210 200 076

e. hello@gfdl.legal

www.gfdl.legal
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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

NOME DA SOCIEDADE
lazareff le Bars sociedade de advogados sp rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2021

NOME DOS SÓCIOS
Sócios
Benoit le Bars
John michael mcnutt 
Jéssica Valença Ferraz

Equipa
Bruna monteiro
thiago pinto

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
contratação pública

direito da energia e recursos naturais
direito internacional
investimento em áfrica
Fusões e aquisições
direito civil
direito comunitário
direito comum
lei africana da oHada

IDIOMAS
Francês, inglês, português, alemão
Japonês, romeno, sérvio  
Búlgaro, espanhol, russo

EQuIPA
nº de sócios: 3
nº total de advogados: 8
nº de outros colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 paris - França
10 place Vendome, 75001 paris - França
telf: +33 (0)1 8460 8090  |  Fax: +33 (0)1 8410 7630
office@l-lb.com

•	 Budapeste - Hungria
lajos Utca 74-76 4th floor, offices2go (iV. emelet)
1036 Budapeste - Hungria
telf: +33 (0)1 8460 8090  |  Fax: +33 (0)1 8410 7630

•	 abu dhabi - emirados árabes Unidos
al maryah island, abu dhabi global market square, 
regus spaces, al maqam tower, 34th & 35th Floor 
po Box 35665 abu dhabi
telf: +33 (0)1 8460 8090  |  Fax: +33 (0)1 8410 7630

•	 londres - reino Unido

praça marquês de pombal, nº 14, escritório 118
1250-162 lisboa

t. (+351) 211 234 336

F. +33 (0)1 8410 7630

e. office@l-lb.com

www.lazareff-lebars.com
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NOME DA SOCIEDADE
magna - sociedade de advogados, s.p. r.l.

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2006

NOME DOS SÓCIOS
maria inês santos 
Vanda amado neto

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
contencioso Fiscal
contencioso laboral
recuperação de créditos
direito comercial
direito contraordenacional
direito da Família e menores
direito imobiliário
direito do trabalho
direito penal

IDIOMAS
português
inglês
Francês
espanhol
alemão

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº total de advogados: 10
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
parcerias:
•	 alemanha - Köln
theodor-Heuss-ring, 23
d-50668 - Köln
telf: + 49 (2 21) 95 14 73 - 0
Fax: + 49 (2 21) 95 14 73 - 55

•	 alemanha - Frankfurt am main
Ulmenstraße, 23-25
d-60325 Frankfurt am main
telf: + 49 69 80 085 19 - 0
Fax: + 49 69 80 085 19 - 99

•	 suíça - Zürich
schützengasse, 1 
postfach 1230
8021 Zürich
telf: + 41 44 254 34 00
Fax: + 41 44 254 34 10

rua comendador antónio Hipólito, nº 6 B 
2560-314 torres Vedras

t. 261 327 320

F. 261 327 329

e. soc.advogados@magnaadvogados.pt

www.magnaadvogados.pt

NOME DA SOCIEDADE
legalWorKs
gomes da silva & associados
sociedade de advogados sp rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 1998

NOME DOS SÓCIOS
rui gomes da silva
andrea campos
miguel medina silva
andré pardal

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito da energia e recursos naturais
direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
project Finance
contratação pública

direito imobiliário
direito público e direito administrativo
direito comunitário e da concorrência
direito da comunicação social e publicidade
direito comercial
contencioso

IDIOMAS
inglês
Francês
espanhol

EQuIPA
nº de sócios: 4
nº total de advogados: 14
nº de advogados estagiários: 3 
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 2

av. eng. duarte pacheco, amoreiras, torre 2, 14º B
1070-102 lisboa

t. 213 242 360

F. 213 242 369

e. geral@legalworks.pt 

www.legalworks.pt
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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: 3
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 - corporate tax angola 2021
•	 legal 500 private equity angola 2021
•	 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 ex-
periência e expertise em “m&a” e “private equity” em 
angola e em projectos no sector de energia ”servi-
ços petrolíferos”. a mc Jurist tem também uma forte 
experiência em direito laboral e contencioso, bem 
como em direito Fiscal. 

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
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
madalena monteiro
daniela costa

Associados
margarida costa carneiro
inês dias pinheiro
luísa pereira
sara carpinteiro

Estagiários
João maria lima, catarina Belo

Consultores
Joana tam
madalena Formosinho sanchez

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: 4
nº total de advogados: 9
nº de advogados estagiários: 2
nº de outros colaboradores: 5

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 Fonseca alves, Fabiana azevedo & associados 
sociedade de advogados, sp, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2021

NOME DOS SÓCIOS
nuno Fonseca alves
Fabiana azevedo

ÁREAS PREFERENCIAIS
imigração
recuperação de créditos
direito societário
direito da Família e sucessões
direito dos seguros
direito imobiliário
direito do trabalho
insolvências

direito da propriedade intelectual e tecnologias de 
informação
proteção de dados

IDIOMAS
português
inglês
espanhol

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº total de advogados: 10
nº de advogados estagiários: 2 
nº de outros colaboradores: 2

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
•	 aea (international lawyers network)

largo da paz, nº 41
4050-460 porto

t. 222 440 820

F. 220 161 680

e. geral@nfs-advogados.com

www.nfs-advogados.com

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
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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, inglês, Francês, espanhol

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito comercial
direito Financeiro 
direito Fiscal
direito imobiliário
direito penal
direito da propriedade intelectual  
tecnologias de informação
direito do trabalho
insolvências
direito do Urbanismo

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 - team France eXport 
(www.businessfrance.fr/export)

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

NOME DA SOCIEDADE
paXlegal
patrício, pestana & associados, 
sociedade de advogados, sp, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2021

NOME DOS SÓCIOS
antónio patrício
Bárbara pestana

ÁREAS PREFERENCIAIS
imigração 
imobiliário
Private Clients 
Fundos de investimento
registos e notariado
contencioso 

direito civil
direito comercial
direito societário
Família e menores
Família e sucessões

IDIOMAS
português, inglês, Francês

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº total de advogados: 5
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 1 
nº de outros colaboradores: 2

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
Uglobal immigration

rua Joshua Benoliel, 6, 8-a
1250-133 lisboa

t. 213 850 046

e. paxlegal@paxlegal.pt

www.paxlegal.pt
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NOME DA SOCIEDADE
pereira da cruz e associados
sociedade de advogados, rl

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2005

NOME DOS SÓCIOS
nuno cruz
luís cruz

ÁREAS PREFERENCIAIS
propriedade intelectual e tecnologias 
de informação
comércio eletrónico
contencioso, arbitragem e mediação e resolução 
de litígios
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
plataforma legal ace

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2009

NOME DOS SÓCIOS
pedro Queirós
nuno mota campos
miguel almeida Fernandes

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Bancário
direito imobiliário
registos e notariado

IDIOMAS
português 
inglês

EQuIPA
nº de sócios: 3
nº total de advogados: 304*
nº de advogados estagiários: 28
nº de consultores: 2  |  nº de outros colaboradores: 240

*inclui subcontratados (rede de parcerias)

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

•	 parcerias: abrantes, albufeira, algés, águeda, al-
cobaça, almada centro, almada cova da piedade, 
almancil, alverca, amadora reboleira, amarante, 
amora cruz de pau, angra do Heroísmo, ansião, 
aveiro, Barcelos, Barreiro, Beja, Boliqueime, Bra-
ga, Bragança, caldas da rainha, cartaxo, cascais, 

castelo Branco, castro daire, charneca da caparica, 
chaves, coimbra, condeixa-a-nova, corroios, co-
vilhã, elvas, entroncamento, esposende, estarreja, 
Évora, Fafe, Faro, Fátima, Felgueiras, Figueira da Foz, 
Funchal, Fundão, gondomar, guarda, guimarães, 
Horta, lagoa, lagos, lamego, leiria, lisboa, loures 
infantado, lourosa, mafra, maia, marco de canave-
ses, mem martins, mirandela, mogadouro, moita, 
monte gordo, montemor-o-novo, montijo, odivelas, 
paço de arcos, paços de Ferreira, paio pires, parede, 
penafiel, peso da régua, ponta delgada, ponte da 
Barca, portalegre, portimão, porto, praia da Vitória, 
Quinta do conde, santarém, são João da madeira, 
seia, sertã, setúbal, sintra, sobral de monte agraço, 
tavira, tomar, torre da marinha, torres Vedras, Va-
lença, Vialonga, Viana do castelo, Vila Franca de Xira, 
Vila do conde, Vila nova de Famalicão, Vila nova de 
gaia, Vila real, Vimioso, Viseu, Vizela

edifício taurus, campo pequeno, nº 48 - 2º esq. 
1000-081 lisboa

t. 217 907 950

e. pl.geral@plataformalegal.net

www.plataformalegal.com.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
Óscar alberto madureira

Equipa
lai ieng ng
Helena nazaré Valente
carla Veiga
paula de senna Fernandes
petrel ng

EQuIPA
nº de sócios: 3  |  nº total de advogados: 8
nº de adv. estagiários: 2  |  nº de consultores: 6
nº de outros colaboradores: 2

IDIOMAS
português, inglês, mandarim, cantonês, castelhano, 
crioulo

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

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
•	 iBa - international Bar association
•	 international association of gaming advisors
•	 miranda alliance

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 

•	 shenzhen, guangdong
república popular da china
8/f, room a29, cgn Building, north tower,
shennan avenue no. 2002, Futian district
telf: +86 756 8868 308

•	 Jurisdições: Brasil, timor, cabo Verde, nova iorque, 
região administrativa de macau e república popu-
lar da china.

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

t. +351 211 507 232

e. lektoupt@lektou.com

www.lektou.com

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
miguel pais antunes

catarina pujol
patrícia Figueiredo
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

ASSOCIAÇÕES / NEtWORkS
•	 ipcg - instituto português de corporate 
governance

IDIOMAS
inglês, espanhol, Francês

EQuIPA
nº de sócios: 4
nº total de advogados: 13
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros colaboradores: 3

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
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

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 
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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
Valadas coriel & associados

ANO DA CONStItuIÇÃO: 2001

NOME DOS SÓCIOS
João Valadas coriel
Hugo martins Braz
rita tigeleiro afonso
Vera chalaça
patrícia Valadas coriel
sofia Quental
marta Valadas coriel

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
private Wealth
imigração
contencioso
direito societário
direito Fiscal

direito imobiliário
direito do trabalho
Fundos de investimento
investimento estrangeiro

IDIOMAS
português, inglês, Francês, espanhol, italiano, russo 
e Ucraniano

EQuIPA
nº de sócios: 7 
nº total de advogados: 30
nº de advogados estagiários: 8
nº de outros colaboradores: 14

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
•	 IR Global - rede profissional que agrega 1200 pro-
fissionais de várias áreas legais, em 150 jurisdições.
•	 Grimaldi Alliance - rede de escritórios de advoga-
dos baseada em itália que abrange 230 profissionais 
de várias áreas legais, em 70 jurisdições.

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 madeira - Funchal
rua Queimada de cima, 28, 2º m
9000-065 Funchal, portugal
telf: 211 625 700
Fax: 213 461 464
vca@valadascoriel.com

•	 costa do marfim - abidjan
immeuble le marigny 3eme etage
08 Bp 1411, abidjan 08
telf: +225 075 879 3379
vca@valadascoriel.com

rua tierno galvan, nº 10, torre 3, 16º piso
1070-274 lisboa, portugal

t. 211 625 700

F. 213 461 464

e. vca@valadascoriel.com

www.valadascoriel.com
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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  |  direito Bancário

IDIOMAS
português
inglês
Francês
espanhol

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº total de advogados: 8
nº de consultores: 4
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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a. dias & associados - sociedade de adVogados, s.p., r.l.

CONtACtOS
rua conde são Bento, edifício polana, nº 735 
1º andar, salas 2 e 3, 4785-296 porto (trofa)
telf: 252 417 531
Fax: 252 419 308
geral@advogadosdias.com
www.advogadosdias.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
direito comercial
direito civil
direito da Família e sucessões
direito do trabalho

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

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

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
direito comercial
direito imobiliário
direito do trabalho
direito da Família e sucessões
contratação pública

EQuIPA
nº de sócios: 3
nº de advogados: 20
nº de advogados estagiários: 5
nº de outros colaboradores: 1

aBel cardoso, catarina carValHo, esteVes de agUiar & 
associados - sociedade de adVogados, rl
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CONtACtOS
rua direita, nº 188, 1º andar, 5400-220 chaves
telf: 276 332 339  |  Fax: 276 318 851
geral@areiasadvogados.com  |  www.areiasadvogados.com  

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário, direito Fiscal, direito da propriedade intelectual 
e tecnologias de informação, software, protecção de dados

EQuIPA
nº de sócios: 4  |  nº de advogados: 6
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

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, negligência médica, direito Fiscal

EQuIPA
nº de sócios: 4  |  nº de advogados: 16
nº de advogados estagiários: 3
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 5

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 França - paris
telf: (+33) 0766 213 850 / (+351) 933 729 107
mg@bindrl.pt

Bind - tenreiro martins, esperanÇa, VaZ osÓrio & associados 
sociedade de adVogados, sp, rl

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 desportivo
                                                                                                                       
EQuIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 7
nº de outros colaboradores: 1

Bsa - Basto, seQUeira & associados
sociedade de adVogados sp rl
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CONtACtOS
avenida da república, nº 45 - 8º dto.
1050-187 lisboa 
tel: 210 991 736
Fax: 210 963 951
info@caldeirapires.pt
www.caldeirapires.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
direito imobiliário
energia e ambiente
direito Fiscal
direito do trabalho

EQuIPA
nº de sócios: 4 
nº de advogados: 10
nº de advogados estagiários: 1 
nº de outros colaboradores: 2 

caldeira pires & associados
sociedade de adVogados, sp, rl

CONtACtOS
rua rodrigo da Fonseca, 149 - 4º dto.
1070-242 lisboa
telf: 213 876 404
Fax: 213 855 310
cae@caeadvogados.pt
www.caeadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem e mediação
clientes privados
direito da Família e sucessões
direito imobiliário
registos e notariado

EQuIPA
nº de sócios: 3
nº de advogados: 4
nº de advogados estagiários: 1
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 2

cancella d’aBreU, esteVes & associados, 
sociedade de adVogados, 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

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 das sociedades  |  Fusões e aquisições
direito imobiliário
direito da aviação
direito Fiscal
contencioso e arbitragem

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 9
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 4
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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: 12
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 3

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

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: 18
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: 11 
nº de advogados estagiários: 2  |  nº de outros colaboradores: 5 

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

•	 porto
lake towers - ed. d, rua daciano Baptista marques, nº 245, 2º, sl. 214
4400-617 Vila nova de gaia
telf: 221 202 255  |  Fax: 253 495 038
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CONtACtOS
avenida de londres, edifício luzaga, nº 540 - 3º andar
4810-550 guimarães
telf: 253 424 600
Fax: 253 424 609
geral@clt.pt
www.clt.pt

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

EQuIPA
nº de sócios: 4
nº de advogados: 13
nº de advogados estagiários: 5
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 2

clt - sociedade de adVogados, rl

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: 220 114 198/199
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: 27 

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

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito comercial
direito do trabalho
imigração  |  legalização de estrangeiros
arbitragem e mediação

EQuIPA
nº de sócios: 3  |  nº de advogados: 6  |  nº de adv. estagiários: 2
nº de consultores: 5  |  nº de outros colaboradores: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
Correspondentes Nacionais: porto e Valença
Correspondentes Internacionais: angola, cabo-Verde, guiné-Bissau, 
moçambique, s. tomé e príncipe, espanha e Ucrânia

Fcm - Ferreira da conceiÇão, meneZes & associados
sociedade de adVogados, s.p., r.l.

CONtACtOS
avenida Fontes pereira de melo, 25, 2º dto
1050-117 lisboa
telf: 215 844 930
ec@enescabral.com
www.enescabral.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
arbitragem
contencioso
direito societário
Fusões e aquisições
clientes privados

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

enes | caBral

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
av. da igreja, nº 37 - 3º 
1700-233 lisboa 
telf: 211 386 065
geral@francozibaia.com
www.francozibaia.com 

ÁREAS PREFERENCIAIS
contratação pública
direito público e direito administrativo
direito da energia e recursos naturais
direito das novas tecnologias
direito da regulação

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

Franco madeira, ZiBaia da conceiÇão
sociedade de adVogados, sp, rl
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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: 2

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Lisboa
rua morais soares, nº 43 c - 1º Ft., 1900-341 lisboa
m: 914 775 851  |  carlarufinoribeiro@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: 3
nº de advogados: 7
nº de outros colaboradores: 7

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: 3
nº de advogados: 4 
nº de advogados estagiários: 2
nº de outros colaboradores: 1

gião Falcato & associados, 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: 20
nº de advogados estagiários: 2  |  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.
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CONtACtOS
rua João penha 10, r/c
1250-131 lisboa 
telf: 213 869 333
halx@halx-advogados.com
www.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  |  são paulo  |  curitiba  |  Brasília
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

CONtACtOS
avenida columbano Bordalo pinheiro, nº 7 - 6º esq.
1070-060 lisboa
telf: 217 263 386 / 217 272 439
Fax: 217 268 912
geral@ipassociados.pt
ilimeportela@ipassociados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito societário
direito comercial
direito do trabalho
direito civil
direito da Família e sucessões

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

ilime portela & associados - sociedade de adVogados, r.l.

JosÉ m. s. moniZ, marÇal antUnes, ricardo BraZete 
& associados - sociedade de adVogados, sp, rl

CONtACtOS
rua dos combatentes da grande guerra, nº 17 - 1º
3500-109 Viseu
telf: 232 480 390  |  Fax: 232 480 398
geral@jmmarb.com  |  www.jmmarb.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito administrativo, direito penal, direito civil, 
direito do trabalho, direito societário

EQuIPA
nº de sócios: 5  |  nº de advogados: 7
nº de advogados estagiários: 2  |  nº de outros colaboradores: 3

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

CONtACtOS
rua conselheiro dr. luís Bettencourt, 10 - 1º andar
9500-058 ponta delgada
telf: 296 283 098
Fax: 296 285 125
info.jr.adv@gmail.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso 
direito civil 
direito imobiliário
direito da Família e sucessões 
contratação pública

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

JosÉ rodrigUes & associados
sociedade de adVogados, sp, rl

CONtACtOS
avenida das Forças armadas, nº 4 - 9º F
1600-082 lisboa
telf: 211 354 621 
Fax: 211 303 910
geral@kausa.pt
www.kausa.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito público e direito administrativo
direito do desporto
direito Fiscal
Função pública

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 5
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 1

KaUsa adVogados - maFalda Fernandes, raQUel alVes 
& associados, sociedade de adVogados, sp, rl

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 imobiliário
direito societário
investimento estrangeiro

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

l.V.p. adVogados, sp, rl
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CONtACtOS
av. antónio augusto de aguiar, nº 90 - 2º andar
1050-018 lisboa
telf: 211 341 469  |  Fax: 211 340 513
geralpt@leggiteam.com
www.leggiteam.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial
direito societário
direito Fiscal
investimento internacional
Fusões e aquisições

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 espanha - madrid
telf: +34 910 210 398
spain@leggiteam.com

•	 espanha - santiago de compostela
telf: +34 981 591 595
spain@leggiteam.com

leggiteam s.l.p. - sUcUrsal em portUgal

CONtACtOS
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: 1 
nº de advogados: 2
nº de advogados estagiários: 1
nº de outros colaboradores: 5 

lUÍs agUiar & associados - sociedade de adVogados, sp, rl

CONtACtO
rua dos remolares, nº 14 - 2º
1200-371 lisboa
telf: 213 400 800
Fax: 213 400 809
geral@lgpas.com
www.lgpas.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito público e direito administrativo
Fusões e aquisições
private equity
direito Financeiro
direito imobiliário

EQuIPA
nº de sócios: 5
nº de advogados: 18
nº de advogados estagiários: 2 
nº de consultores: 1
nº de outros colaboradores: 3

lUiZ gomes & associados, sociedade de adVogados, sp, rl

CONtACtOS
edifício mota-galiza
rua Júlio dinis, 247, 5º e.4
4050-324 porto
telf: 226 069 913
Fax: 226 069 915
manorodriguesadvogados@gmail.com
www.mradvogados.com

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 madeira - Funchal
rua da ribeira Funda, nº 248
9370-249 calheta, Funchal
telf: 226 069 913  |  Fax: 226 069 915
manorodriguesadvogados@gmail.com
 
•	 alfândega da Fé
rua do porto, edifício caixa agrícola, 7
1º andar, sala 2
5350-039 alfândega da Fé
telf: 226 069 913  |  Fax: 226 069 915
manorodriguesadvogados@gmail.com

mano & rodrigUes, sociedade de adVogados, sp, rl
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CONtACtOS
edifício aviz - avenida Fontes pereira de melo, n.º 35 - 6.º d
1050-118 lisboa
telf: 213 139 010
Fax: 213 139 015
geral@mgadvogados.pt
www.mgadvogados.pt
 
ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso  |  recuperação de créditos
direito comercial  |  societário
direito imobiliário
reestruturação de empresas
insolvências

EQuIPA
nº de sócios: 1 
nº de advogados: 11
nº de advogados estagiários: 2
nº de consultores: 1 
nº de outros colaboradores: 7 

mg adVogados - monteiro gomes adVogados micaelo pinHeiro, cÔrte gonÇalVes & associados, 
sociedade de adVogados, sp, rl

CONtACtOS
rua dr. Francisco dos prazeres, nº 1 - 1º andar
6300-690 guarda
telf: 271 227 123
Fax: 271 140 892
geral@mpcg.pt
www.mpcg.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
direito penal
direito do trabalho
recuperação de créditos
direito da Família e sucessões

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 5
nº de advogados estagiários: 2
nº de outros colaboradores: 1

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: 2
nº de outros colaboradores: 2

mla - maricato, lima & associados
sociedade de adVogados, sp, rl

mp aBs - menÉres pimentel, ataÍde, Bailão, seViVas
e associados, sociedade de adVogados, rl

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

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
contratação pública
direito público e direito administrativo
direito civil
insolvências

EQuIPA
nº de sócios: 4
nº de advogados: 7
nº de outros colaboradores: 3
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CONtACtOS
avenida marquês de tomar, nº 44 - 3º andar 
1050-156 lisboa
telf: 213 849 070
Fax: 213 849 089
geral@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

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
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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
av. dr. eugénio ribeiro, nº 89, 3º-s
3750-146 águeda
telf: 234 138 230
pv@pvadvogados.pt
www.pvadvogados.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito civil
direito da Família e menores
direito do trabalho
direito comercial
contencioso

pereira & Vitorino, sociedade de adVogados, sp, rl

CONtACtOS
rua duque de palmela, nº 27, 1º esq.
1250-097 lisboa
telf: 213 138 800
Fax: 213 878 505  |  Fax: 213 161 802
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: 5  |  nº de advogados: 37   |  nº de adv. estagiários: 9
nº de consultores: 2  |  nº de outros colaboradores: 11

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua gonçalo cristóvão, nº 23 - 6º, 4000-267 porto
telf: 213 138 800

pinto riBeiro adVogados

CONtACtOS
avenida da liberdade, nº 258, 9 dto.
1250-149 lisboa
telf: 210 937 042  |  Fax: 211 956 491
info@pmcg.pt  |  www.pmcg-advogados.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito comercial, direito civil, direito trabalho, 
direito Fiscal, contencioso

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

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 porto
rua gonçalo cristóvão, nº 347
4000-270 porto
telf: 210 937 042  |  Fax: 211 956 491

pmcg sociedade de adVogados sp rl
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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
rua mestre de aviz, nº 13 a, loja 1
2780-230 oeiras
telf: 211 309 300
geral@sbb-advogados.pt
www.sbb-advogados.pt 

ÁREAS PREFERENCIAIS
imigração
direito imobiliário
direito laboral  |  contencioso laboral
direito civil  |  contencioso civil
contratos de direito privado

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

santos Baptista & Baptista - adVogados, sp, rl

CONtACtOS
rua José carvalho de araújo, nº 236 a
2750-396 cascais
telf: 213 164 330  |  Fax: 213 164 339
geral@rpsu.pt
www.rpsu.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
clientes privados
direito comercial
direito público e direito administrativo
direito do trabalho
contencioso

EQuIPA
nº de sócios: 4  |  nº de advogados: 7
nº de consultores: 2  |  nº de outros colaboradores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa
avenida da república, nº 6, 1º esq.
1050-191 lisboa

rpsU | rosado, seVinate pinto, UlricH, seVerien & associados
sociedade de adVogados, s.p.r.l.

CONtACtOS
rua de angola, nº 116 - a, 2º, sala 22
4430-014 Vila nova de gaia 
telf: 223 711 506
Fax: 223 711 506
geral@porto-law.com
www.porto-law.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Fiscal
direito imobiliário, empreitadas e obras públicas
direito comercial
direito do trabalho
contencioso

EQuIPA
nº de sócios: 2
nº de advogados: 2
nº de consultores:1

porto laW | BmFs adVogados, sp, rl
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CONtACtOS
avenida da república, 56 d, 1º andar
1050-196 lisboa
telf: 213 875 231
Fax: 210 113 777
geral@sergiomota.pt 
www.sergiomota.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito comercial
direito penal
direito Fiscal
direito do ambiente

EQuIPA
nº de sócios: 2 
nº total de advogados: 6
nº de consultores: 2
nº de outros colaboradores: 3

sÉrgio mota & associados - sociedade de adVogados, r.l.

CONtACtOS
rua serpa pinto, nº 15 - 2º dto.  
1200-443 lisboa
telf: 213 867 444  |  Fax: 213 867 444
geral@silvaalmeida.com
www.silvaalmeida.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito imobiliário, contencioso, direito societário, direito da Família  
e sucessões, investimento internacional

EQuIPA 
nº de sócios: 2 | nº de advogados: 3
nº de advogados estagiários: 1 | nº de consultores: 1

OutROS ESCRItÓRIOS
Parcerias
•	 parcerias com international advisory experts
•	 Funchal (cristóvão turck nunes)
•	 Brasil (tolentino advogados)
 - Belo Horizonte - minas gerais
 - campo Belo - minas gerais

silVa almeida & associados - sociedade de adVogados, sp, rl

CONtACtOS
praça marquês de pombal, 14
1250-162 lisboa
telf: 211 234 029
firstcontact@seegman.com
www.seegman.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
investimento internacional, direito societário, Fusões e aquisições,  
direito imobiliário, contencioso

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

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 espanha - madrid
paseo de la castellana, 53, 1ª
28046 madrid
telf: +34 910 800 929
firstcontact@seegman.com

seegman serVicios JUridicos slp - sUcUrsal em portUgal

CONtACtOS
edifício península
praça do Bom sucesso, 127/131, s. 302, 4150-146 porto
telf: 220 999 706
geral@tesg.pt | www.tesg.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito Bancário
recuperação de créditos
arbitragem e mediação
direito do desporto
proteção de dados

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

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 lisboa - paço de arcos
edifício d. pedro i, Quinta da Fonte, rua dos malhões 
2770-071 paço de arcos 
telf: 210 001 950 | geral@tesg.pt

teiXeira & soUsa gUimarães - sociedade de adVogados, sp, rl
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CONtACtOS
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 imobiliário
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
av. da república, nº 32 - 4º esq.
1050-193 lisboa
telf: 217 815 660
lawfirm@tfra.pt  |  www.tfra.pt

ÁREAS PREFERENCIAIS
direito imobiliário
direito societário
direito Fiscal
clientes privados

EQuIPA
nº de sócios: 3  |  nº de advogados: 12
nº de advogados estagiários: 1  |  nº de consultores: 3
nº de outros colaboradores: 6

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 madeira - Funchal
av. do infante 8, edifício executivo 2º andar, sala K
9000-060 Funchal - madeira
telf: 291 202 400  |  lawfirm@tfra.pt

tFra - teiXeira de Freitas, rodrigUes & associados

CONtACtOS
r. José carvalho araújo nº 262 (edif. regata), 3º andar - 20
2750-396 cascais
telf: 214 847 224
tlm: 918 619 340
geral@vsv-a.com
www.vsv-a.com

ÁREAS PREFERENCIAIS
contencioso
direito societário
direito da Família e sucessões
direito Fiscal
investimento estrangeiro

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

Vasco soares da Veiga & associados
sociedade de adVogados rl
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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                                                                                                                             
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aamm - abecasis, moura marques & associados, soc. adv., sp, rl                                                                   

aBc legal - alexandra Bessone cardoso & asso., soc. adv., sp, rl                                                                   

abreu advogados                                                                                                                                                                      

andrade & mora, sociedade de advogados sp rl                                                                                                                                     

antas da cunha ecija & associados - sociedade de advogados sp rl                                                                                                    

azoia & capelo advogados, sp, rl                                                                                                                                                                      
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cavaleiro & associados, sociedade de advogados, r.l.                                                                                                                                     

cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                                                      

csa - sociedade de advogados, sprl                                                                                                                                                                      

ctsU - sociedade de advogados, sp, rl, sa                                                                                                                                     

cuatrecasas, gonçalves pereira & associados                                                                                                                                                                      

durham agrellos & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

enes | cabral                                                                                                                                                                                                       

esquível & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

eversheds sutherland FcB                                                                                                                                                                                                       

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                                                                                                                                     

J+legal | Horta osório, Brito pereira, carvalho esteves - soc. adv. sp, rl                                                                                                    

lazareff le Bars sociedade de advogados sp rl                                                                                                                                                                      

lopes cardoso & associados - sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                                                                                     

mgra & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                                                     

miranda & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

ngs - leão e 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 - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

rato & cortés, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

rBms - rodrigues Bastos, magalhães e silva & asso., soc. adv., 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                                                                                                                                     

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sp, rl                                                                                                                                     

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

spca - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                      

teixeira & sousa guimarães - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

Uría menéndez - proença de carvalho                                                                                                                                                                      

Valadas coriel & associados                                                                                                                                                                                                       

Vieira de almeida & associados - sociedade de advogados sp rl                                                                                                                                     
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azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                    
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cms rui pena & arnaut                                                                                                                                                                      

cruz Vilaça & associados, sp, rl                                                                                                                                                                      

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                                                                                                                                     

esquível & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

eversheds sutherland FcB                                                                                                                                                                      

Franco madeira, Zibaia da conceição - sociedade de advogados, sp, rl                                                                   

gómez-acebo & pombo (ga_p)                                                                                                                                                                      

lazareff le Bars sociedade de advogados sp rl                                                                                                                                     

legalWorKs - gomes da silva & associados - soc. advogados sp rl                                                                   

mc JUrist - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

38

94

78

39

40

79

41

42

43

46

47

97

49

81

82

83

direito da energia

(inclui direito das energias renováveis e recursos naturais)
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miranda & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

pbbr - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                                                      

raposo Bernardo & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

slcm // serra lopes, cortes martins & associados, sp, rl                                                                                                    

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sp, rl                                                                                                    

Uría menéndez - proença de carvalho                                                                                                                                     

Vieira de almeida & associados - sociedade de advogados sp rl                                                                                                    

56

59

61

66

67

68

70

71

a. dias & associados - sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                                                                                     

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

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

andreia lima carneiro & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

asQ & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

Brochado coelho & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

cancella d’abreu, esteves & associados, sociedade de advogados, rl                                                                                                    

carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                   

cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                                                      

correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                                                    

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

csa - sociedade de advogados, sprl                                                                                                                                     

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl                                                                                                    

durham agrellos & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

FB&associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - soc. adv., sp, rl                                                                   

garcia pereira e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

ilime portela & associados - sociedade de advogados, r.l.                                                                                                    

José rodrigues & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

lopes cardoso & associados - sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                                                    

magna - sociedade de advogados, s.p. r.l.                                                                                                                                     

mendes londral & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

micaelo pinheiro, côrte gonçalves & associados, soc. advogados, sp, rl                                                                                                    

ngs - leão e associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

nobre saraiva, ribeiro dos santos & associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                    

nóvoa cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.                                                                                                    

nsm - nuno sousa moniz & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

nuno Fonseca alves, Fabiana azevedo & associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                    

pacc.V -  sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

paulo silva & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

paxlegal | patrício, pestana & associados, soc.de advogados, sp, rl                                                                                                    

pereira & Vitorino, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

pmc | José pujol, luís marçal, Jorge calisto e associados, soc. adv., rl                                                                                                    

pra - raposo, sá miranda & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

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

silva almeida & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

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

teresa patrício & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

Vasco soares da Veiga & associados, sociedade de advogados rl                                                                                                    

Vieira Fonseca & associados, sociedade de advogados, rl                                                                                                                                     

92

92

92

75

37

77

94

26-27

28-29

78

79

41

79

44

80

48

98

99

100

54

82

83

102

57

84

103

84

85

103

58

86

104

88

60

63

106

69

107

107

72

direito da FamÍlia, menores e sUcessÕes

aamm - abecasis, moura marques & associados, soc. adv., sp, rl                                                                                                    

abreu advogados                                                                                                                                                                      

antónio Frutuoso de melo e associados - soc. de advogados, sp rl                                                                                                    

asQ & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

caldeira pires & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

cruz Vilaça & associados, sp, rl                                                                                                                                                                      

csa - sociedade de advogados, sprl                                                                                                                                     

esquível & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

eversheds sutherland FcB                                                                                                                                                                      

gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                    

gómez-acebo & pombo (ga_p)                                                                                                                                                                      

Kennedys                                                                                                                                                                                                       

miranda & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

raposo Bernardo & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

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

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

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

slcm // serra lopes, cortes martins & associados, sp, rl                                                                                                    

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sp, rl                                                                                                    

Vieira de almeida & associados - sociedade de advogados sp rl                                                                                                    

Vieira Fonseca & associados, sociedade de advogados, rl                                                                                                                                     

32

33

36

37

94

26-27

40

41

46

47

48

49

53

56

61

63

106

66

67

68

71

72

direito do amBiente

abreu advogados                                                                                                                                                                      

antónio Frutuoso de melo e associados - soc. de advogados, sp rl                                                                                                    

asQ & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

Bas - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

Broseta - portugal, sociedade de advogados, sp rl                                                                                                                                     

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

carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                     

csa - sociedade de advogados, sprl                                                                                                                                     

cuatrecasas, gonçalves pereira & associados                                                                                                                                     

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl                                                                                                    

gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                    

gião Falcato & associados, sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                                                    

gómez-acebo & pombo (ga_p)                                                                                                                                     

José macieirinha, pedro macieirinha e associados - soc. adv., sp, rl                                                                   

Kausa advogados - mafalda Fernandes, raquel alves & associados, sp, rl                                                                   

Kennedys                                                                                                                                                                                                       

mgra & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                    

miranda & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

raposo Bernardo & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

rBms - rodrigues Bastos, magalhães e silva & asso., soc. adv., sp, rl                                                                   

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

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

spca - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

teixeira & sousa guimarães - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

33

36

37

77

38

93

26-27

28-29

41

43

79

48

98

49

100

100

53

55

56

61

62

63

66

89

106

direito do desporto
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Índice por áreas de direito

a. Borges pires, santos pereira, pires pereira & asso. - soc. adv., r.l.                                                                   

a. dias & associados - sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                                                    

aBc legal - alexandra Bessone cardoso & asso., 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                                                                   

ana cristina pimentel & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                   

andreia lima carneiro & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                   

antas da cunha ecija & associados - sociedade de advogados sp rl                                                                                                    

antónio Frutuoso de melo e associados - soc. de advogados, sp rl                                                                                                    

asQ & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

aVco legal europe, scp, sucursal em portugal                                                                                                                                     

azeredo perdigão & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                    

azoia & capelo advogados, sp, rl                                                                                                                                                                      

Bas - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

Bind - tenreiro martins, esperança, Vaz osório & associados - sp, rl                                                                                                    

Brochado coelho & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

Broseta - portugal, sociedade de advogados, sp rl                                                                                                    

caldeira pires & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

capa - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                                                     

carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

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

cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                     

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

clt - sociedade de advogados, rl                                                                                                                                                                      

cms rui pena & arnaut                                                                                                                                                                      

correia afonso, archer & associados - sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                   

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

csa - sociedade de advogados, sprl                                                                                                                                     

csBa - isabel marinho, mafalda rodrigues Fonseca & associados - sp, rl                                                                   

ctsU - sociedade de advogados, sp, rl, sa                                                                                                                                     

cuatrecasas, gonçalves pereira & associados                                                                                                                                     

dantas rodrigues & associados - sociedade de advogados, rl                                                                                                    

dário Freitas & associados - sociedade de advogados, rl                                                                                                    

durham agrellos & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

espanha e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

esquível & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

eversheds sutherland FcB                                                                                                                                                                      

FB&associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

Fcm - Ferreira da conceição, menezes & associados, soc. adv., s.p., r.l.                                                                   

gabinete de advogados rufino ribeiro e associados, sp, rl                                                                                                    

gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                    

garcia pereira e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                   

gião Falcato & associados, sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                   

gil Figueira & devillet lima - sociedade de advogados, 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                                                                                                    

Horácio lages & carlos lages - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

ilime portela & associados - sociedade de advogados, r.l.                                                                                                    

isabel seuanes e associados - sociedade de advogados, rl                                                                                                    

J+legal | Horta osório, Brito pereira, carvalho esteves - soc. adv. sp, rl                                                                   

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

José macieirinha, pedro macieirinha e associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                    

Kausa advogados - mafalda Fernandes, raquel alves & associados, sp, rl                                                                   

Kennedys                                                                                                                                                                                                       

lopes cardoso & associados - sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                   

magna - sociedade de advogados, s.p. r.l.                                                                                                                                     

mc JUrist - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

mendes londral & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

mgra & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                    

micaelo pinheiro, côrte gonçalves & associados, soc. advogados, sp, rl                                                                                                    

miranda & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

neves lima & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

ngs - leão e associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

nobre saraiva, ribeiro dos santos & associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                    

nóvoa cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.                                                                                                    

nsm - nuno sousa moniz & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                   

nuno Fonseca alves, Fabiana azevedo & associados - soc. adv., sp, rl                                                                   

pacc.V -  sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

pacheco de amorim, miranda Blom & associados - soc. advogados sp rl                                                                   

pares advogados                                                                                                                                                                      

paulo silva & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

pbbr - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

pereira & Vitorino, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

pmc | José pujol, luís marçal, Jorge calisto e associados, soc. adv., rl                                                                   

pmcg sociedade de advogados sp rl                                                                                                                                     

porto law | BmFs advogados, sp, rl                                                                                                                                     

pra - raposo, sá miranda & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

raposo Bernardo & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

rBms - rodrigues Bastos, magalhães e silva & asso., soc. adv., sp, rl                                                                   

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

rpsU | rosado, sevinate pinto, Ulrich, severien & associados - sp, rl                                                                                                    

rrp advogados | ricardo reigada pereira - soc. de advogados, sp, rl                                                                                                    

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

rsn advogados                                                                                                                                                                      

santos Baptista & Baptista - advogados, sp, rl                                                                                                                                     

saraiva lima e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

slcm // serra lopes, cortes martins & associados, sp, rl                                                                                                    

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sp, rl                                                                                                    

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

spca - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

teresa patrício & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

Uría menéndez - proença de carvalho                                                                                                                                     

Valadas coriel & associados                                                                                                                                                                      

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

Vieira de almeida & associados - sociedade de advogados sp rl                                                                                                    

Vieira Fonseca & associados, sociedade de advogados, rl                                                                                                    

74

92

74

92

33

92

92

75

35

36

37

93

75

76

77

93

77

38

94

94

26-27

78

28-29

95

96

39

78

79

41

96

42

43

79

96

44

45

46

47

80

97

98

48

98

98

80

98

49

50

81

51

99

99

52

99

100

100

53

54

82

83

83

55

102

56

103

57

84

103

84

85

103

103

86

58

59

104

88

104

105

60

61

62

63

105

64

89

65

105

105

66

67

68

69

89

107

70

90

90

71

72

direito do traBalHo

(inclui contratação coletiva, direito da segurança social, Função pública e 

Fundos de pensões) 
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esquível & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

eversheds sutherland FcB                                                                                                                                                                      

Kennedys                                                                                                                                                                                                       

pra - raposo, sá miranda & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

raposo Bernardo & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

rato & cortés, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

saraiva lima e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sp, rl                                                                                                    

spca - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

Uría menéndez - proença de carvalho                                                                                                                                     

46

47

53

60

61

88

105

66

68

89

70

aamm - abecasis, moura marques & associados, soc. adv., sp, rl                                                                                                    

andrade & mora, sociedade de advogados sp rl                                                                                                                                     

cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                     

cms rui pena & arnaut                                                                                                                                                                      

ctsU - sociedade de advogados, sp, rl, sa                                                                                                                                     

esquível & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

gouveia pereira, costa Freitas & associados - soc. advogados, sp, rl                                                                   

Kennedys                                                                                                                                                                                                       

mgra & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                                                     

raposo Bernardo & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

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

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

slcm // serra lopes, cortes martins & associados, sp, rl                                                                                                    

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sp, rl                                                                                                    

Vieira Fonseca & associados, sociedade de advogados, rl                                                                                                    

32

34

28-29

39

42

46

50

53

55

61

63

66

67

68

72

direito do tUrismo

andrade & mora, sociedade de advogados sp rl                                                                                                    

antas da cunha ecija & associados - sociedade de advogados sp rl                                                                                                    

Broseta - portugal, sociedade de advogados, sp rl                                                                                                                                     

cms rui pena & arnaut                                                                                                                                                                      

csa - sociedade de advogados, sprl                                                                                                                                     

cuatrecasas, gonçalves pereira & associados                                                                                                                                     

esquível & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

gómez-acebo & pombo (ga_p)                                                                                                                                                                      

J+legal | Horta osório, Brito pereira, carvalho esteves - soc. adv. sp, rl                                                                                                    

lopes cardoso & associados - sociedade de advogados, s.p., r.l.                                                                                                    

mgra & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                    

mla - maricato, lima & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

ngs - leão e associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

pares advogados                                                                                                                                                                      

paulo silva & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                    

pbbr - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

pmc | José pujol, luís marçal, Jorge calisto e associados, soc. adv., rl                                                                                                    

rBms - rodrigues Bastos, magalhães e silva & asso., soc. adv., sp, rl                                                                                                    

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

sérvulo & associados | sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

spca - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                     

Uría menéndez - proença de carvalho                                                                                                                                     

Vieira de almeida & associados - sociedade de advogados sp rl                                                                   

Vieira Fonseca & associados, sociedade de advogados, rl                                                                                                    
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   FB&associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

   Fcm - Ferreira da conceição, menezes & associados, soc. adv., s.p., r.l.                                                                 

   Fonseca santos & associados - sociedade de advogados sp r.l.                                                                                                 

   Franco madeira, Zibaia da conceição - sociedade de advogados, sp, rl                                                                 

gabinete de advogados rufino ribeiro e associados, sp, rl                                                                                                 

gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - soc. adv., sp, rl                                                                 

   garcia pereira e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

   gil Figueira & devillet lima - sociedade de advogados, 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                                                                 

   HalX advogados, sp rl                                                                                                                                 

   ilime portela & associados - sociedade de advogados, r.l.                                                                                                 

   isabel seuanes e associados - sociedade de advogados, rl                                                                                                 

   J+legal | Horta osório, Brito pereira, carvalho esteves - soc. adv. sp, rl                                                                 

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

   Kausa advogados - mafalda Fernandes, raquel alves & associados, sp, rl                                                                 

   Kennedys                                                                                                                                         

   l.V.p. advogados, sp, rl                                                                                                                                 

   lazareff le Bars sociedade de advogados sp rl                                                                                                 

   legalWorKs - gomes da silva & associados - soc. advogados sp rl                                                                 

   leggiteam s.l.p. - sucursal em portugal                                                                                                                                 

   luiz gomes & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

   mc JUrist - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

mendes londral & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

   mg advogados - monteiro gomes advogados                                                                                                 

   mgra & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                 

   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                                                                                                 

   ngs - leão e associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

nobre saraiva, ribeiro dos santos & associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                 

   nóvoa cortez & associados - sociedade de advogados, r.l.                                                                                                 

   nsm - nuno sousa moniz & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                 

   nuno pinto coelho de Faria e associados - soc. de advogados, sp, rl                                                                                                 

   pacc.V -  sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

   pares advogados                                                                                                                                 

   paxlegal | patrício, pestana & associados, soc.de advogados, sp, rl                                                                 

   pbbr - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

   pedro rodrigues da mata & associados - soc. de advogados, sp - ri                                                                 

   pereira da cruz e associados - sociedade de advogados, rl                                                                                                 

   pinto ribeiro advogados                                                                                                                                 

   plataforma legal ace                                                                                                                                 

   pmc | José pujol, luís marçal, Jorge calisto e associados, soc. adv., rl                                                                 

   pmcg sociedade de advogados sp rl                                                                                                 

   pra - raposo, sá miranda & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                 

   raposo Bernardo & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

   rato & cortés, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                                                 

   rBms - rodrigues Bastos, magalhães e silva & asso., soc. adv., sp, rl                                                                                                 

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

rpsU | rosado, sevinate pinto, Ulrich, severien & associados - sp, rl                                                                 

   rrp advogados | ricardo reigada pereira - soc. de advogados, sp, rl                                                                 

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

   saraiva lima e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                 

   seegman servicios Juridicos slp - sucursal em portugal                                                                                                 

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

   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.                                                                 

teixeira & sousa guimarães - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

   teresa patrício & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

   tFra - teixeira de Freitas, rodrigues & associados                                                                                                 

   Uría menéndez - proença de carvalho                                                                                                                                 
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   Valadas coriel & associados                                                                                                                                 

   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.                                                                 

90

90

71

72

91

loUres

   gabinete de advogados rufino ribeiro e associados, sp, rl                                                                                                 98

torres Vedras

aBc legal - alexandra Bessone cardoso & asso., soc. adv., sp, rl                                                                                                 

   magna - sociedade de advogados, s.p. r.l.                                                                                                                                 

   nobre saraiva, ribeiro dos santos & associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                 

74

82

84

ViseU

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

gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - soc. adv., sp, rl                                                                                                 

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

78

48

99

almacil

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

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

79

89

lagos

   luís aguiar & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 101

alenteJo - ÉVora

pra - raposo, sá miranda & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                 60

Faro

carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                 

eversheds sutherland FcB                                                                                                                                 

mendes londral & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

mgra & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                 

pra - raposo, sá miranda & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

rBms - rodrigues Bastos, magalhães e silva & asso., soc. adv., sp, rl                                                                                                 

26-27

47

83

55

60

62

oeiras

   santos Baptista & Baptista - advogados, sp, rl                                                                                                                                 105

FUncHal 

abreu advogados                                                                                                                                 

antónio Frutuoso de melo e associados - soc. de advogados, sp rl                                                                                                 

carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

cerejeira namora, marinho Falcão                                                                                                                                 

cms rui pena & arnaut                                                                                                                                 

gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - soc. adv., sp, rl                                                                 

mano & rodrigues, sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

   mendes londral & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

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

silva almeida & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                                                 

sociedade rebelo de sousa & advogados associados, sp, rl                                                                                                 

tFra - teixeira de Freitas, rodrigues & associados                                                                                                 

Valadas coriel & associados                                                                                                                                 

33

36
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39

48

101

83

89

106

68

107

90

ponta delgada

Brochado coelho & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                 

carlos pinto de abreu e associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                 

gama lobo Xavier, luis teixeira e melo e associados - soc. adv., sp, rl                                                                 

   José rodrigues & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                 

mendes londral & associados - sociedade de advogados, sp, rl                                                                 

mgra & associados - sociedade de advogados, sp rl                                                                                                 

pra - raposo, sá miranda & associados, sociedade de advogados, sp, rl                                                                 
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100
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