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o retrato do anUÁrio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


