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ENTREVISTA 
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"A mudança começa  
dentro de casa”





O país começa lentamente a regressar à nor-
malidade, dentro da anormalidade. Depois 
de mais de 70 dias em confinamento qua-
se absoluto, os portugueses tentam ago-
ra começar a viver 'lá fora' com o vírus, à 

espera pacientemente por uma vacina. Os escritórios de 
advogados não são exceção. Com os tribunais reabertos 
desde final de maio, agora é a vez 
da advocacia de negócios, na óti-
ca do 'follow the client' , reabrir 
portas, garantindo sempre que a 
segurança e as condições sanitá-
rias estão como devem estar. Po-
rém, se há escritórios que só em 
Junho farão um regresso gradual, 
até por escalas e chegam mesmo 
a fazer testes de imunidade antes 
desse regresso gradual, há outros 
que mesmo em maio já começaram 
a tentar esse regresso à 'normali-
dade', mesmo que off the record. 
Certo é que todos eles assumem a 
preocupação pelas equipas e, por isso, a constante de-
sinfeção dos espaços. A Advocatus de Junho, também já a 
promover um desconfinamento gradual, apresenta este 
mês, o novo managing partner da PLMJ, Bruno Ferreira, 
sócio desde 2016 da área de bancário, financeiro e mer-
cado de capitais, e que agora partilha a pasta com Luís 
Pais Antunes. Uma entrevista franca, em que é assumido 
que a PLMJ agora só quer olhar para a frente, refocar-se 
naquilo que não ser quer e 'limpar' as atividades margi-
nais com esse objetivo, apostando claramente num es-
critório puro e duro de advocacia de negócios. O sócio 

considera fundamental que as medidas que estamos a 
adotar para apoiar as empresas não sejam apenas uma 
fatura a pagar mais à frente, “como uma penhora de re-
ceitas futuras a sobrecarregar as nossas empresas” e ga-
rante que a PLMJ vai durar para sempre. E sublinha: “a 
mudança começa dentro de casa”. Para negócio do mês 
escolhemos a compra por parte da Cellnex Telecom, S.A. 

de um portefólio de cerca de 2.000 
torres de telecomunicações, locali-
zadas por todo o país, à NOS Towe-
ring S.A. Este negócio, estimado 
puder ascender a 550 milhões de 
euros, contou com a assessoria da 
Vieira de Almeida (VdA), do lado 
da Cellnex Telecom, e da Morais 
Leitão, do lado da NOS Comunica-
ções. Boas leituras. 
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O REGRESSO AOS ESCRITÓRIOS. 
Junho será o mês do desconfinamento?

Por FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA
Diretora executiva

Primeira entrevista,  
a solo, do novo managing 
partner da PLMJ Bruno 
Ferreira deixa antever 
como será a nova 
sociedade pós transição 
geracional 
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'pasta' com Luís Pais Antunes 
numa conversa que deixa 
escapar que se avizinha cada 
vez mais a já falada transição 
geracional que tem vindo a ser 
construída no último ano e meio 
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telecomunicações. A 

operação pode ascender 
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A Valadas Coriel & 
Associados integrou-
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advocacia Grimaldi 
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o managing partner 
sublinha que será um 
“passo grande passo na 
internacionalização”  
da firma.
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A Advocatus entrevistou o novo managing partner da PLMJ, Bruno 
Ferreira, que partilha a 'pasta' com Luís Pais Antunes numa conversa 
que deixa escapar que se avizinha cada vez mais a já falada transição 
geracional que tem vindo a ser construída no último ano e meio no 
escritório fundado por José Miguel Júdice. Sem medos, o sócio das áreas 
de bancário, financeiro e mercado de capitais, assume que quer que a 
PLMJ “dure para sempre” e garante que estão mais preocupados em 
limpar atividades marginais do que entrar em novos segmentos. 
E sublinha: “a mudança começa dentro de casa”.
TEXTO Filipa Ambrósio de Sousa
FOTOGRAFIA Hugo Amaral

Entrevista Bruno Ferreira 
“A nossa refocagem 
é uma tomada de 
decisão sobre o 
que não queremos 
fazer”
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O que mudou na advocacia contempo-
rânea do Covid-19 e do consequente 
confinamento?
O setor viu-se confrontado com um desa-
fio enorme: continuar a ajudar os clien-
tes mantendo as suas pessoas em segu-
rança num cenário sem precedentes. Na 
PLMJ, estivemos à altura deste desafio e 
para isso contribuíram diversos fatores.

Naturalmente, sempre fomos mui-
to exigentes com o nível de serviço que 
damos aos nossos clientes e isso fez com 
que, entre outras coisas, estivéssemos 
sempre preparados para trabalhar em 
qualquer lugar a qualquer momento e 
em condições de segurança.

Assim que nos começámos a aperce-
ber de que o caminho poderia ser o do 
confinamento assegurámo-nos de que 
estava tudo a postos para uma situação 
em que passaríamos todos a trabalhar 
remotamente. Fomos paulatinamente 
permitindo - e depois recomendando - 
que as pessoas passassem a trabalhar a 
partir de casa e por isso, quando chegou 
o momento em que o teletrabalho se tor-
nou obrigatório, não foi uma novidade e 
aconteceu sem sobressaltos. 

Estando em condições para continuar 
a servir os nossos clientes sem que a se-
gurança das nossas pessoas fosse afeta-
da, foi preciso assegurar que os nossos 
líderes se adaptavam às novas circuns-
tâncias em termos de gestão das pessoas. 

Também aqui já tínhamos começado 
a trabalhar, tendo iniciado um progra-
ma de formação interno focado na lide-
rança e gestão de equipas. Isto ajudou 
bastante a que algumas das pessoas es-
tivessem melhor preparadas para lidar 
com esta situação. 

A verdade é que mesmo sem tomar-
mos consciência dessa realidade o con-
tacto presencial com as nossas equipas 
permitia ler determinados sinais sobre 
a forma como corria o trabalho, facil-
mente se esclareciam dúvidas ou se da-
va feedback, geravam-se muitas ideias a 
partir dos encontros ocasionais, chance 
encounters com dizem os ingleses, etc. 

Tudo isso ficou, de certa forma, mais 
limitado e tivemos que encontrar estra-
tégias alternativas, o que nos obrigou a 
fazer um esforço permanente, fazendo 
recomendações aos líderes das equipas 
e pedindo-lhes também que refletis-
sem sobre a sua liderança. Este esforço 

foi bastante produtivo e vai deixar-nos 
com lições riquíssimas para o futuro. 
Por exemplo sobre a forma como ajuda-
mos quem tem pessoas a seu cuidado e 
precisa de mais flexibilidade para tra-
balhar a partir de casa, etc.

Existiu aqui período de ajustamento 
para todos com uma componente emo-
cional óbvia à qual foi preciso atender. 
Conseguimos responder à altura, com 
uma comunicação contínua com todas 
as pessoas em todas as geografias, com 
uma monitorização atenta das condi-
ções psicológicas de todas as equipas e 
um diálogo constante, à distância, com 
as equipas. 

O que vai mudar na vossa advocacia do 
pós-covid face à do pré-Covid? 
A corrida é de fundo. Um evento, por si 
só, mesmo com a magnitude do atual, 
não muda estruturalmente a advocacia 
de uma grande sociedade. O que o atual 
contexto veio fazer foi acelerar uma trans-
formação que já estava em curso no setor 
jurídico e a vários níveis.

Naturalmente que existem desafios 
acrescidos de gestão no curto-prazo pa-
ra todas as firmas, mas o nosso foco cen-
tral não mudou: preparar a PLMJ pa-
ra os próximos 20 anos. Esse caminho, 
iniciámo-lo no final de 2018 e se há um 
pré e um pós a considerar, é esse. Foi o 
plano estratégico iniciado em 2018 que 
nos permitiu entrar em 2020 com os me-
lhores resultados financeiros de sempre 
e numa posição mais confortável para 
enfrentar este desafio.

Se pensarmos nos desafios que o con-
texto atual trouxe aos nossos clientes, a 
pandemia Covid-19 e a travagem econó-
mica que gerou vai, naturalmente, mar-
car os próximos meses. O impacto na sua 
atividade está a ser bastante significativo 
e o facto de ter chegado sem aviso torna 
o desafio ainda mais exigente. 

A advocacia, pela sua natureza, é uma 
atividade com uma enorme capacidade 
de adaptação aos diferentes ciclos eco-
nómicos e desta vez não será diferente. 

Aliás, deixe-me que lhe diga que 
estou convencido que a advocacia de 
negócios em Portugal tem sabido sem-
pre navegar águas mais ou menos agi-
tadas, e em particular nós e as outras 
duas grandes sociedades, bem como al-
gumas boutiques, temos sido capazes 

“Não podemos 
dizer que o 
modelo de 
co-managing 
partner é  
o fim da linha”
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Que tipo de respostas novas a PLMJ te-
ve de criar para responder aos clientes 
nesta fase de pandemia? 
Numa primeira fase, foi preciso garantir 
uma resposta imediata ao enorme con-
junto de desafios que foi colocado aos nos-
sos clientes a vários níveis. Desde logo o 
sanitário, que implicou alterar formas 
de trabalho, mas também todo o ajuste 
financeiro que teve de acontecer quase 
imediatamente para proteger a sua susten-
tabilidade e, em alguns casos, assegurar 
a sua sobrevivência no período pós confi-
namento.  Estamos bastante habituados a 
ajudar os nossos clientes em situações de 
crise e por isso temos muita experiência 
em constituir equipas com diversos es-
pecialistas e com capacidade de resposta 
imediata e conjunta a todos os desafios que 

de responder muito bem aos diferen-
tes ciclos, com sofisticação crescente e 
que nos compara ao que de melhor se 
faz a nível mundial. 

Se olharmos para as últimas décadas 
Portugal, a mudança é uma constante 
e foi boa parte do tempo nesse contex-
to operacional que as empresas nacio-
nais aprenderam a mover-se e a planear 
o seu futuro. Quem não sabe conviver 
com este enquadramento cíclico, quase 
sempre incerto e, às vezes, imprevisível 
como é o atual, tem muita dificuldade 
em sobreviver. O mais evidente - e que 
é transversal à generalidade das ativi-
dades económicas na área dos serviços 
- é a questão das novas tecnologias. Há 
aqui uma grande oportunidade para 
inovações significativas na forma como 

trabalhamos, quer no relacionamento 
das equipas internas, quer na eficiên-
cia com que podemos prestar os nossos 
serviços aos clientes. Outro nível de mu-
dança que será igualmente transversal 
à economia portuguesa é a pressão para 
reduzir custos por parte dos clientes. De 
resto, em termos de concorrência, esta-
mos também a assistir a um aumento da 
dimensão e sofisticação dos advogados 
de empresa, novos concorrentes e pres-
tadores de serviços alternativos. 

Vemos muitas destes entidades como 
nossos parceiros, em particular os advo-
gados internos que estão cada vez melhor 
apetrechados e contam com profissionais 
de excelente qualidade que conseguem 
fazer muito bem a ponte entre o negócio 
e o setor jurídico.
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se colocam. É claro que todas as situações 
têm a sua peculiaridade, como aconteceu 
agora com a cessação repentina da ativida-
de de alguns clientes, mas a nossa dimen-
são dá-nos a capacidade para identificar 
imediatamente as questões-chave. Mais 
de 50 anos de experiência nos maiores e 
mais complexos litígios e transações em 
Portugal fazem a diferença. Beneficia-
mos também muito por integrar equi-
pas internacionais o que nos permite ter 

um quadro do tipo de problemática que 
se tem colocado noutros países e ter um 
conjunto de contactos a que conseguimos 
responder rapidamente.

À medida em que a situação se pro-
longa e a situação económica se vai de-
gradando, passa a ter mais relevância o 
trabalho com um pendor mais estrutural 
de adaptação de estratégias e modelos de 
negócio, bem como organização do traba-
lho. Haverá certamente um aumento do 

nível de incumprimentos contratuais, de 
reestruturações de balanços e de litígios.

Como avalia a atuação do Governo na 
resposta à crise? Foram rápidos e cé-
leres o suficiente? 
Volvidos mais de dois meses desde que 
foi declarado o primeiro estado de emer-
gência, penso que a questão já não é a 
da celeridade da resposta à crise sani-
tária, mas sim o tipo de resposta que é 
preciso ser dada à economia, tendo em 
conta duas variáveis muito delicadas: os 
recursos financeiros disponíveis para 
um país como Portugal e não compro-
meter o caminho que fizemos até aqui 
em termos da proteção de vidas.

Se a equação não é fácil para nenhum 
país, para Portugal é ainda mais desa-
fiante. Temos os principais motores da 
nossa economia em dificuldades: o tu-
rismo terá um contexto muito difícil 
nos próximos meses, as exportações 
enfrentarão dificuldades pela onda 
protecionista que uma crise como es-
ta desencadeará, bem como as limita-
ções logísticas associadas a fronteiras 
altamente controladas e pressão sobre 
os transportes, a que acresce uma pro-
cura interna com um poder de compra 
muito limitado. 

É fundamental que as medidas que 
estamos a adotar para apoiar as empre-
sas não sejam apenas uma fatura a pa-
gar mais à frente, como uma penhora 
de receitas futuras a sobrecarregar as 
nossas empresas. Por tudo isto, é pre-
ciso ser imaginativo, não replicar sim-
plesmente os quadros das soluções das 
crises anteriores em matéria da capi-
talização das empresas e criar as con-
dições para que Portugal mantenha o 
caminho que estava a fazer de destino 
atraente de investimento estrangeiro. 
Por exemplo, assumir o país como um 
exemplo de sustentabilidade em que 
as empresas portuguesas conseguem 
nesse âmbito ter um fator diferencia-
dor face às demais.

O nosso Ministro da Economia, o 
Pedro Siza Vieira, é um dos melhores 
advogados de negócios em Portugal e 
construiu a sua carreira demonstrando 
ser capaz de encontrar soluções, muitas 
vezes inovadoras, para os problemas 
enfrentados pelos seus clientes. Estou 
certo de que será capaz de as encontrar 
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“É fundamental que as medidas que estamos 
a adotar para apoiar as empresas não sejam 

apenas uma fatura a pagar mais à frente”

agora também, em particular benefi-
ciando da reflexão após o primeiro mo-
mento de respostas urgentes. 

As consultoras têm vindo a integrar 
serviços que, tradicionalmente, ca-
biam às sociedades de advogados. As 
sociedades não deviam fazer também 
uma evolução na forma como prestam 
os seus serviços? Há modelo de negó-
cio alternativo para as sociedades? 
O modelo de negócio tradicional das so-
ciedades de advogados tem-se demons-
trado bastante ágil e bem sucedido e tem 
vindo a sobreviver a muitas mortes pré-
-anunciadas. Isto acontece não apenas em 
Portugal mas também internacionalmen-
te onde a partnership ainda é o modelo 
tradicional e mais frequente. Sobretudo 
tem sido um modelo que satisfaz as ne-
cessidades dos clientes que continuam 
a procurar os serviços prestados pelas 
sociedades de advocacia de negócios. 

Mais do que estarmos atentos às es-
truturas usadas para prestar os servi-
ços, sejam elas empresas cotadas, como 
já acontece nalguns países, ou startups, 
o que nos ocupa no dia a dia é o conteú-
do desses serviços e a forma como eles 
são prestados. Estamos constantemen-

te a pensar no futuro do que fazemos 
e na forma como o iremos continuar a 
fazer, não apenas em função dos desen-
volvimentos tecnológicos mas também 
no aproveitar o conhecimento de outros 
setores ao nosso. Temos diversos projetos 
a correr neste campo particular.

Como é estar em teletrabalho como 
recém nomeado managing partner 
da maior sociedade de advogados por-
tuguesa?
Os meus sócios deram-me a honra de os 
servir e de co-liderar, juntamente com 
o Luís Pais Antunes e o restante Conse-
lho de Administração, os destinos desta 
grande organização que tem um conjun-
to de talentos excecionais que procura a 

sua realização profissional e se dedica a 
cuidar das necessidades dos nossos clien-
tes. Estou numa posição extraordinária 
que desempenho ao mesmo tempo que 
continuo a trabalhar em assuntos dos 
nossos clientes e no meio de tudo isto o 
teletrabalho acaba por ser apenas mais 
um dos fatores que tenho de considerar.

Há pouco já mencionei que o distancia-
mento físico traz consigo diversos desa-
fios na gestão de equipas e isto acontece 
na liderança a diversos níveis, incluindo 
na direção de topo.

Que legado deixaram os fundadores 
do escritório?
A PLMJ. Uma instituição com mais de 
400 pessoas que existe há mais de 50 
anos e que quer durar para sempre. Foi 
construída em cima de um conjunto de 
valores que fazem desta sociedade uma 
das maiores do país e que é feita não só 
de muitas pessoas que começaram aqui 
as suas carreiras e nunca deixaram de se 
rever neste projeto que tanto nos orgu-
lha mas também que continua a atrair o 
melhor talento que podemos encontrar  e 
que vê nesta casa a oportunidade de de-
senvolver ou continuar a sua carreira. 

Tudo isto é legado dos fundadores e 

compromisso dos líderes atuais. É justa-
mente por termos esse legado tão forte, 
que pudemos promover a reforma gera-
cional que está em curso. Aquilo que nos 
cabe agora é levar a PLMJ para o próximo 
nível. E esta circunstância, diria que é 
única no panorama da advocacia nacio-
nal e é algo que nos entusiasma muito.

Falam em reposicionamento estraté-
gico da PLMJ que é uma expressão, 
convenhamos, muito vaga. O que sig-
nifica exatamente isso?
Não lhe chamaria reposicionamente, 
mas refocagem. De qualquer forma, a 
resposta tem duas dimensões que são 
como duas faces da mesma moeda, uma 
relacionada diretamente com a nossa 

atividade e outra de transformação mais 
abrangente em termos das dimensões da 
organização que quisemos impactar. Co-
meçando pela primeira: no final de 2018 
iniciámos a implementação do novo pla-
no estratégico com uma componente de 
refocagem da PLMJ que nos permitisse 
estar capacitados para servir os nossos 
clientes a pensar nos próximos 20 anos 
e continuar a crescer. Sempre trabalhá-
mos nos grandes litígios e transações, os 
“bet the company cases” como dizem os 
americanos, mas existiam atividades 
marginais que foram ganhando espaço 
com o tempo e que estavam menos ali-
nhadas com este foco da organização. A 
nossa refocagem constituiu sobretudo 
uma tomada de decisão clara sobre o que 
não queremos fazer, mais do que decidir 
entrar em áreas ou segmentos de merca-
do onde não estivéssemos. Temos vindo 
a fazer este caminho com entusiasmo e 
determinação, tendo já tido os primeiros 
sinais fortes de que esta é a estratégia 
certa visto que os resultados de 2019 fo-
ram os melhores de sempre, seja qual for 
o critério de análise. A segunda dimen-
são passou por olharmos para dentro e 
liderarmos a transformação que as no-
vas gerações de advogados e líderes das 

empresas nos exigem. Não queremos 
apenas estar ao lado dos nossos clientes, 
queremos ser uma peça-chave das em-
presas que acompanhamos na prepara-
ção para o futuro, o que em certos casos 
envolve sermos os provocadores dessa 
transformação. Queremos estar no centro 
da decisão. Para as nossas pessoas, não 
queremos ser apenas um local de traba-
lho, queremos ser uma organização que 
valoriza muito o seu talento e contribui 
para o seu crescimento, permitindo-lhes 
explorar a sua criatividade, funcionan-
do um pouco como uma universidade 
interativa permanente e uma incuba-
dora de inovação, de conhecimento e de 
transformação, e preocupada com a sus-
tentabilidade. Queremos que as nossas 
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pessoas se desenvolvam e valorizem em 
muitas, muitas áreas que vão para além 
do direito.  No fundo: transformadores, 
ágeis e leais aos nossos clientes e às nos-
sas pessoas. É olhar mais além do que o 
resultado financeiro e considerar o im-
pacto da nossa atividade em todas as suas 
dimensões. É um caminho de sustenta-
bilidade cujo business case está agora a 
provar as suas virtudes. 

É um recém membro PLMJ (desde 2016) 
face a outros sócios, mesmo os da sua 
geração. Que qualidades ou caracte-
rísticas acha que tem que o levaram 
a ser managing partner?
Talvez os meus pares estejam em melhor 
posição para responder a esta questão 
do que eu…

Para lhe dizer a verdade, desde os 
fundadores até todas as outras pessoas 

que estão na PLMJ, todos me fizeram sen-
tir como se sempre aqui tivesse estado.

A figura do managing partner é a de 
uma espécie de ponta de lança do Con-
selho de Administração e que é, hoje, 
um grupo extraordinário e coeso e que 
funciona como uma verdadeira equipa, 
comprometida com o presente e futuro 
da PLMJ, perfeitamente alinhado com o 
caminho que decidimos trilhar em 2018. 

Assim, diria que o que me é exigido 
e aos meus colegas do Conselho de Ad-
ministração, é a capacidade de imple-
mentar as medidas que decidimos em 
conjunto e continuar o projeto que ini-
ciámos e que passa, em primeiro lugar, 
pelo desenvolvimento das nossas pessoas 
– advogados e staff –, apostar no talento e 

criar uma cultura de gestão que assenta 
num compromisso sério de transparên-
cia e franqueza. 

A mudança começa dentro de casa, 
mas os reflexos na forma como estamos 
no mercado decorrem desta cultura ge-
radora de coesão e confiança, porque 
nos permite ser mais exigentes na qua-
lidade e empenho que pedimos de todos 
os que fazem a PLMJ. 

Historicamente o managing partner 
era o rainmaker da Sociedade ou o 
membro fundador que dava o nome à 
Sociedade. O que se quer hoje do ma-
naging partner, sobretudo quando 
falamos de uma grande sociedade?
Penso que o rainmaker estava mais ocu-
pado a fazer chover do que propriamen-
te a gerir a sociedade por isso não sei se 
concordo totalmente com a afirmação.

A PLMJ tem uma dimensão assina-
lável: somos mais de 400 pessoas, exis-
timos há mais de 50 anos e todos traba-
lhamos com a convicção de que a PLMJ 
perdurará para sempre e que não há ou-
tro caminho que não o do crescimento. 

No setor jurídico, o mundo demorou 
mais a mudar, mas mudou. Se antes tí-
nhamos um modelo unidirecional em 
que um grupo de advogados – os sócios 
– exigiam das suas equipas, hoje temos 
equipas que também exigem de nós e 
ainda bem que assim é. Este modelo 
bidirecional obriga a uma gestão mui-
to profissional e holística, na medida 
em que tem de comportar um conjunto 
de dimensões que vai muito para lá da 
gestão financeira e da faturação, ape-
sar da centralidade destes dois fatores, 
naturalmente.

Temos uma grande responsabilida-
de, em particular no atual contexto, pa-
ra com as nossas pessoas e para com os 
nossos clientes. O papel de managing 
partner, num universo desta dimensão, 
é extremamente abrangente e requer 
determinadas características e comple-
mentaridade que tornou evidentes as 
vantagens de uma transição geracional 
suave e de uma sucessão bem planeada. 

E neste aspeto particular penso que 
estamos mais adiantados pois este será 
um caminho que tem de ser percorrido 
por todas as sociedades, em especial as 
de maior dimensão considerando as res-
petivas situações “demográficas” atuais. 

A sucessão das lideranças, para ser um 
motor de crescimento e de sustentabili-
dade, é um processo muito sério, requer 
tempo e oportunidade de quem chega pa-
ra aprender com a experiência de quem 
estava e assenta necessariamente num 
pensamento de futuro: como vai evoluir 
o mercado? Que necessidades vão ter os 
nossos clientes? Qual será o papel do ad-
vogado? Quais as competências que as 
nossas equipas devem ter para melhor 
servir os nossos clientes no futuro? E, 
não menos importante, que organiza-
ção queremos ser para reter os melho-
res profissionais?

Que diferenças entre as suas funções 
e as de Luís Pais Antunes?
O Luís mantém a presidência do Conse-
lho de Administração e eu dou apoio na 
gestão da atividade corrente da socie-
dade, que conta agora com uma equipa 
mais alargada que nos permite ter mais 
pessoas a olhar de perto para cada um 
dos temas que consideramos pilares es-
tratégicos da PLMJ.  Além das responsa-
bilidades para com a organização finan-
ceira e administrativa da sociedade, eu 
vou continuar a trabalhar em assuntos 
para os nossos clientes.

O modelo de co-managing partners é 
para manter ou trata-se de uma forma 
de transição entre uma geração e outra?
É o modelo que achámos que melhor ser-
ve a PLMJ neste momento. Faz parte de 
um processo de transição geracional no 
âmbito de um movimento que foi inicia-
do em 2018 e que envolve várias dimen-
sões. Refletimos de forma permanente e 
em conjunto sobre qual é o modelo que 
melhor nos serve e por isso não podemos 
dizer que este é o fim da linha. Mais do 
que tudo importa sublinhar que este 
é um trabalho de equipa, de liderança 
partilhada, de um Conselho de Admi-
nistração coeso e leal que está ao serviço 
das nossas pessoas e dos nossos clientes.

Esteve na Garrigues. Qual a diferença 
entre estar numa sociedade nacional 
e numa ibérica?
Aprendi muito na Garrigues e fiz lá muitos 
amigos. Pensar em ambas as sociedades 
ao nível da península ibérica é redutor. 
A PLMJ Colab tem uma forte presença 
lusófona e Garrigues tem uma presença 

“A PLMJ é uma 
instituição 
com mais de 
400 pessoas e 
50 anos e quer 
durar para 
sempre”
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muito significativa na América Latina. 
Eu também estive em posições da minha 
carreira distintas num e noutro escritório 
por isso apenas possa testemunhar que 
as principais diferenças talvez sejam no 
fundo as diferenças entre as duas cultu-
ras, a lusófona e a espanhola, o que ainda 
é mais marcante quando se enquadra o 
escritório de Lisboa da Garrigues no seio 
de uma organização de grande dimensão 
e que, como todas as organizações, tem 
uma pulsão de centralização.     

Esta crise económica não pode provo-
car uma nova explosão de crédito mal 
parado na banca? A banca é uma peça-
-chave na sobrevivência da economia 
e posterior retoma. Com o mal parado 
certamente a disparar, como é que o 
setor pode resistir e funcionar como 
alavanca?
É um grande desafio para o país. Uma 
banca forte é um pilar fundamental de 
uma estratégia de crescimento. Natu-
ralmente que o nosso tecido económi-
co tem de fazer um caminho de maior 
inovação nas soluções de capitalização, 
mas, mesmo feito esse caminho, o papel 
da banca é central.

De qualquer forma será difícil que 
os bancos deixem de sentir as agruras 
do ciclo económico e não há gestão que 
o possa evitar completamente.

Felizmente hoje em dia temos também 
um mercado de crédito mal parado que 
funciona e que tem diversos agentes de 
elevadíssima qualidade desde investi-
dores, gestores de créditos e assessores. 
Estamos sem dúvida melhor preparados 
do que estávamos a partir de 2007/2008 
e isso ajudará certamente a banca a res-
ponder a estes desafios. 
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NO PASSADO MÊS DE ABRIL, A ESCASSOS DOIS 
dias do término do período de estado de emergên-
cia, foi publicado o DL 19-A/2020, de 30/04, que es-
tabeleceu um regime excecional e temporário de 
reequilíbrio financeiro de contratos de execução 
duradoura em que são parte o Estado ou outras 
entidades públicas. Aplica-se a uma pluralidade 
de tipologias contratuais que apresentem caráter 
duradouro, incluindo às prestações de serviços, 
fornecimentos de bens e concessões. 

O DL 19-A/2020 veio implementar, em matéria 
de execução de contratos públicos, a suspensão 
do exercício dos direitos de propriedade e de ini-
ciativa económica privada prevista nos decretos 
presidenciais que renovaram a declaração de es-
tado de emergência. Nesse contexto, procedeu à 
suspensão do direito 
dos contraentes pri-
vados a verem repos-
to o equilíbrio finan-
ceiro dos seus contra-
tos pelo período com-
preendido entre os 
dias 3 de abril e 2 de 
maio. Já fora do quadro de emergência, o mesmo 
diploma veio limitar a concretização do direito à 
reposição, com fundamento em quebras de utili-
zação ou em razão da ocorrência da pandemia, à 
modalidade única de prorrogação do prazo de exe-
cução das prestações ou da vigência do contrato. 
O propósito parece ser o de acautelar a posição do 
contraente público, numa lógica de repartição de 
sacrifícios, evitando o pagamento dos montantes 
correspondentes a direitos compensatórios dos 
contraentes privados.

Do ponto de vista formal e material o DL 19-A/2020 
suscita inúmeras dúvidas e perplexidades que a bre-
vidade destas linhas não permite detalhar. Desde 
logo, e no plano constitucional, não deverá dispen-
sar-se uma apreciação sobre a compatibilidade da 

O regime excecional de reequilíbrio 
financeiro dos contratos – quando as 
regras mudam num jogo que vai a meio

determinação da suspensão do direito à reposição 
do equilíbrio contratual com os princípios da pro-
porcionalidade e da adequação e, sobretudo, com o 
critério finalístico da estrita necessidade dessa sus-
pensão para o ‘pronto restabelecimento da normali-
dade constitucional’. É ao menos legítimo perguntar 
em que termos a inibição, ainda que temporalmente 
delimitada, do exercício de direitos legais e contra-
tuais de conteúdo patrimonial concorre para a re-
posição da normalidade num contexto de pandemia. 
Por outro lado, importa perceber se as limitações 
decorrentes do DL 19-A/2020 não legitimam em si 
mesmas o recurso ao regime da alteração anormal 
e imprevisível das circunstâncias, designadamen-
te se não for possível repor na íntegra o equilíbrio  
financeiro pela extensão do prazo contratual.

Em qualquer caso, 
porém, o aspeto que 
a nosso ver cumpre 
registar para futuro 
é a circunstância de 
o Estado legislador se 
ter feito valer de prer-
rogativas soberanas 

para atingir, a seu favor, o âmago da estabilidade 
contratual nos contratos em que é parte. Em termos 
práticos, o legislador assumiu o propósito de, nu-
ma altura em que se tornaram aplicáveis determi-
nadas disposições legais e contratuais atributivas 
de direitos aos cocontratantes privados afastar e 
limitar os seus efeitos. E fê-lo, para mais, com ca-
ráter retroativo num momento em que boa parte 
dos cocontratantes já havia exercido ou manifes-
tado a intenção de exercer esses mesmos direitos. 
Em suma, o DL 19-A/2020 veio mudar as regras de 
um jogo que já vai a meio. 

Está lançada semente em terreno fértil à litigio-
sidade. E pode bem dar-se o caso de a colheita se vir 
a fazer de numerosíssimos processos que se arras-
tarão anos a fio nos nossos tribunais. 

Associada sénior na 
Miranda & Associados

Por FRANCISCA ALMEIDA

"Está lançada semente em terreno 
fértil à litigiosidade. E pode bem 

dar-se o caso de a colheita se vir a 
fazer de numerosíssimos processos 

que se arrastarão anos a fio nos 
nossos tribunais."

OPIN IÃO14

ADVOCATUS .PTJUNHO 2020





16

ADVOCATUS .PT

E SPECIAL

JUNHO 2020

Garrigues, Gómez-Acebo & Pombo e Uría Menéndez-Proença de 
Carvalho são três sociedades espanholas que se encontram a operar 

em Portugal há alguns anos. A Advocatus foi conhecer a razão do 
investimento no mercado português e como está a correr o negócio.

Texto FREDERICO PEDREIRA 
Fotografia D.R

SOCIEDADES 
IBÉRICAS: 

MERCADO PORTUGUÊS PROJETA 
FATURAÇÃO GLOBAL
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O mercado da advocacia 
tem vindo a crescer nos 
últimos 20 anos. Existem 
cada vez mais escritórios, 
desde grandes a pequenas 

boutiques, e cada vez mais outros países 
apostam em Portugal para abrir uma fi-
lial da sua firma.

A Advocatus foi conhecer três socie-
dades do país vizinho, Espanha, a operar 
em Portugal, Garrigues, Gómez-Acebo 
& Pombo e Uría Menéndez-Proença de 
Carvalho, e tentar perceber os seus ob-
jetivos, como está a correr o negócio em 
Portugal e se pensam numa expansão.

“O espírito ibérico é absolutamente 
estratégico para o nosso escritório. O 
nosso objetivo é continuar a oferecer 
aos nossos clientes uma assessoria ju-
rídica da mais alta qualidade, tanto nos 
investimentos locais ou ibéricos, como 
em transações internacionais”, notam 
Bernardo Ayala e Antonio Villacampa 
Serrano, sócios diretores da Uría Me-
néndez-Proença de Carvalho.

Com objetivos diferentes, a Garrigues 
encontra-se focada em três pontos. A fir-
ma espanhola quer ser o “escritório por-
tuguês de referência” para as empresas 
e investidores espanhóis, portugueses e 
para os internacionais que queiram in-
vestir no país. “Os objetivos intermédios 
são dois: o de ter nas nossas equipas os 
advogados mais talentosos, polivalentes 
e criativos do mercado e o de conseguir-
mos prestar aos clientes um serviço com 
o nível máximo de excelência”, assegura 
João Miranda de Sousa, sócio responsável 
pelo escritório em Portugal da Garrigues.

Já a Gómez-Acebo & Pombo admite 
que a estratégia da firma é, como em 
qualquer outro mercado em que atuam, 

estarem “perto dos clientes ajudando 
no desenvolvimento do seu negócio”. 
“Vemo-nos como um parceiro do clien-
te e uma peça no desenvolvimento da 
sua estratégia. Gostamos também de 
pensar que contribuímos para a forma-
ção de uma comunidade jurídica sólida, 
ajudamos no desenvolvimento do país e, 
sempre que nos é possível, apoiamos os 
mais desfavorecidos no acesso ao direi-
to”, conta Mafalda Barreto, managing  
partner da firma.

Com um número já bastante eleva-
do de sociedades espanholas a investir 
em Portugal, à Advocatus, a Garrigues, 
a Uría e a Gómez-Acebo & Pombo admi-
tem que as grandes firmas já se encon-
tram no mercado português.

“No futuro poderemos possivelmen-
te assistir ao estabelecimento de algu-
ma sociedade de tamanho médio ou pe-
queno, embora não consideremos que a 
probabilidade seja demasiado elevada”, 
referem os sócios da Uría.

Para João Miranda de Sousa, as gran-
des sociedades de advogados de matriz 
portuguesas são “players extraordiná-

Existem cada vez 
mais escritórios, 
desde grandes 
a pequenas 
boutiques, e cada 
vez mais outros 
países apostam  
em Portugal para 
abrir uma filial  
da sua firma.

Existe um número já bastante 
elevado de sociedades 

espanholas a investir em 
Portugal e à Advocatus, a 

Garrigues, a Uría e a Gómez-
Acebo & Pombo admitem  

que as grandes firmas 
 já se encontram no  

mercado português.
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rios recheados de excelentes advogados”. 
“Existe seguramente espaço para a en-
trada de novos players de matriz espa-
nhola, mas só triunfarão se acrescenta-
rem valor, e se possuírem singularida-
de e capacidade de diferenciação”, nota.

A managing partner da Gómez-Acebo 
& Pombo considera o país um mercado 
“natural” para os escritórios espanhóis, 
admitindo eventuais entradas no futuro 
de novas firmas. “Acredito que a multi-
culturalidade é uma mais-valia”, refor-
ça Mafalda Barreto.

Para as três sociedades espanholas 
a presença em Portugal enriquece o se-
tor da advocacia, pois a concorrência é 
sempre enriquecedora e vantajosa para 
os clientes. “Obrigam os players a esme-
rarem-se e a superarem-se na busca da 
excelência profissional e na prestação 
do melhor serviço ao cliente. As barrei-
ras de entrada e o protecionismo estão, 
aliás, nas antípodas do modelo económi-
co que os portugueses escolheram pa-

ra Portugal quando decidiram aderir à 
União Europeia”, explica João Miranda 
de Sousa, da Garrigues.

Mas para os sócios da Uría, Bernardo 
Ayala e Antonio Villacampa Serrano, é 
necessário “avaliar se o mercado por-
tuguês tem dimensão para absorver a 
chegada de mais sociedades”.

À Advocatus, os três escritórios apon-
taram a proximidade geográfica como o 
principal fator que torna Portugal um 
país atrativo de negócio.

“A ‘iberização’ das multinacionais é 
também, sem dúvida, um fator relevan-
te, na atração de negócio, uma vez que 
as direções jurídicas e financeiras pri-
vilegiam a possibilidade de ter também 
uma abordagem integrada e alinhada do 
negócio por um escritório único, redu-
zindo a disrupção na gestão dos assun-
tos jurídicos”, assegura Mafalda Barreto. 
Outros dos fatores apontados pela mana-
ging partner da Gómez-Acebo & Pombo é 
a possibilidade de existirem equipas mul-

• A Uría Menéndez-
Proença de Carvalho, em 

Portugal desde 2001, possui em 
atividade apenas um escritório, 

em Lisboa. A sociedade 
foi o primeiro escritório 

de advogados estrangeiro 
autorizado pela OA.

“Não equacionamos a 
expansão para outras 
cidades portuguesas  
por uma questão de  

eficiência organizativa  
e cobertura racional do  
mercado português.”

Bernardo Ayala
Sócio da Uría
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ti-jurisdicionais que partilhem a mesma 
cultura de trabalho.

Já para os sócios da Uría, Portugal é 
um país atrativo para as sociedades de 
advogados espanholas também devido 
ao “aproveitamento de sinergias e vanta-
gens competitivas de mercados com teci-
dos empresariais semelhantes, estes fato-
res combinados justificam o interesse do 
escritório em Portugal”.

“Faturação da Garrigues Portugal 
representou 4% da faturação total  
do grupo” 
A sociedade liderada por João Miranda de 
Sousa iniciou atividade em Portugal há 15 
anos. Atualmente conta com 122 profissio-
nais, entre os quais 13 sócios, distribuídos 
pelos dois escritórios abertos no país, Lis-
boa e Porto.

“O arranque fez-se através da incor-
poração na Garrigues da firma Leónidas 
Matos & Associados que tinha sido cria-
da em 2001 por iniciativa da Andersen 

Portugal, entidade irmã da que na altura 
tinha uma aliança com a Garrigues em 
Espanha. A equipa ‘fundacional’ da Gar-
rigues Portugal estava composta por cer-
ca de 30 advogados, dos quais dois eram 
sócios”, explica o sócio responsável pelo 
escritório da Garrigues no país.

O advogado confidenciou à Advocatus 
que o escritório português da sociedade 
espanhola é o maior dos escritórios da 
Garrigues que operam fora de Espanha, 
quer em número de advogados, quer no 
valor de faturação e volume de negócio.

“A Garrigues Portugal cresceu expo-
nencialmente ao longo dos seus 15 anos 
de existência tendo quase quintuplicado 
a sua a faturação anual. Nos últimos cin-
co anos a faturação da Garrigues Portugal 
representou, em média, 4% da faturação 
total do Grupo Garrigues”, nota João Mi-
randa de Sousa.

Apesar do crescimento, o sócio garante 
que não pensam alargar a oferta a outras 
cidades portuguesas, apesar de terem clien-

tes espalhados por Portugal. “Considera-
mos que atenta a dimensão do território 
português e a concentração dos centros de 
decisão empresariais nas áreas metropo-
litanas de Lisboa e do Porto, os dois escri-
tórios que temos dão-nos a proximidade 
física e simbólica que precisamos de ter 
em relação ao universo potencial dos nos-
sos clientes”, acrescenta. 

Gómez-Acebo & Pombo mantém 
aposta apenas em Lisboa
A Gómez-Acebo & Pombo fixou-se no ter-
ritório português em 2010, “apesar da 
situação económica à data, entendemos 
que seria uma decisão estrategicamente 
acertada, o que se veio a confirmar”, con-
ta Mafalda Barreto. 

A managing partner refere que o escri-
tório de Lisboa tem vindo a “crescer sig-
nificativamente” ao longo dos anos, o que 
permitiu a afirmação como “uma marca 
ibérica e oferecer um serviço integrado” 
aos clientes.

A firma espanhola explicou à Advoca-
tus que pretende continuar apenas com 
um escritório no país. “Estamos, desde o 
início, apenas em Lisboa. Apesar de a pos-
sibilidade de abertura de um escritório no 
Porto ter sido inicialmente considerada 
acabámos por concluir que não encaixa-

“A Garrigues 
Portugal cresceu 

exponencialmente ao 
longo dos seus 15 anos 

de existência tendo 
quase quintuplicado a 
sua a faturação anual.” 

João Miranda de Sousa 
Sócio da Garrigues
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“tornou-se o primeiro escritório de advo-
gados estrangeiro autorizado pela Ordem 
dos Advogados portugueses a abrir um 
escritório e a prestar serviços jurídicos 
em Portugal, onde opera desde 2010 co-
mo Uría Menéndez - Proença de Carva-
lho”, explicam Bernardo Ayala e Antonio 
Villacampa Serrano.

Os sócios são claros sobre a questão da 
expansão da firma para outras cidades 
portuguesas: não está nos planos. 

“Não equacionamos a expansão para 
outras cidades portuguesas por uma ques-
tão de eficiência organizativa e cobertu-
ra racional do mercado português cuja 
dimensão geográfica nos permite fazer 
tudo a partir de Lisboa”, notam.

Quase vinte anos depois da abertura 
em Portugal, os sócios asseguram que o 
escritório representa um papel impor-
tante no volume de negócios e na fatu-

va nos nossos planos imediatos, nomeada-
mente pelas especificidades do mercado 
jurídico local”, explica Mafalda Barreto.

“O escritório de Lisboa teve um cres-
cimento significativo ao longo dos anos, 
representando atualmente cerca de 10% 
da faturação da Gómez-Acebo & Pombo. 
Contribui também, de uma forma signi-
ficativa, para a nossa estratégica ibérica, 
permitindo aos nossos clientes com inte-
resses em Espanha e Portugal ter um in-
terlocutor comum na assessoria jurídica”, 
assegura a managing partner.

Uría: o primeiro escritório de 
advogados estrangeiro autorizado 
pela OA
Também a Uría Menéndez – Proença de 
Carvalho possui em atividade apenas um 
escritório em Portugal, em Lisboa. Em ter-
ritório português desde 2001, a sociedade 

“Podemos destacar em 
secondment uma média 
de seis advogados por 

ano e prevemos  
em 2020 manter  
esse número.”

António Villacampa Serrano
Sócio da Uría

A sociedade liderada 
por João Miranda de 

Sousa iniciou atividade 
em Portugal há 15 anos. 
Atualmente conta com 
122 profissionais, entre 

os quais 13 sócios, 
distribuídos pelos dois 
escritórios abertos no 

país, Lisboa e Porto.
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“Em 2018 entendeu-
se que o escritório 
de Lisboa teria já 

atingido a maturidade 
necessária para 
dispensar uma 
direção local 

espanhola e optou-
se por ter um sócio 
português a gerir  

o escritório.”

Mafalda Barreto
Managing partner  
da Gómez-Acebo  

& Pombo

ração. “A Uría Menéndez conta com 120 
advogados e 19 sócios no seu escritório 
de Lisboa e a sua faturação representou 
15% do valor total da receita anual em 
2019”, referem.

Intercâmbio de advogados entre  
os países vizinhos, e não só
Apesar das centenas de quilómetros que 
separam os escritórios entre Portugal e Es-
panha, as três firmas costumam integrar 
vários advogados espanhóis em Portugal.

“Sim, integramos nas nossas fileiras 
em Portugal alguns advogados espanhóis, 
como é o exemplo do Antonio Villacam-
pa, sócio diretor, que está no escritório de 
Lisboa há dezoito anos e da Belén García 
Martínez no escritório há um ano. Adicio-
nalmente, devido à nossa forte política de 
secondment entre escritórios da Uría Me-
néndez, contamos ainda este ano no pri-
meiro e segundo semestre com duas advo-
gadas do nosso escritório de Barcelona”, 
refere o escritório da Uría.

Apesar de no passado já terem inte-
grado profissionais dos escritórios da 
Garrigues de Espanha em Portugal, João 
Miranda de Sousa explicou que de mo-
mento não integram nenhum advogado 
do país vizinho. “Atualmente a equipa 
de advogados da Garrigues Portugal está 
exclusivamente composta por advogados 
portugueses, ou melhor, por advogados 

inscritos na Ordem dos Advogados e ple-
namente habilitados a exercer advocacia 
no nosso país”, nota.

Na sociedade liderada por Mafalda 
Barreto, até 2017, a equipa portuguesa foi 
chefiada por sócios espanhóis. “Em 2018 
entendeu-se que o escritório de Lisboa te-
ria já atingido a maturidade necessária pa-
ra dispensar uma direção local espanho-
la e optou-se por ter um sócio português 
a gerir o escritório. Abracei este desafio, 
sem hesitar, por acreditar no projeto e me 
identificar totalmente com os valores do 
escritório”, explica a managing partner.

Mas será que a sinergia entre os dois 
países também consiste na transferên-
cia de advogados portugueses nos escri-
tórios espanhóis?

“Algumas das equipas da Garrigues em 
Espanha integram ou integraram advoga-
dos portugueses. Eu sou um deles. Obtive 
há muitos anos o reconhecimento oficial 
em Espanha da licenciatura em direito que 
obtive na Universidade Católica Portugue-
sa e graças a isso inscrevi-me no Colegio 
de Abogados, correspondente. Sou aquilo 
que que os anglo-saxónicos chamam um 
dual qualified lawyer. Graças a esta dupla 
qualificação profissional, exerço, sem 
quaisquer restrições ou limitações, a ati-
vidade de abogado em Espanha e a ativi-
dade de advogado em Portugal”, assegura 
João Miranda de Sousa.

O sócio responsável pela Garrigues 
em Portugal deixou um desejo para o 
futuro: que os “menus” educativos das 
universidades portuguesas incluíssem 
programas combinados de dupla licen-
ciatura em direito espanhol e português. 
“Tenho tentado mobilizar vontades pa-
ra que isso aconteça e continuarei a em-
penhar-me para que este meu sonho se 
possa tornar realidade”, reforça.

Na Uría Menéndez-Proença de Carva-
lho o intercâmbio de advogados com os 
diversos escritórios da firma e com a re-
de de escritórios dos seus “best friends” é 
uma política da sociedade, através de se-
condments. “Podemos afirmar que nos úl-
timos dois anos conseguimos, apenas en-
tre os escritórios ibéricos da Uría Menén-
dez, destacar em secondment uma média 
de seis advogados por ano e prevemos em 
2020 manter esse número”, asseguram os 
sócios da Uría. 

A Gómez-Acebo & Pombo fixou-se no território português em 2010, “apesar da situação 
económica à data, entendemos que seria uma decisão estrategicamente acertada, o que  
se veio a confirmar”, conta Mafalda Barreto.



NO CONTEXTO DA PRESENTE CRISE ECONÓMICO-
-financeira, importa que conheçamos os mecanis-
mos que o ordenamento jurídico português coloca 
ao dispor dos empresários para reestruturar o pas-
sivo das empresas. 

E se, num primeiro momento, o mecanismo que 
nos salta à vista é o Processo Especial de Revitaliza-
ção (o “PER”), não deixa de ser verdade que este não é 
o único instrumento legal de recuperação de empre-
sas existente em Portugal. Pelo contrário, existe um 
outro importante instrumento legal de recuperação 
de empresas que, desde a sua criação, não tem sido 
usado com tanta frequência quanto poderia ser de 
supor, mas que, ainda assim, pode assumir um papel 
relevante na crise que todos advinham: o Regime Ex-
trajudicial de Recuperação de Empresas (o “RERE”).

Tal como o PER, o RERE é um instrumento atra-
vés do qual uma 
empresa, em di-
ficuldades eco-
nómico-financei-
ras, pode alcan-
çar um acordo de 
reestruturação 
com os seus cre-
dores. Se quan-
to a isto o RERE 
não parece distinguir-se do PER, em boa verdade, 
se atentarmos nas suas características fundamen-
tais, percebemos que um e outro instrumento po-
dem e devem ser usados em situações diferentes, 
e que são ambos necessários.

Ora, focando-nos nos aspetos que diferenciam 
o PER do RERE, realço, desde logo, que o segundo 
é um mecanismo de reestruturação empresarial 
totalmente extrajudicial, no âmbito do qual não 
há intervenção dos tribunais. Por outro lado, di-
versamente do PER, o RERE é um mecanismo ten-
dencialmente confidencial. A acrescer, no âmbito 
do RERE, o conteúdo do acordo de reestruturação é 
livremente fixado pelos intervenientes, o que não 
sucede no caso do PER, dado neste ser indispensá-
vel observar um leque de normas imperativas re-
lativas, nomeadamente, ao princípio da igualdade 
de tratamento entre os credores da mesma classe.  

Contudo, não obstante estas diferenças, o legisla-
dor, de modo a tornar o RERE um instrumento atra-

Não nos esqueçamos do RERE!

tivo, previu, para este regime, a concessão de bene-
fícios fiscais, à semelhança daqueles conferidos ao 
abrigo do PER, mediante a verificação de determi-
nadas condições. E o legislador estabeleceu, ainda, 
que, caso o acordo de reestruturação seja subscrito 
por credores que representem as maiorias de apro-
vação previstas para o PER, a empresa devedora po-
de requerer a sua homologação judicial, ou seja, pelo 
tribunal, com vista à vinculação dos credores que 
não tenham subscrito o referido acordo.

Tendo em consideração as diferenças apontadas 
entre um e outro regime, percebe-se que o RERE se-
rá a opção certa para uma empresa que pretenda 
reestruturar somente parte do seu passivo e que, 
fazendo-o, queira manter essa reestruturação con-
fidencial, mas que, simultaneamente, deseje apro-
veitar um conjunto de benefícios fiscais em sede 

de IMT, imposto de 
selo e IRC.

Ao invés, uma 
empresa que ten-
cione reestruturar 
todo o seu passivo – 
impondo aos credo-
res dissidentes a so-
lução que a maioria 
aprove – e que ten-

cione, durante o período das negociações, gozar de 
um escudo protetor relativamente à instauração de 
ações para cobrança de dívidas, deve escolher o PER.

O importante, em qualquer caso, é que os ato-
res envolvidos conheçam os instrumentos legais de  
recuperação à disposição das empresas e que  
façam o devido uso delas. 

Coordenador da
equipa de 
reestruturação  
e insolvência da  
Morais Leitão

Por NUNO GUNDAR DA CRUZ

"O RERE será a opção certa para uma 
empresa que pretenda reestruturar 

somente parte do seu passivo e 
que, fazendo-o, queira manter essa 

reestruturação confidencial, mas que, 
simultaneamente, deseje aproveitar um 
conjunto de benefícios fiscais em sede 

de IMT, imposto de selo e IRC."
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GRANDES SOCIEDADES  
E BOUTIQUES: 
CONCORRÊNCIA  

OU COMPLEMENTARIDADE?
Várias são as diferenças entre sociedades de grande dimensão e as  

de pequena, também denominadas boutiques. À Advocatus, quatro firmas 
garantem que existe espaço para todas.

Texto FREDERICO PEDREIRA 
Fotografia D.R.
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Complementaridade ou concor-
rência? Foi esta a questão que 
a Advocatus colocou a quatro 
escritórios de advogados, de 
dimensões diferentes, sobre 

a dicotomia entre grandes firmas e bouti-
que, sobre a dicotomia entre grandes firmas 
e boutiques. As opiniões dividiram-se, mas 
todos concordam que existe sempre a pos-
sibilidade de complementaridade.

“Ambos prestamos serviços jurídi-
cos, logo somos concorrentes. Porém em 
alguns assuntos podemos colaborar e 
complementar-nos. Um cliente pode ter 
diferentes assuntos com uma grande so-
ciedade e com uma boutique e às vezes 
colaboramos”, explica Duarte de Athay-
de, managing partner da Abreu Advoga-
dos, umas da big five composta por cer-
ca de 200 advogados num universo de 
300 colaboradores e em funcionamento  
há 27 anos.

Também Paulo de Moura Marques, 
sócio fundador e managing partner da 
AAMM, uma boutique com 12 advoga-
dos, considera que possa existir con-
corrência nas áreas em que as grandes 
sociedades e boutiques prestem os mes-

mos serviços, sendo que poderá existir 
complementaridade em projetos em que 
a boutique precise de apoio em número 
de advogados ou áreas que não tenha, 
“mas dificilmente o inverso”.

“Ao nível da obtenção de recursos hu-
manos, nota-se que apesar das grandes 
sociedades de advogados continuarem 
a ser apelativas a jovens advogados, a 
ideia de boutique também tem um gran-
de apelo. Paralelamente, as grandes so-
ciedades em Portugal começaram há al-
gum tempo, a olhar para as boutiques 
como uma fonte segura para o seu cres-
cimento, através da sua incorporação 
como forma de multiplicação de resul-
tados em áreas onde até podem já estar 
implantadas com especialistas, mas on-
de querem reforçar apostas e congregar 
maior fatia de especialistas de modo a 
aumentarem a quota de mercado nes-
ses setores especializados”, assegura o 
líder da AAMM.

Para a SRS e CCSL Advogados existe 
espaço para todos no mercado da ad-
vocacia. “Na CCSL Advogados temos ti-
do experiências de ser contratados ou 
indicados por sociedades de maior di-

“Em sociedades 
boutique faz parte da 
sua cultura os sócios 

principais continuarem 
em relação direta 

com os seus clientes 
e executarem 

diretamente grande 
parte do trabalho.”

Paulo de Moura Marques
Sócio fundador  

e managing partner  
da AAMM
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“Ambos prestamos serviços jurídicos, 
logo somos concorrentes. Porém em 

alguns assuntos podemos colaborar e 
complementar-nos. Um cliente pode ter 

diferentes assuntos com uma grande 
sociedade e com uma boutique e às 

vezes colaboramos."

Duarte de Athayde
Managing partner da Abreu Advogados

mensão, de contratar ou indicar socie-
dades de maior dimensão e de concorrer 
com essas mesmas sociedades de maior 
dimensão”, conta José Calejo Guerra,  
managing partner da CCSL, uma bouti-
que com 11 profissionais.

Para além da dimensão, qual são as 
grandes diferenças entre uma grande 
sociedade e uma boutique? Para Duarte 
de Athayde, a prestação de serviços espe-
cializados “numa única área de prática 
jurídica ou nicho” é o fator diferenciador.

“A boutique tem uma génese e voca-
ção completamente definida. Em regra, 
cobre só uma ou duas áreas de espe-
cialidade, em geral algo complemen-
tares. Historicamente com génese fa-
miliar ou de advogados académicos”, 
assegura à Advocatus, Pedro Rebelo 
de Sousa, managing partner da SRS, so-
ciedade com cerca de 170 colaborado-
res e três escritórios no país - Lisboa,  
Porto e Funchal

Tanto a AAMM e a CCSL concordam 
que o fator da dimensão é um aspeto di-
ferenciador. “Há vantagens e desvanta-
gens em ambos os modelos e, para um 
mesmo cliente, cada um pode funcionar 
melhor em momentos e situações diferen-
tes, não sendo incomum, pelo menos na 
nossa experiência, haver assuntos com 
intervenção conjunta”, nota o managing 
partner da CCSL.

Paulo de Moura Marques assegurou 
que as principais diferenças residem em 
três aspetos: na dimensão, na vocação e no 
modo de relacionamento com os clientes. 

O managing partner da AAMM refere 
que uma “sociedade full-service tem como 
vocação poder ser uma one-stop-shop para 
os seus clientes, ou seja, atrair os clientes pa-
ra que todo o trabalho do mesmo seja feito 
no mesmo sítio, assim promovendo cross-
-selling entre as suas áreas internas e uma 
integração vertical do cliente. Em oposição, 
as sociedades boutique gostam dos nichos de 
trabalho onde estão implantadas e são pro-
curadas pelos clientes, exatamente porque 
nessas estão os especialistas das diversas 
áreas o que o cliente conhece e reconhece  
em resultados”. 

Para o advogado o relacionamento 
com os clientes é também uma das dife-
renças entre as grandes sociedades e as 

boutiques. “Numa grande sociedade e 
fruto da necessidade de colmatar gran-
des custos, o modelo interno de operação 
leva a que haja a necessidade de muito 
do trabalho de um cliente ser desenvol-
vido por colegas mais novos e com isso 
menos experientes, com afastamento dos 
sócios mais experientes, ainda que ao 
cliente seja dada a convicção que está a 
ser permanentemente acompanhado por 
um advogado experiente. Pelo contrário, 
em sociedades boutique, faz parte da sua 
cultura os sócios principais continuarem 
em relação direta com os seus clientes e 
executarem diretamente grande parte 
do trabalho”, explica. 

À Advocatus, José Calejo Guerra asse-
gura que as grandes sociedades são essen-
ciais no mercado. “Esta dicotomia ‘peque-
nas versus grandes’ não é, nem deve ser 
posta numa lógica antagónica - na CCSL 
todos os sócios vieram de grandes estru-
turas e prezam muito o seu percurso ten-
do trazido para a CCSL, por habituação e 
por convicção, muito do que aprenderam 
nessas estruturas”, nota o managing part-
ner. Ainda assim, o advogado tem a noção 
que numa economia como a portuguesa, 

o “risco de canibalização pelas socieda-
des de maior dimensão é mais relevante”, 
apesar de ter se vindo a comprovar que há 
possibilidade de coexistência desde que  
haja “qualidade”.

A visão das grandes sociedades: 
Abreu Advogados e SRS
Tanto a Abreu Advogados como a SRS Ad-
vogados são sociedades de grande dimen-
são no território nacional, mas ambas se 
mostram conscientes da necessidade de 
diversidade no setor.

Mas o que se pode considerar por 
uma grande sociedade de advogados? 
“Na nossa opinião e tendo em atenção 
o mercado português, diríamos que as 
grandes sociedades são todas aquelas 
que tenham mais que 100 advogados”, 
conta Duarte de Athayde.

O líder da Abreu Advogados considera 
ainda que a “faturação anual, o número 
de clientes/assuntos ativos e o track re-
cord de operações e assuntos que asses-
sorou em cada ano” são outros dos fato-
res para esta caracterização.

Por outro lado, Pedro Rebelo de Sousa 
crê que sociedades de grande dimensão 
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são as que “cobrem um espectro amplo 
de ramos de direito com um número de 
profissionais que, no universo português, 
deve ultrapassar no mínimo mais de 
centena/centena e meia de ‘fee earners’”.

Com três escritórios em Portugal – Lis-
boa, Porto e Funchal, o managing part-
ner da Abreu Advogados considera que 
os clientes são o principal foco da firma.

“O nosso driver sempre foram os clien-
tes e as suas necessidades e não o cresci-
mento em si mesmo. Estamos atentos ao 
mercado, às tendências, às oportunida-
des e seguimos os nossos clientes para os 
seus mercados, procuramos responder 
e até antecipar as suas necessidades, o 
que tem ditado movimentos de expansão 

Perspetivas para a 
nova década: "Total 

mudança de paradigma 
num universo digital. 

E muito dominado 
pelo teletrabalho 

como agora se vê e 
a pluridisciplinidade. 

Parceria cada vez mais 
íntima entre sociedades 
de advogados e clientes 
com partilha de risco.”

“As sociedades 
boutique 

caracterizam-se 
pela independência 

e pela relação 
próxima com os 

clientes estratégicos, 
chegando a 

posicionar-se como 
verdadeiros advisers 
e não só conselheiros 

jurídicos.”

Pedro Rebelo de Sousa 
Managing partner 
da SRS Advogados

 

José Calejo Guerra
Managing partner  

da CCSL Advogados

que fomos agarrando sem medo”, refere 
Duarte de Athayde.

Com um percurso de cerca de 30 anos, 
Pedro Rebelo de Sousa afirma que a SRS 
foi “claramente a primeira a afirmar 
os princípios da internacionalização 
e especialização”.

O managing partner afirma que a ex-
pansão e o crescimento são um foco da 
firma quando os clientes assim o exigem. 
“Foi sempre na qualidade e na satisfa-
ção dos clientes que colocamos o nosso  
principal foco”, nota.

Boutiques: as pequenas firmas  
na advocacia
Por boutique podemos considerar uma 
sociedade de advogados de “peque-
na ou média dimensão por critério de 
número de advogados (para o mercado 
português, até cerca de 20-25 advoga-
dos), que se organiza primordialmen-
te para prestar serviços numa área de 
trabalho ou um conjunto de áreas de 
trabalho (sejam ramos de direito ou 
atividades/indústrias) particulares, 
com elevado reconhecimento do mer-
cado face a esse grau de especialização 
e que congrega, por natureza, reconhe-
cidos especialistas nessa mesma área 
ou conjunto de áreas”, segundo Paulo 
de Moura Marques, managing partner 
da AAMM.

“As sociedades boutique caracteri-
zam-se, desde logo, por conseguirem 
conjugar numa mesma organização o 
binómio ‘dimensão reduzida vs. elevada 
especialização’, assim se distinguindo 
tanto das sociedades grandes como das 
práticas de menor dimensão. Adicional-
mente as sociedades boutique caracte-
rizam-se também pela independência 
e pela relação próxima com os clientes 
estratégicos, chegando a posicionar-se 
como verdadeiros advisers e não só con-
selheiros jurídicos”, explica José Cale-
jo Guerra, managing partner da CCSL.

Para o líder da CCSL, o conceito de 
boutique é ainda bastante recente em 
Portugal e é fruto de dois movimentos 
de saída de advogados das sociedades de 
maior dimensão. “Por um lado, da saí-
da de sócios com práticas consolidadas 
no mercado e, por outro, de uma nova 

geração de advogados, tipicamente pré-
-sócios, com uma experiência relevan-
te e consolidada nessas mesmas estru-
turas de maior dimensão”, acrescenta.

A AAMM encontra-se em funcio-
namento desde 2012 e integra atual-
mente 12 advogados. Na boutique as 
principais áreas de atuação são as de 
direito público, contencioso e arbitra-
gem. “Por indústria, que é outra forma 
como nos qualificamos, estamos muito 
ativos nas indústrias life sciences/far-
macêutica, public authorities/entidades 
públicas, águas, ambiente e energia, 
desporto, turismo e hotelaria, aeronáu-
tica e transporte aéreo”, refere Paulo 
de Moura Marques.

Para o managing partner, o modelo de 
expansão da boutique assenta numa re-
gionalização, “em que se preservem as ori-
gens do escritório enquanto áreas do saber 
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e indústrias onde estamos implantados”.
Já a CCSL está no mercado desde 2016 

e possui uma equipa de 11 profissionais, 
sendo nove advogados. A boutique li-
derada por José Calejo Guerra centra a 
sua prática nas áreas de fiscal, imobi-
liário e financeiro, dispondo ainda de 
uma prática de contencioso para “su-
porte aos vários projetos acompanha-
dos pelo escritório”.

“A sociedade encontra-se ainda em fase 
de crescimento e implantação no mercado 
pelo que temos previsto um crescimento 
sustentado nos próximos anos, provavel-
mente duplicando a equipa atual. Em qual-
quer caso não pretendemos crescer muito 
para além disso em termos de dimensão, 
de forma a garantir um acompanhamento 
de qualidade aos nossos clientes com en-
volvimento direto e pessoal dos melhores 
recursos que conseguirmos alocar”, nota o  
managing partner.

2020: uma nova década
Com a viragem para uma nova década, 
várias são as perspetivas para o setor 
da advocacia.

“Perspetivas de total mudança de pa-
radigma num universo digital. E muito 
dominado pelo teletrabalho como agora 
se vê e a pluridisciplinidade. Parceria 
cada vez mais íntima entre sociedades 
de advogados e clientes com partilha 
de risco”, são alguns das mudanças 
apontadas por Pedro Rebelo de Sousa, 
managing partner da SRS.

Já para o líder da AAMM a nova dé-
cada resume-se à especialização. “As 
grandes sociedades têm de caminhar 
para aí, pois que o papel do advogado 
generalista se esbate rapidamente e 
esse é o nicho que assegura o sucesso 
das boutiques e prova porque razão as 
mesmas fazem sentido”, refere.

Duarte de Athayde assegura ser “ce-
do” para compreender os impactos da 
pandemia Covid-19 no mercado em ge-
ral. “Contudo, neste início de década, 
há desafios que já vêm de trás e que ga-
nham uma nova força, onde podemos 
destacar sem sombra de dúvida a tec-
nologia e a exigência de mudanças mais 
céleres que trouxe consigo. É inegável 
que ela forneceu e continua a fornecer 

Complementaridade ou 
concorrência? As opiniões 
dividiram-se, mas todos 
concordam que existe 
sempre a possibilidade de 
complementaridade.

ferramentas que nos ajudam a prestar 
serviços jurídicos de uma forma mais 
célere, com maior fiabilidade, com mais 
consistência e mais rapidez”, nota. 

“Nos últimos anos temos assistido 
a um crescimento da economia portu-
guesa, o que foi acompanhado por um 
crescimento da atividade jurídica e um 
crescimento dos escritórios intitulados 
boutique. De repente chegou o coronaví-
rus e as contas ficaram baralhadas. Em 
qualquer caso, continuamos a acreditar 
que Portugal beneficia de um posicio-
namento de exceção que vai permitir 
o retomar da economia logo que a si-
tuação de confinamento a nível mun-
dial se for liberalizando, ‘arrastando’ 
consigo o mercado jurídico”, assegura 
o managing partner da CCSL. 
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Sociedades

Recrutamento LinkedIn: 
o caça talentos digital
Vários são os mecanismos utilizados pelas sociedades de advogados na hora de 
recrutar talentos. Mas cada vez mais a rede social LinkedIn está a ocupar uma 
atenção redobrada no setor. A Advocatus foi saber o que pensam as firmas do setor. 

Texto FREDERICO PEDREIRA 
Fotografia D.R.

O s processos de recrutamen-
to das empresas não são os 
mesmo que há dez anos. Mo-
dernos, tecnológicos e cada 
vez mais digitais, várias são 

as novas formas de recrutar talento por par-
te dos empregadores. A Advocatus foi tentar 
retratar como são estes processos no setor 
da advocacia.

“O perfil das empresas tem mudado bas-
tante, nos últimos dez anos. Basta visitar 
os escritórios de agora e os de há dez anos 
para o perceber. Mas isso também é, pro-
vavelmente, um reflexo das mudanças no 
próprio perfil dos candidatos, que se tor-
naram mais exigentes e seletivos nas suas 
opções profissionais. É, em geral, um mo-
vimento positivo, que só espero não se al-
tere nos próximos anos, em consequência 
do aumento do desemprego e da degrada-
ção das condições de trabalho”, explica à  
Advocatus Paulo Valério, sócio da Valério,  
Figueiredo & Associados (VFA).

Posição partilhada por Pedro da Qui-
téria Faria, sócio da Antas da Cunha 
ECIJA, que admite que o processo de se-
leção é atualmente mais “sofisticado”,  
“criterioso”, “longo” e “difícil”.

“Acresce que as novas gerações con-
têm em si mesmas um conjunto de parti-
cularidades e singularidades próprias, 
outro tipo de ambições e exigências, 
como é exemplo típico habitualmen-
te a valorização do work-life balance, e 
do work by meaning, que entendo como 
características altamente positivas e 
interessantes para a nossa sociedade 
mas que também nos obrigam a uma 
readaptação constante e a tentarmos 
compreender em profundidade todos 
estes fenómenos socioculturais e gera-
cionais”, assegura o advogado.

Para Teresa Rocha, diretora de recur-
sos humanos da CCA Law Firm, a grande 
diferença no processo de recrutamento 
centra-se na “relevância da tecnologia”.

“Os avanços tecnológicos tornaram os 
processos mais céleres, ‘limpos’, abran-
gentes, globais e mais facilmente gerí-
veis. O aparecimento do LinkedIn veio 
facilitar o contacto e permitir que or-
ganizações e candidatos se encontrem 
mais facilmente”, nota a diretora da CCA.

A rede social LinkedIn tem vindo a 
evoluir nos últimos anos e tem possibili-
tado um contacto mais acessível no meio 
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“A rede social LinkedIn tem vindo a evoluir nos 
últimos anos e tem possibilitado um contacto 
mais acessível no meio profissional. Tanto a  

CCA Law Firm, como a VFA e a Antas da Cunha  
ECIJA são unânimes, o LinkedIn é uma boa 

plataforma para recrutar profissionais.”
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profissional. Tanto a CCA Law Firm, como 
a VFA e a Antas da Cunha ECIJA são unâ-
nimes, o LinkedIn é uma boa plataforma 
para recrutar profissionais.

“Desde há muito que contamos com o 
apoio do LinkedIn nos nossos processos 
de recrutamento, exatamente por consi-
derarmos e reconhecermos as vantagens 
de utilização desta ferramenta”, assegu-
ra à Advocatus Teresa Rocha, diretora de 
recursos humanos da CCA.

A realidade de recrutamento alterou-
-se e para Paulo Valério, sócio da VFA, o 
LinkedIn veio colocar em “segundo pla-
no” os métodos tradicionais, “na típica 
abordagem ‘europass’”.

“Um currículo diz pouco sobre a maior 
parte dos candidatos. Uma plataforma 
como o LinkedIn, que dá visibilidade 
às interações sociais e profissionais de 
cada um, diz um pouco mais e é mais di-
nâmica. Em todo o caso, é preciso estar 
atento, porque há sempre uma tentação 
para cada um romancear o seu perfil”, 
nota Paulo Valério.

“50% da população 
mundial está 
conectada à 
internet, 675 
milhões estão 

no LinkedIn, dos 
quais 3 milhões em 
Portugal – não há 
como não usar.”

“Um currículo 
diz pouco sobre a 
maior parte dos 
candidatos. Uma 
plataforma como 
o LinkedIn, que 

dá visibilidade às 
interações sociais 
e profissionais de 
cada um, diz um 
pouco mais e é 
mais dinâmica.”

Teresa Rocha  
Diretora de recursos 

humanos da CCA Law Firm

Paulo Valério  
Sócio da VFA

Por outro lado, Pedro da Quitéria Faria, 
sócio da Antas da Cunha ECIJA, conside-
ra que são realidades diferentes. “Atra-
vés do LinkedIn recebemos dezenas de 
currículos para as vagas que disponibili-
zamos, tendo nós que fazer uma análise 
detalhada e profunda de cada um deles, 
para podermos selecionar os candidatos 
às entrevistas. Quando recorremos a uma 
empresa de headhunting especializada 
no mercado jurídico esse trabalho prévio 
já é feito por essa própria empresa o que 
facilita a nossa tarefa pois os currículos 
que recebemos são taylor made”, explica.

Para Teresa Rocha, o recurso à rede 
facilita não só identifica como também 
localiza os perfis “adequados à necessi-
dade”, o que segundo a diretora de recur-
sos humanos é “fundamental”. “Apesar 
de muitas candidaturas nos chegarem 
via site, sempre que divulgamos uma 
posição através do LinkedIn aumenta 
exponencialmente o número de poten-
ciais candidatos”, nota.

LinkedIn: uma nova  
aventura na advocacia
À Advocatus as sociedades de advoga-
dos dizem considerar o LinkedIn uma 
ferramenta útil para a empregabilida-
de, reconhecida tanto por empregado-
res como por profissionais. “Como a Mi-
crosoft refere ‘a cada sete segundos, al-
guém é contratado pelo LinkedIn’”, nota  
Teresa Rocha, da CCA.

E para o setor da advocacia? Será uma 
mais-valia? Para Pedro da Quitéria Fa-
ria, da Antas da Cunha ECIJA, é e acredita 
até que seja criado um “LinkedIn Legal”.

“O recrutamento, na advocacia, tem 
estado muito dinâmico e a presença de 
advogados e sociedades no LinkedIn é 
muito significativa, o que, provavelmente, 
revela a centralidade desta plataforma. 
Agora, não podemos esquecer que, para 
o bem e para o mal, a referenciação pes-
soal continua a desempenhar um papel 
forte em muitos dos recrutamentos que se 
fazem. E isso não é exclusivo da advoca-
cia”, explica Paulo Valério, sócio da VFA.

Para o advogado é “inevitável” que a 
referenciação pessoal continue a ter um 
papel preponderante, porque “quem re-
cruta procura confiança e encontra es-

sa confiança no seu quadro de relações 
pessoais e profissionais”. Ainda acredita 
que “pode introduzir e reproduzir desi-
gualdades no acesso à profissão”.

Mas quais são as vantagens desta pla-
taforma no recrutamento e seleção dos 
candidatos?

“Facilidade de localizar, contactar 
e atrair talento; divulgação de oportu-
nidades numa ‘montra’ mais alargada; 
aumento eficiência dos processos recru-
tamento; possibilidade atrair e conectar 
profissionais em outras geografias; pro-
babilidade de chegar a profissionais a que 
dificilmente teríamos acesso; excelente 
veículo de divulgação da organização, 
principais projetos e eventos”, aponta a 
diretora de recursos humanos da CCA.

Já para Pedro da Quitéria Faria, sócio 
da Antas da Cunha ECIJA, a “credibilida-
de da plataforma”, a sua “amplitude na 
divulgação” das necessidades e a “me-
nor onerosidade no recrutamento” são 
as vantagens da plataforma.



33

ADVOCATUS .PT

E SPECIAL

JUNHO 2020

“Diria que 
aproximadamente 

um quarto das 
contratações da 
nossa sociedade 
surgem através 
da publicidade 
no LinkedIn da 
necessidade de 
recru- tamento 
para as diversas 

áreas de prática.”

Pedro da Quitéria Faria 
Sócio da Antas da Cunha 

ECIJA

“O LinkedIn é uma boa janela e um 
espaço mais dinâmico de interação, 
que permite filtrar informação e redu-
zir maratonas de entrevistas”, refere  
Paulo Valério.

CCA recruta cerca de 25%, por ano, 
através LinkedIn
Na CCA Law Firm a rede social do Linke-
dIn é utilizada como ferramenta nos pro-
cessos de recrutamento, “essencialmente 
pela amplificação das possibilidades de 
localização e atração de talento”.

“50% da população mundial está co-
nectada à internet, 675 milhões estão no 
LinkedIn, dos quais 3 milhões em Por-
tugal – não há como não usar”, assegura 
Teresa Rocha. 

A firma de advogados admitiu à  
Advocatus que cerca de 20 a 25% dos 
processos de recrutamento são resol-
vidos através da plataforma, sendo o 
processo gerido pela direção de recur-
sos humanos.

“Depois de definido o enquadramento 
e os requisitos da função é sempre ana-
lisada a possibilidade de recrutamen-

to interno, promovendo e favorecendo 
o crescimento organizacional. Caso se 
prossiga para um recrutamento exter-
no é feita uma pesquisa na base de da-
dos interna e, em simultâneo, divulga-
mos a oportunidade no nosso site e no 
LinkedIn”, explica a diretora de recur-
sos humanos.

Teresa Rocha garante que também 
que em certos processos de recrutamen-
to divulgam junto de “universidades” e 
outros “centros de saber”.

Na VFA são os profissionais que 
recrutam a firma
Apesar de na VFA o recrutamento di-
reto através do LinkedIn não ter ainda 
expressão, Paulo Valério afirma que “a 
maioria das candidaturas espontâneas 
que recebemos resulta da nossa exposi-
ção naquela plataforma”.

“Na verdade, são mais os profissionais 
que ‘recrutam’ a VFA através do Linke-
dIn e de outras redes sociais. Temos, 
desde sempre, uma presença constante 
nestas plataformas, que são essenciais 
para dar a conhecer a sociedade, espe-
cialmente, a potenciais candidatos”, 
explica o sócio.

À Advocatus, Paulo Valério garante 
que a VFA, onde o processo de recruta-
mento é feito pelos sócios, tem um grande 
foco no marketing de recrutamento. “É 
um método que assenta na ideia de que 
não somos nós que, em primeira linha, 
escolhemos e retemos os melhores can-

didatos ou profissionais. São eles que se 
vinculam, ou não, a nós”, assegura.

Face à forte presença da firma nas 
redes sociais, o advogado conta que 
os candidatos que lhes chegam já vão  
“alinhados” com os valores da socieda-
de. “Isso torna mais fácil os passos sub-
sequentes, como a análise curricular ou 
as entrevistas”, acrescenta.

25% das contratações na Antas da 
Cunha ECIJA surgem do LinkedIn
Na Antas da Cunha ECIJA vários são os 
métodos de recrutamento. Desde a utili-
zação de empresas especializadas até ao 
LinkedIn, Pedro da Quitéria Faria assegu-
ra que o processo é trato por uma comis-
são de recrutamento composto por duas 
pessoas: Joana Cunha d’Almeida e por ele 
próprio. “A entrevista final é sempre efe-
tuada pelo sócio da área de prática em 
causa e um dos membros da comissão de  
recrutamento”, acrescenta.

Apesar de não ser o único mecanismo, 
o sócio da firma admite que o LinkedIn 
é uma rede social “totalmente vocacio-
nada para temas profissionais” e possui 
uma grande credibilidade, amplitude e 
dimensão de visualizações.

 “Diria que aproximadamente um 
quarto das contratações da nossa so-
ciedade surgem através da publicidade 
no LinkedIn da necessidade de recru-
tamento para as diversas áreas de prá-
tica, nomeadamente para perfis menos  
séniores”, acrescenta. 



ESTA PANDEMIA DA COVID-19 TROUXE-NOS A  
declaração do Estado Emergência e do Estado de 
Calamidade, com as suas restrições completamente 
extraordinárias e, no que toca ao setor da justiça, 
resultou para muitos advogados na perda de prati-
camente todo o trabalho que tinham, e estou-me a 
referir aos que dependem do sistema de acesso ao 
direito, colocando-os, de uma forma inesperada, 
praticamente sem rendimentos.

Não é o meu caso, não perdi rendimento, mas não 
deixo de verificar a injustiça do tema e, assim, é so-
bre estes meus colegas que quero escrever.

Situações verdadeiramente extraordinárias im-
plicam soluções extraordinárias. É exatamente is-
so que Portugal, e bem, anda a defender junto dos 
seus parceiros europeus como solução de combate 
a esta crise que não é culpa de ninguém.

De facto, todos os advogados que neste período 
ficaram numa situação verdadeiramente precária, 
é obvio que necessitam de medidas de proteção e de 
apoio. Medidas essas que foram criadas para a genera-
lidade dos portugueses como os lay-offs, a assistência 
à família, as moratórias do Estado, linhas de crédito 
às empresas, o apoio aos sócios-gerentes, entre outras.   

E cabe ao Estado criar e assegurar esses apoios. 
Nós, advogados, pagamos impostos ao Estado! 

Quem tem de assegurar a proteção social dos por-
tugueses e de quem vive em Portugal é o Estado. E 
ninguém é cidadão de segunda.  

E é uma vergonha que o Estado se desculpe com 
o facto de não fazermos descontos para a seguran-
ça social para justificar que nada tem a ver com a 
situação pela qual esses nossos colegas estão a pas-
sar. O Estado não se pode demitir das suas respon-
sabilidades e, habilmente, empurrar o tema para 
a CPAS, que como tão bem se sabe, não tem as fun-
ções de assistencialista. 

Ora, não é na CPAS que se deve bater. Não deve 
ser ela o alvo das críticas.

Não nos podemos esquecer que a CPAS é basica-
mente um fundo de reforma, não tendo um cariz 
assistencialista. Não podemos agora, da noite pa-
ra o dia, exigir que tenha uma função para a qual 
ela não foi criada. A CPAS não dá, nem nunca deu, 
proteção na doença (senão em patamares mínimos)  
ou o direito a um subsídio de desemprego. 

Quando todos batem no ceguinho: a CPAS

Urge então repensar a CPAS? Certamente. A 
própria profissão? Provavelmente. E para isso te-
rá de ser feito um debate sério e sereno. Contudo, 
o que tenho visto é o seu contrário, com a multi-
plicação de vozes contra a CPAS, petições e pedi-
dos de referendos.

Por isso, não é hora de nos digladiarmos na pra-
ça pública com as visões distintas que temos da 
profissão e da CPAS, ou de criar fraturas internas.  
Não vale a pena bater no ceguinho.

É hora sim, de todos, exigirmos respeito e digni-
dade para os advogados que têm um papel essencial 
na administração da justiça.

Assim, o que é sem dúvida alvo de critica é a for-
ma como o governo e a AR tem tratado a justiça, e 
em particular os advogados, neste contexto de pan-
demia da Covid-19, deixando-a para segundo plano, 
bem depois do futebol!

Alvo de crítica é a omissão a respeito dos pra-
zos judicias e a forma como os tribunais e o se-
tor da justiça foram esquecidos no Decreto-Lei 
10-A/2020, de 13 de março, tendo só sido regu-
lados, e quanto a mim mal, com a Lei 1-A/2020,  
de 19 de março.

Alvo de crítica é a extensão da paralisação que 
foi decretada ao sistema judicial e o seu impacto na 
vida dos nossos clientes.

Alvo de crítica é verificarmos que todos os apoios 
criados durante esta pandemia deixaram os advo-
gados de fora.

Alvo de crítica é, até à data em que escrevo, não 
ter sido dada aos advogados a equiparação total aos 
trabalhadores independentes neste contexto, como 
tem sido solicitado pela nossa Ordem.

A equiparação aos trabalhadores independen-
tes, neste contexto, é aliás a medida que se exige. É 
a única que verdadeiramente é justa, equilibrada 
e ajuda os advogados em dificuldade. 

E é ao Estado que tem de ser exigida!
Portanto, urge não misturarmos os temas.  

A CPAS deverá ser discutida (um tema). O sistema 
de acesso ao direito e a dicotomia que está a criar 
na profissão, também (outro tema).  

Agora, a resposta que se exige para o problema 
que resultou da paralisação generalizada do siste-
ma deverá ser apenas uma - o Estado. 

Managing partner  
da CRS Advogados

Por NUNO PEREIRA DA CRUZ
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Madalena Azeredo Perdigão, nova sócia do departamento de 
imobiliário da CCA Law Firm, esteve à conversa com a Advocatus e 
acredita que o teletrabalho é uma mudança que veio para ficar no 
setor da advocacia. Em plena pandemia Covid-19, para a advogada será 
“inevitável” um reajustamento dos preços e da “afetação dos imóveis” 
para um reequilíbrio da oferta face à procura.

Texto FREDERICO PEDREIRA 
Fotografia D.R.

Madalena Azeredo Perdigão

“Os mercados são 
feitos de ciclos 
e o mercado de 
imobiliário não é,  
nem será diferente”
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Assumiu recentemente o 
cargo de sócia coordena-
dora do departamento 
de imobiliário da CCA 
Law Firm. Como recebeu  

essa nomeação?
Fiquei muito contente. Foi o reconhe-
cimento do trabalho desenvolvido du-
rante quinze anos. É um sentimento 
de conquista pessoal e de realização 
profissional, muito embora tenha a 
consciência de que o desafio será ainda 
maior a partir de agora. É uma etapa 
atingida, principalmente porque entrei 
para a CCA ainda estagiária, conven-
cida de que iria para a magistratura 
passados dois anos. O gosto e vício pela 
advocacia fez-me abandonar a ideia de 
ser juíza e a dedicação ao trabalho fez-
-me chegar até aqui. No entanto, não é 
uma meta final. Há um enorme traba-
lho pela frente.

Sente-se preparada para este novo 
capítulo na sua vida? 
Ao longo da minha vida tenho tentado 
sempre não me acomodar, sair da zona 
de conforto e de testar as minhas capa-

cidades. Tenho abraçado os desafios que 
surgem, mesmo que isso implique ultra-
passar dificuldades. Este será mais um, 
ao qual irei dedicar-me com todo o esfor-
ço e dedicação, principalmente perante 
o futuro incerto em que vivemos dada 
esta pandemia.

Qual vai ser o seu papel no 
desenvolvimento da marca da CCA?
A CCA tem feito um trabalho extraordi-
nário para crescer e ser uma sociedade 
de referência. Já o é em muitas áreas, mas 
no departamento de imobiliário ainda 
há muito para crescer. E é esse o meu 
papel. Não é um trabalho que começa 
agora, por ser sócia. É um trabalho que 
tem sido feito desde 2017, quando assu-
mi a coordenação do departamento e 
criámos a área de prática de turismo & 
lazer. Agora há que continuar, mostrar 
a qualidade da nossa equipa, procurar 
oportunidades e marcar a diferença.

Integra a CCA desde 2004. Como têm 
sido profissionalmente estes cerca 
de 16 anos?
Tem sido extraordinário fazer parte desta 

A sociedade de advogados  
CCA Law Firm nomeou 

Madalena Azeredo Perdigão 
como sócias do departamento 

de imobiliário. A advogada  
afirma ter ficado "muito 

contente" com a nomeação.



38

ADVOCATUS .PTJUNHO 2020

ADVOG ADO DO MÊ S

equipa e acompanhar o crescimento des-
te projeto. Quando entrei éramos cerca 
de dez pessoas. Passados quase 16 anos 
somos 85 pessoas. É um orgulho enorme 
ver o contributo que cada um tem dado 
para fazer com que a CCA se afirme no 
mercado. Falo de toda a equipa, sem ex-
ceção. É um trabalho diário e que só tem 
sido possível por ser feito em conjunto, 
desde os advogados, ao secretariado, à 
equipa de gestão, de marketing, finan-
ceiro e recursos humanos. Têm sido anos 
muito exigentes e de muita aprendiza-
gem, mas quando se trabalha em equi-
pa, com espaço de partilha de ideias, com 
liberdade para gerirmos o nosso tempo e 
trabalho, com confiança depositada nos 
advogados desde muito cedo, o que lhes 
permite crescer e ganhar responsabili-

dade, com uma visão jovem, inovadora 
e disruptiva tudo é mais fácil. Por es-
sa razão, posso dizer que os últimos 16 
anos passaram a voar, o que é bom sinal.

Em plena pandemia Covid-19, como 
tem sido a experiência de ser advoga-
da em regime teletrabalho?
Felizmente a CCA há muito que promo-
via o homeoffice, dando a todos os advo-
gados ferramentas para conseguir tra-
balhar em casa como no escritório. Por 
isso, foi uma adaptação fácil no que à 
execução do trabalho propriamente dito 
diz respeito, a que se acrescentou a no-
va modalidade de reuniões virtuais com 
os clientes, quebrando-se, assim, as bar-
reiras da distância física. Acredito que 
seja uma mudança para ficar na nossa 

atividade – até aqui mais resistente - fa-
cilitando muito a gestão do tempo, que 
nos dias de hoje é tão escasso. O maior 
desafio tem sido, sem dúvida, conciliar 
a vida profissional e pessoal. Se já não 
era fácil, agora o teste é permanente e 
ao minuto. Não há horários intercala-
dos. É preciso ser, a tempo inteiro e sem 
interrupções, advogada, mãe, professora 
e dona de casa, com tudo o que de bom e 
mau isso implica.

A crise derivada da pandemia do  
Covid-19 está a afetar o setor do imobi-
liário? Se sim, de que maneira?
A particularidade desta crise é, precisa-
mente, o impacto transversal que está 
a ter em todos os setores. Infelizmente 
o setor imobiliário não é exceção. No 

A advogada afirma que a 
adaptação ao teletrabalho 
foi bastante fácil, uma 
vez que a CCA deu a 
todos os profissionais 
as "ferramentas para 
conseguir trabalhar em 
casa como no escritório".
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início do ano já se previa um abranda-
mento, devido às alterações executadas 
e anunciadas por parte do Governo em 
matérias como o alojamento local e os 
Golden Visa. Com o início da pande-
mia, houve um impacto imediato, com 
um travão na procura e na divulgação 
do produto, devido à impossibilidade 
de deslocações, visitas, feiras e exposi-
ções. Por outro lado, muitos dos projetos 
que estavam a arrancar foram suspen-
sos, pela indefinição do futuro, ficando 
adiados a aguardar o comportamento 
do mercado e da economia. No curto 
prazo, o mercado do arrendamento foi 
atingido, sendo os inquilinos e senho-
rios chamados a negociar moratórias e 
carências nas rendas, devido à quebra 
de receitas das empresas e dos particu-
lares. A médio e longo prazo ainda será 
uma incógnita e irá depender de vários 
fatores, designadamente do tempo da 
retoma e da eficácia 
das medidas dos Go-
vernos dos vários paí-
ses, que determinará a 
capacidade de reação 
das empresas e dos in-
vestidores. No entanto, 
será inevitável o reajustamento dos pre-
ços e a da afetação dos imóveis, para o 
reequilíbrio da oferta face à procura.

Qual é o principal desafio para o setor 
imobiliário neste momento?
Será manter ou, pelo menos, minimi-
zar a queda dos níveis de procura e de 
investimento no setor verificados nos 
últimos anos e, para isso, será neces-
sário: conseguir manter a confiança e 
o interesse do investidor estrangeiro, 
seja o particular, seja o institucional, 
através de políticas de incentivos asso-
ciados a este setor e, bem assim, atra-
vés de sinais de estabilidade na legis-
lação, no setor bancário e na economia 
(que possam sobrepor-se ao medo), pois 
Portugal é um país pequeno, não sendo 
suficiente a procura nacional. E conse-
guir implementar novas “medidas sim-
plex”, quer no que refere aos processos 
de aquisição e registos, como resposta 
à necessidade de celebração de negócios 
à distância; quer quanto aos processos 

de licenciamento, reduzindo os prazos 
de apreciação, criando mais situações 
de deferimento tácito e reforçando a 
fiscalização, de forma a evitar os atra-
sos na execução e na rentabilidade dos 
projetos, não compatíveis com a veloci-
dade com que o mercado tem de reagir.

E quais são as perspetivas para o setor 
daqui a dez anos?
No próximo ciclo de dez anos o setor irá 
certamente sofrer novas oscilações, que-
bras nuns anos, contra registo de recor-
des noutros. Os mercados são feitos de 
ciclos e o mercado de imobiliário não 
é, nem será diferente. Nos últimos dez 
anos, passámos por uma crise financei-
ra entre 2010 e 2014, mas vimos surgir 
novos setores e modelos de negócio, co-
mo o alojamento local, as habitações de 
luxo, o co-working e co-living, apostou-
-se no turismo, na reabilitação urbana 

e na atração do investimento estrangei-
ro no sector imobiliário, o que levou a 
adaptação do portfólio às segundas ha-
bitações, à hotelaria e à restauração. 
Daqui a dez anos, o setor imobiliário 
irá novamente atingir recordes e irá 
trazer novos conceitos ligados à flexibi-
lidade, mobilidade e sustentabilidade, 
pois uma vez mais terá de reinventar-
-se, procurar ser competitivo e um dos 
motores da economia, para poder fazer 
face aos meses/anos de recessão que se 
advinham e que irão marcar a primei-
ra fase desde novo ciclo. 

O turismo está a ser fortemente afe-
tado pela crise. Como é possível reer-
guer este setor depois da pandemia?
Tudo indica que será um dos últimos seto-
res a reerguer, pois está muito dependen-
te da confiança das pessoas no regresso à 
normalidade e à mobilidade, da liquidez 
que terão ou não para gozar férias e via-
jar e da capacidade das empresas de reto-
mar a sua atividade, mesmo que a perder 

dinheiro. Para enfrentar tudo isto, é pre-
ciso medidas mais eficazes e reforçadas 
do Governo, para além das que já foram 
tomadas. Os apoios financeiros terão efe-
tivamente de entrar nas empresas, o que 
não está a acontecer, e terão de ser criados 
mecanismos excecionais e mais prolonga-
dos no tempo especificamente para este 
sector, sem implicar juros ou aumento da 
dívida, que permita o efetivo alívio dos 
compromissos financeiros, num período 
de quebra de 100% da faturação.

Quais são as grandes oportunidades 
para as sociedades de advogados nes-
te momento?
Numa altura de avalanche legislativo, 
o apoio jurídico às empresas é funda-
mental. Mais do que nunca o papel das 
sociedades de advogados será ajudar 
a orientar os clientes nestes tempos 
difíceis e muni-los das ferramentas 

necessárias para 
que possam fazer 
o uso adequado dos 
mecanismos legais 
que têm ao seu al-
cance para mini-
mizar os prejuízos. 

É preciso dar respostas, numa altura 
em que há tantas dúvidas e incerte-
zas. Num segundo momento, pós esta-
do de emergência e calamidade, com-
petirá apoiá-los na busca da reinven-
ção e da forma mais célere e eficaz de  
retomar a atividade.

Na sua opinião o setor vai também so-
frer consequências com o Covid-19?
Não tem como ser não afetado. O setor 
da advocacia não sobrevive sozinho. 
Depende dos clientes. Depende das pes-
soas e das empresas. Se elas param, o 
nosso setor também para. Se os clien-
tes não têm liquidez para pagar os 
salários dos seus colaboradores, por 
maioria de razão não terão para pagar 
os serviços jurídicos prestados. Vivem-
-se tempos difíceis para todos os sec-
tores, não sendo a advocacia exceção. 
Também aqui será necessário contro-
lar danos e ao mesmo tempo ver nas 
dificuldades oportunidades de inovar  
e marcar a diferença. 

“O setor da advocacia não sobrevive 
sozinho. Depende dos clientes. Depende 

das pessoas e das empresas. Se elas 
param, o nosso setor também para.”



ANTES DE REGRESSAR À UNIVERSIDADE,  
Andreas Voßkuhle, presidente cessante da segunda 
secção do Tribunal Constitucional Alemão (TCA), 
ainda queria dizer duas ou três coisas sobre os li-
mites aos poderes dos juízes – afinal, o tema da 
sua primeira obra, com o título premonitório de  
“Tutela contra o Juiz”.

Os juízes em que estava a pensar não eram os seus 
colegas de Karlsruhe. Eram outros, no Luxembur-
go, com os quais travava desde há anos um diálogo 
de surdos. O Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) invocava o primado do Direito da UE sobre a 
atuação das instituições dos Estados membros (EM), 
incluindo os tribunais, assim como a competência ex-
clusiva dos seus juízes para interpretar os Tratados e 
apreciar à sua luz os atos das instituições europeias. 
O TCA recordava que as competências da UE não 
se apoiam em deci-
sões próprias, antes 
se encontram deli-
mitadas pelo âmbito 
das atribuições con-
feridas pelos trata-
dos internacionais 
celebrados por EM, 
no exercício de po-
deres soberanos. 

Mas a delimitação entre os domínios atribuídos 
à UE e os domínios reservados aos EM não é rígida, 
antes segue, em geral, os contornos sinuosos e flexí-
veis do princípio da proporcionalidade: a atuação 
da UE não deve exceder o necessário para atingir 
os objetivos dos Tratados. E se o TCA, no quadro de 
uma relação de cooperação, não tem contestado os 
resultados da leitura que o TJUE faz deste princípio, 
também sempre deixou claro que não renuncia ao 
controle sobre esses resultados, podendo declarar, 
em casos extremos, o carácter ultra vires de uma 
atuação das instituições europeias.

O caso extremo surgiu agora. Perante uma ação 
proposta por um grupo de cidadãos sustentando 
que o programa de aquisição de dívida pública do 

Dois tribunais e dois bancos centrais: 
quem agiu ultra vires?

BCE constituía uma intervenção ultra vires na com-
petência do Estado alemão, o TCA procedeu a um 
reenvio prejudicial. A resposta do TJUE foi que tal 
programa, lido à luz do princípio da proporciona-
lidade, se compreendia na competência atribuída 
pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia.

Geralmente, era assim que as coisas acabavam. 
Mas não no dia 5 de maio. Na derradeira sessão sob 
a presidência de Voßkuhle, o TCA proclamou, sem 
rodeios, que o Acórdão do TJUE era incompreensível, 
por realizar um pretenso juízo de proporcionalidade 
sem atentar nas consequências do programa do BCE, 
que entravam de modo aparentemente excessivo 
nos domínios económicos, reservados aos EM. Ton-
gue in cheek, vem dizer que, desta vez, quem violou 
o Tratado foi o TJUE e que, por isso, o Acórdão deste 
é, também ele, ultra vires e não vinculativo. Ainda 

segundo o TCA, pas-
sa agora por este a 
aferição do progra-
ma do BCE à luz do 
princípio da propor-
cionalidade, deter-
minando ao Gover-
no e ao Parlamento 
alemães que promo-
vam, junto do BCE, a 

realização, no prazo de três meses, de uma análise 
aprofundada do programa de aquisição de dívida, 
de modo a infirmar a aparente natureza ultra vi-
res desse programa. Caso a suspeita se confirme, 
o banco central alemão terá de parar a compra de 
dívida pública, pois nenhuma instituição alemã 
pode participar em atuações ultra vires.

A reação da UE foi a previsível: o Tribunal  
de Karlsruhe terá agido... ultra vires. 

O futuro dirá se a CE avança para uma ação 
por incumprimento ou se a resolução do dilema 
passará por uma resposta indireta do BCE, que 
permita à Alemanha considerar que (nas pala-
vras do TCA) a conformidade com os Tratados se  
encontra restabelecida. 

Consultor e associada 
da Abreu Advogados

Por LUÍS FÁBRICA E SÍLVIA BESSA VENDA

"Mas a delimitação entre os domínios 
atribuídos à UE e os domínios 

reservados aos EM não é rígida, 
antes segue, em geral, os contornos 
sinuosos e flexíveis do princípio da 
proporcionalidade: a atuação da UE 
não deve exceder o necessário para 
atingir os objetivos dos Tratados."

OPIN IÃO40

ADVOCATUS .PTJUNHO 2020





42

ADVOCATUS .PT

NEGÓCIO DO MÊ S

JUNHO 2020

VdA e Morais Leitão assessoram 
negócio que pode chegar aos 
550 milhões de euros
Vieira de Almeida e Morais Leitão foram as sociedades de advogados 
destacadas para assessorar a Cellnex Telecom e NOS Comunicações, 
respetivamente, na compra de torres de telecomunicações. A operação 
pode ascender aos 550 milhões de euros.

Texto FREDERICO PEDREIRA 
Fotografia HENRIQUE CASINHAS E HUGO AMARAL
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A Cellnex Telecom, S.A. 
comprou um portefólio 
de cerca de 2.000 torres 
de telecomunicações, lo-
calizadas por todo o país, 

à NOS Towering S.A.
Este negócio, estimado puder ascen-

der a 550 milhões de euros, contou com 
a assessoria da Vieira de Almeida (VdA), 
do lado da Cellnex Telecom, e da Morais 
Leitão, do lado da NOS Comunicações.

A equipa da VdA foi composta por 
29 advogados. Maria Cunha Matos e 
Tiago Bessa, associados coordenado-
res das áreas de prática de M&A e co-
municações, proteção de dados & tec-
nologia, ficaram com a coordenação 
geral da operação, e Isabel Ornelas, 
associada sénior da área de comunica-
ções, proteção de dados & tecnologia, 
e Maria Leonor Piconez, associada sé-

nior de M&A, também estiveram envol-
vidas na coordenação. O processo de  
due diligence ao target contou ainda 
com cerca de 25 advogados.

“Tendo em conta a natureza da tran-
sação e a atividade e negócio do target, as 
principais áreas envolvidas na transação 
foram M&A, comunicações, proteção de 
dados & tecnologia e imobiliário”, expli-
caram Maria Cunha Matos e Tiago Bessa 
à Advocatus. Ainda assim, os advogados 
afirmaram que várias equipas da VdA 
intervieram tanto no workstream da due 
diligence como na redação e negociação 
dos contratos.

A due diligence contou também com a 
participação de dez equipas das várias 
áreas de M&A, bancário & financeiro, 
imobiliário, comunicações, proteção de 
dados & tecnologia, laboral, contencioso 
& arbitragem, ambiente e compliance.

Este negócio, estimado 
puder ascender a 550 

milhões de euros, contou 
com a assessoria da 

Vieira de Almeida (VdA), 
do lado da Cellnex 

Telecom, e da Morais 
Leitão, do lado da  

NOS Comunicações.

A equipa da VdA foi composta 
por 29 advogados. Maria Cunha 

Matos e Tiago Bessa, associados 
coordenadores das áreas de 

prática de M&A e comunicações, 
proteção de dados & tecnologia, 

ficaram com a coordenação 
geral da operação, e Isabel 

Ornelas, associada sénior da 
área de comunicações, proteção 

de dados & tecnologia, e Maria 
Leonor Piconez, associada 

sénior de M&A, também 
estiveram envolvidas na 

coordenação. 
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A equipa da Morais Leitão 
juntou nove advogados. A 
transação foi coordenada por 
Jorge Simões Cortez e contou 
com Gonçalo Machado Borges, 
Sofia Santos Serra, Gonçalo 
Fleming, Agostinho Cardoso 
Guedes e Vanessa Ferreira 
Santos na equipa. 

Desafio da operação: “Concretizar, num 
curto espaço de tempo e precisamente  

numa altura em que as condições de 
trabalho sofreram uma revolução abrupta, 
uma operação complexa e multidisciplinar,  

com intervenção de múltiplas entidades  
e equipas com know-how diferenciado  

e geograficamente dispersas.”

“Desde o seu início até ao Signing do 
SPA, mediaram apenas cinco semanas. 
O processo está ainda em curso, estando 
a conclusão da operação sujeita às auto-
rizações regulatórias habituais nestas 
transações”, notam Maria Cunha Matos 
e Tiago Bessa.

Já a equipa da Morais Leitão juntou no-
ve advogados. A transação foi coordena-
da por Jorge Simões Cortez e contou com 
Gonçalo Machado Borges, Sofia Santos 
Serra, Gonçalo Fleming, Agostinho Car-
doso Guedes e Vanessa Ferreira Santos 
na equipa. 

Jorge Simões Cortez, sócio da Morais 
Leitão, assegurou à Advocatus que as 
áreas do escritório que estiveram en-
volvidas na operação foram a de fusões 

Jorge Simões Cortez 
Sócio da Morais Leitão
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“O kick-off da transação ocorreu no início do recolhimento obrigatório 
em Portugal, e em Espanha, sede da Cellnex, e fez com que a operação 

tenha sido feita com todas as equipas do projeto em teletrabalho.”

e aquisições e administrativo e direito 
público (telecomunicações).

“A fase que foi concluída durou cer-
ca de dois meses”, explica o responsável 
pela operação.

Desafios de uma operação  
de milhões de euros
550 milhões de euros é o valor estima-
do que o negócio pode ascender. E numa 
operação com um valor tão elevado são 
diversos os desafios impostos.

Para Maria Cunha Matos e Tiago 
Bessa, associados da VdA, o principal 
desafio foi conciliar a complexidade da 
transação e dos pontos comerciais a ne-
gociar, “que preveem o estabelecimen-
to de uma relação estratégica de longo 
prazo entre as partes”, com um timing 
“muito exigente” e os condicionalis-

Maria Cunha Matos  
Associada da Vieira de Almeida

Tiago Bessa 
Associado da Vieira de Almeida

Jorge Simões Cortez 
Sócio da Morais Leitão

mos que resultaram da atual situação 
de pandemia.

“O kick-off da transação ocorreu no 
início do recolhimento obrigatório em 
Portugal, e em Espanha, sede da Cellnex, 
e fez com que a operação tenha sido fei-
ta (até ao Signing) com todas as equipas 
do projeto em teletrabalho”, explicam 
os associados à Advocatus.

 Os advogados da VdA asseguraram 
ainda que a situação exigiu novos meca-
nismos de forma a conduzir alguns aspe-
tos da due diligence, “gerindo por exem-
plo, o acesso físico a certos documentos 
cumprindo todas as orientações da DGS 
e cuidados com confidencialidade; das 
negociações mais críticas (que muito 
beneficiam de um encontro cara-a-ca-
ra) e que foram conduzidas em reuniões  
virtuais por videoconferência”. 

“O sentimento das partes e de todos 
os advisors envolvidos foi de superação 
destes desafios de forma ímpar. Apenas 
foi possível com a enorme colaboração 
e comprometimento de cada pessoa en-
volvida e do especial domínio das ques-
tões relevantes por todos”, notam Maria 
Cunha Matos e Tiago Bessa.

Do lado da Morais Leitão o tempo e a 
pandemia foram grandes desafios. 

“Concretizar, num curto espaço de 
tempo e precisamente numa altura em 
que as condições de trabalho sofreram 
uma revolução abrupta, uma operação 
complexa e multidisciplinar, com inter-
venção de múltiplas entidades e equipas 
com know-how diferenciado e geografi-
camente dispersas”, explica Jorge Simões 
Cortez, sócio da Morais Leitão.   

É o número estimado de sites na Europa detidos pela  
Cellnex, tornando-a a principal operadora europeia de  
infraestruturas de telecomunicações e de radiodifusão.

SABIA
QUE...

58.000

Maria Cunha Matos e Tiago Bessa
Associados da VdA



DESDE QUE A PANDEMIA DE COVID-19 ASSOLOU  
o mundo, e em particular a União Europeia, que as 
transportadoras aéreas se veem a braços com uma 
crise sem precedentes, com milhões de consumido-
res com viagens marcadas a aguardar com apreen-
são o reembolso do seu dinheiro. 

De um ponto de vista estritamente legislati-
vo, a questão pareceria, em contexto normal,  
bastante clara. 

O Regulamento (CE) n.° 261/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro, estabele-
ce, em caso de cancelamento do voo pela companhia 
aérea, o direito dos consumidores ao reembolso total 
pelos seus bilhetes, no prazo de 7 dias, ou ao reencami-
nhamento para outro voo, se possível. Excluindo-se, 
todavia, em circunstâncias extraordinárias (como a 
presente, em que inclusivamente se verificou o encer-
ramento de fronteiras), bem como em cancelamen-
tos com mais de 
14 dias de antece-
dência de aviso, o 
direito a uma in-
demnização. 

A s s i m ,  o 
reembolso por 
meio de um va-
le de viagem ape-
nas seria possí-
vel mediante acordo escrito do passageiro. 

Situação diferente, não prevista no Regula-
mento, é aquela em que os passageiros quei-
ram cancelar uma viagem por sua própria ini-
ciativa. Isto aconteceu sobretudo no início, em 
que as fronteiras ainda não estavam encerra-
das, mas já havia fundados receios de contágio, 
e é algo que se prevê que aconteça também nos 
próximos meses, em que ainda que se retomem 
os voos, é expectável que muitos consumido-
res adotem uma postura cautelosa e prefiram 
adiar as suas viagens. O reembolso ou não nes-
tes casos depende do tipo de bilhete adquirido, 
tal como especificado nos termos e condições da 
transportadora, ainda que a maioria das trans-
portadoras, nesta situação de pandemia, tenha 
optado por flexibilizar o regime de alteração de  

Direito dos consumidores a reembolsos  
por parte das transportadoras aéreas  
em tempos de pandemia

datas ou oferecer vales para utilização futura.
Todavia, o contexto atual está muito lon-

ge da normalidade e a legislação europeia cer-
tamente não foi pensada para uma situação ex-
cecional de pandemia global, até há bem pouco  
tempo inconcebível. 

A viabilidade financeira das transportadoras aé-
reas, que têm custos fixos extremamente elevados, 
está seriamente em risco, não obstante o Parlamento 
Europeu ter suspendido os requisitos de que as com-
panhias aéreas efetuem a maioria dos seus serviços 
regulares, para não perder as suas faixas horárias 
de aterragem; e a Comissão Europeia ter flexibiliza-
do as regras de auxílios de Estado, permitindo um 
maior apoio dos governos dos Estados Membros.

Estados Membros que, na sua maioria (incluin-
do Portugal), solicitaram já à Comissão Europeia a 
não aplicação temporária do Regulamento, com o 

objetivo de permi-
tir às companhias 
aéreas, de forma 
generalizada e 
harmonizada, a 
emissão de vales 
das viagens can-
celadas, em vez de 
reembolsos que 
contribuem para 

o seu descalabro financeiro, com impacto na com-
petitividade da aviação europeia a longo prazo. 

Não obstante, a Comissão Europeia permanece, 
até agora, impassível na não alteração da lei, ale-
gando que a proteção dos consumidores é intocável 
e que o foco das companhias áreas deve ser tornar 
os vales mais atrativos, por forma a mais consumi-
dores optarem por essa via de forma voluntária.

Esta posição da Comissão de manter os ideais 
de proteção dos consumidores, ainda que, apa-
rentemente, beneficie os interesses dos mesmos, 
é manifestamente insuficiente e alheada da rea-
lidade, sendo até, na prática, nefasta para aqueles 
que tenta proteger. 

O objetivo da legislação europeia de permitir 
uma abordagem coordenada a nível da União acaba 
por ser desta forma posto em causa, quando cada 

Advogada associada 
no departamento de 
concorrência e União 
Europeia da SRS 
Advogados

Por MARIA BARROS SILVA

"O objetivo da legislação europeia de 
permitir uma abordagem coordenada a 

nível da União acaba por ser desta forma 
posto em causa, quando cada Estado 

Membro, independentemente do disposto 
no Regulamento, tem uma abordagem  

de aplicação prática distinta e  
até contra legem."
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Estado Membro, independentemente do disposto 
no Regulamento, tem uma abordagem de aplica-
ção prática distinta e até contra legem. 

De facto, se os próprios Estados Membros não 
apoiam a aplicação do Regulamento, e sendo estes, 
em primeira linha, os responsáveis pelo cumprimen-
to da legislação europeia, nomeadamente através 
das respetivas autoridades nacionais de aviação, o 
que resulta é que estes acabam por fechar os olhos 
ou, nalguns casos, até mesmo permitir às compa-
nhias aéreas que emitam livremente vales em vez 
de reembolsos, restando aos consumidores a pos-
sibilidade de recorrer ao sistema judicial nacional, 
com possível recurso para os Tribunais Europeus.

Consumidores esses que, muitos dos quais com 
pressão financeira acrescida em consequência do 
Covid-19, não deveriam ser obrigados pelos Esta-
dos a sustentar as companhias aéreas. De facto, o 
seu direito ao reembolso das viagens canceladas é 
agora de extrema importância, com a crise finan-
ceira que resulta das medidas de confinamento a 
agudizar a fragilidade económica das famílias.

Uma possível solução, que não requer alteração 
legislativa, poderá ser tornar os vales consideravel-
mente mais atrativos, permitindo aos consumidores 
com maior disponibilidade financeira optar por este 
mecanismo de forma voluntária, e permitindo aos 
outros o direito a um reembolso efetivo em prazo 
razoável (certamente superior aos 7 dias referidos 
no Regulamento, impossíveis de cumprir dada a 
quantidade de pedidos de reembolso).

Algumas medidas a implementar no sentido de 
incentivar a escolha dos vales de viagem poderiam 
ser, por exemplo: atribuir vales com um valor um 
pouco superior ao preço pago pelo bilhete; aumentar 
a janela temporal em que estes podem ser utilizados 
(em tempos de tamanha incerteza, 1 ano é manifes-
tamente insuficiente); permitir a sua transferência 
para outros passageiros; tornar claro o direito de 
reembolso imediato no final da validade, em caso 
de não utilização dos vales; e por fim, considerar 
associá-los a regalias, tal como, oferta de noite em 
hotel, refeição, visita turística, acesso a lounge de 
aeroporto, desconto em viagens futuras etc.

Em paralelo, e para que os consumidores tenham 
a necessária confiança para optar pelos vales, em 
particular havendo fundados receios de falência 
de companhias aéreas, seria importante obter al-
guma forma de fundo de garantia dos governos ou 
até, a nível da União Europeia. 

Esta poderá ser uma medida adequada a prote-
ger tanto os consumidores, como as companhias 
aéreas, e, em última análise, os próprios Estados 
Membros, permitindo a recuperação do mercado 
da aviação europeia a longo prazo, com base na con-
fiança mútua e respeito pela legislação europeia. 

Todavia, por forma a permitir uma aplicação 
uniforme e não discriminatória destas medidas, 
e tal como já alertado por vários Estados Mem-
bros, é essencial algum tipo de orientação a nível 
da Comissão, por exemplo através da emissão de  
recomendações. Aguardemos.  
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A Valadas Coriel & Associados integrou-se na rede internacional de escritórios 
de advocacia Grimaldi Alliance. À Advocatus, o managing partner sublinha  
que será um “passo grande passo na internacionalização” da firma.

Texto FREDERICO PEDREIRA 
Fotografia D.R.

Valadas Coriel & Associados

Um passo na 
internacionalização da firma
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O mercado português é li-
mitado e competitivo”. Foi 
assim que João Valadas Co-
riel, managing partner da 
Valadas Coriel & Associa-

dos (VCA) começou por referir como sendo 
um dos motivos para a recente integração da 
firma na rede internacional de escritórios 
de advocacia, Grimaldi Alliance, fundada 
pela firma italiana Grimaldi Studio Legale.

 “Uma sociedade com vinte e pouco 
advogados, para trabalhar em ‘lean full 
service’, tem de procurar alianças e par-
tilha de conhecimento com parceiros 
mais fortes e com capacidade de com-
petir com as grandes sociedades e cati-
var as grandes empresas, sobretudo as 
transnacionais”, explica à Advocatus o 
managing partner.

Ainda assim, João Valadas Coriel confi-
dencia que a sociedade já tinha recusado 
vários convites para participar em alian-
ças, mas que o convite do Grimaldi Stu-
dio Legale “está num patamar diferente”. 

“Fomos convidados pelo professor 
Francesco Schiaudone por recomendação 
de outros escritórios estrangeiros com 
quem trabalhamos, e acreditamos que 
com a dimensão e qualidade da Grimaldi 
Alliance daremos mais um grande passo 
na internacionalização da VCA”, reforça.

 Para João Valadas Coriel não existe 
propriamente uma integração no escri-
tório internacional, uma vez que “cada 
escritório mantém a sua identidade”. “A 
aliança, para além do estatuto de ‘best 
friends’, leva a cabo muitas iniciativas 
transnacionais”, acrescenta.

Segundo o managing partner, a Gri-
maldi tem uma equipa “muito forte” em 
direito europeu e concorrência, possuin-
do um escritório próprio em Bruxelas pa-
ra acompanhar assuntos comunitários. 

“Numa primeira fase, temos duas am-
bições: representar empresas italianas 
em Portugal e empresas portuguesas em 
Itália e, por outro lado, integrar propos-
tas multijurisdicionais para empresas e 
organismos transnacionais. A Grimal-
di é também forte no direito da arte e 
dos bens culturais, que a VCA pratica 
para várias instituições portuguesas. 
Em qualquer projeto de investimento 
estrangeiro em Portugal ou vice-versa, 
o músculo da Grimaldi potencia a nos-
sa equipa aguerrida e experimentada”, 
nota o líder da VCA.

 Questionado se existiriam mais opor-
tunidades de negócio ao juntarem-se a fir-
mas multinacionais, João Valadas Coriel 
espera um aumento do “deal flow”, uma 
vez que a integração oferece “soluções 
globais a entidades que operam em múl-
tiplas jurisdições”. O managing partner 
conta ainda com a partilha de conheci-
mentos e a experiência dos vários escritó-
rios que integram a firma internacional.

 “A Grimaldi Alliance permite alar-
gar a nossa rede de ação, vincado a nos-
sa presença no mercado europeu, assim 
como poder acompanhar eficazmente os 

nossos clientes fora de fronteiras, benefi-
ciando de uma equipa multidisciplinar, 
com profissionais altamente qualifica-
dos e cada vez mais especializados, com 
profundo conhecimento dos mercados 
locais”, assegura.

À Advocatus, João Valadas Coriel con-
ta que a pandemia Covid-19 atrasou o 
processo de implementação, mas que 
já foi possível fazer “tenders em con-
juntos e criar um guia internacional 
de medidas governamentais para lidar 
com o Covid”. 

Dois novos Of Counsels em 2020
No início do ano, a VCA reforçou a equi-
pa de direito imobiliário, construção e 
engenharia com a integração de Miguel 
Tönnies e Miguel Cavazzini, enquanto  
Of Counsels, advindos ambos de empresas.

“A VCA tem cada vez mais trabalho 
sofisticado na área do imobiliário e os 
‘Migueis’ como lhes chamamos, para 
além de serem excelentes pessoas e ex-
celentes advogados, têm uma expertise 
única no campo da construção e projetos 
complexos, bem como de contratação pú-
blica nacional e internacional”, explica 
o managing partner à Advocatus.

João Valadas Coriel advertiu que o se-
tor imobiliário vai sofrer “pelo menos um 
soluço dos grandes” e que a “indisposição 
só passará quando a livre circulação de 
pessoas e bens for efetivamente repos-

João Valadas 
Coriel confidencia 

que a sociedade 
já tinha recusado 

vários convites 
para participar 

em alianças, mas 
que o convite do 
Grimaldi Studio 

Legale “está 
num patamar 

diferente”.
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ta”. Ainda assim, garante que existem 
muitos projetos em compasso de espera.

 Fundada em 2001, os primeiros 20 
anos de atividade, segundo o managing 
partner, foram de especialização, “crian-
do departamentos diferenciados para as 
várias áreas do direito, formando pes-
soas e permitindo oferecer aos nossos 
clientes um serviço de qualidade com-
petitivo e on time”. Com atualmente 28 
colaboradores, o líder da VCA garante 
que na firma cada advogado tem de ser 
um “polímate” e que, em cinco anos, du-
plicaram a faturação.

“Começámos como advogados de barra 
principalmente, mas na prática, éramos 
uns ‘faz-tudo’. Tínhamos como lema de 
que não havia assunto que um advogado, 
estudando e perguntando, não pudesse 
lidar. Não tenho nada contra a especiali-
zação, mas creio firmemente que se deve 
começar por ser um advogado generalista 
para ter uma visão abrangente da profis-
são e do mundo em que vivemos”, nota.

 Mas para os próximos 20 anos, João 
Valadas Coriel acredita que uma “outra 
geração terá chegado à liderança da so-
ciedade” e que essa geração já se encon-
tra em preparação. 

“A pouco e pouco tornar-me-ei uma 
espécie de advogado emérito, mas os ver-
dadeiros advogados nunca se reformam 
completamente. O diabo sabe muito, não 
porque é diabo, mas porque é velho. Es-
pero que esta sociedade seja uma mistura 
equilibrada de irreverência e inovação, 
com experiência e pragmatismo. Que-
ro que sejamos conhecidos por sermos 
muito bom naquilo que fazemos e que 
merecemos cada cêntimo que custamos. 
Não nos irá ver a entrar em guerras de 
preços e corridas sem nexo para o fundo 
do poço”, garante.
 
“A gestão da crise feita na Europa 
tem sido um suicídio económico”
Face à pandemia Covid-19, a VCA ado-
tou o regime de teletrabalho, apesar de 
continuar a existir presenças físicas no 
escritório. “Eu venho ao escritório todos 
os dias e temos sempre outros dois ad-
vogados em rotação para assegurar es-

Com atualmente 
28 colaboradores, 

o líder da VCA 
garante que 

na firma cada 
advogado tem de 

ser um “polímate” 
e que, em cinco 

anos, duplicaram 
a faturação.
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“A gestão da crise feita na Europa, com 
exceção dos escandinavos, tem sido um 

suicídio económico. As consequências não 
podem ser boas, sobretudo num país que, 
em quatro anos de crescimento, gastou 

tudo o que tinha e o que não tinha.” 
João Valadas Coriel 

Managing partner da VCA

crituras e outras urgências que exijam 
a presença física dos colaboradores”, 
conta o advogado.

Para João Valadas Coriel, o novo me-
canismo laboral é bastante positivo e a 
adaptação superou as expectativas, “até 
com ganhos de produtividade”.

Entres as medidas adotadas pela 
sociedade, está a aposta na dinamiza-
ção de ferramentas digitais e a cria-
ção de um helpdesk com advogados de  
todas as áreas.

“A gestão da crise feita na Europa, 
com exceção dos escandinavos, tem sido 
um suicídio económico. As consequên-
cias não podem ser boas, sobretudo num 
país que, em quatro anos de crescimen-
to, gastou tudo o que tinha e o que não 
tinha. Vai haver muita devastação no 
tecido económico e as medidas anuncia-
das de apoio à economia, como escrevi 
noutros fóruns, foram too little too la-
te. Em 6 de maio, mais de um terço das 
empresas não tinha recebido o lay off e 
os propalados milhões de empréstimos 
bonificados ainda não tinham chegado 
a três por cento das empresas”, assegura 
o managing partner.

O advogado acredita que o impacto 
da pandemia na firma está dependente 
do grau de interesse dos investidores es-
trangeiros em Portugal, quer particula-
res quer empresas. 

Derivado da pandemia Covid-19, o 
principal desafio apontado por João Va-
ladas Coriel para as sociedades de advo-
gados é “sobreviver”.

“Não nos iludamos, nada nem nin-
guém aguenta meses de suspensão da 
economia, muito menos as sociedades 
de advogados portuguesas penalizadas 
por um regime fiscal absurdo e que nos 
põem em desvantagem face às sucursais 
das multinacionais e aos braços legais 
das Big Four”, conclui.

 O managing partner acredita que o 
futuro passa pelo investimento em tec-
nologias de informação e “todas aque-
las ferramentas que ainda são apenas 
showcase, mas que se generalizarão 
em breve, como o blockchain, machine  
learning e AI”. 



A COMISSÃO EUROPEIA TEM VINDO A ADMITIR 
um conjunto de medidas destinadas a aliviar os 
efeitos nefastos da crise económica decorrente da  
pandemia da Covid-19.

A abordagem inicial da Comissão Europeia, plas-
mada numa Comunicação designada «Quadro tempo-
rário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio 
da economia no atual contexto do surto de Covid-19”, 
virou-se essencialmente para o reforço da liquidez 
das empresas, visando assegurar que estas pudes-
sem salvaguardar os seus compromissos financei-
ros e, mais concretamente, garantir a manutenção 
dos postos de trabalho. 

Atendendo ao impacto estrutural que a crise irá 
colocar na solvência do tecido empresarial, a Comis-
são Europeia veio, posteriormente, ampliar a mar-
gem de ação dos Estados-Membros, com novas me-
didas, sendo um dos 
mecanismos mais 
relevantes a reca-
pitalização das em-
presas pelo Estado, 
em termos que nun-
ca foram tão vastos 
como agora, mais 
ainda assim sujeitos às seguintes condições gerais:

a)   A concessão de apoio público nacional só deve 
ser considerada se não puder ser encontrada outra 
solução adequada;

b)   Devem ser definidas condições claras no que 
respeita à entrada, à remuneração e à saída do Esta-
do das empresas, bem como a regras em matéria de 
governação e a medidas adequadas para limitar dis-
torções da concorrência;

c)   As recapitalizações não devem exceder o mí-
nimo necessário para assegurar a viabilidade das 
empresas delas beneficiárias e não devem ir além da 
reposição da estrutura de capital anterior ao surto da 
pandemia de Covid-19;

d)   Deve ser dada preferência aos instrumentos 
de dívida subordinada.

Já em relação ao apoio a empresas consideradas 
estratégicas, a Comissão Europeia recorda que o Tra-
tado não impede que o Estado adquira participações 
no capital de empresas. E se essa aquisição for feita a 
preços de mercado ou se o Estado intervir em condi-
ções pari passu com os sócios ou acionistas privados, 
então poderá nem existir qualquer auxílio estatal.  

Rumo a um programa de recapitalização 
das empresas portuguesas

Por fim, é de assinalar que a Comissão Europeia 
não faz depender a aprovação das medidas de reca-
pitalização de quaisquer planos de reestruturação 
ou de quaisquer condições análogas, o que é uma 
evolução face ao regime que foi aplicado ao sistema 
financeiro depois da crise de 2008. 

Portugal tem todo o interesse em adotar um re-
gime transparente que permita o acesso das nossas 
empresas à recapitalização. Este objetivo poderá ser 
assegurado através de um regime jurídico geral que 
defina quem, como e em que condições pode candi-
datar-se, sem prejuízo das obrigações posteriores de 
prévia aprovação pela Comissão Europeia. 

As circunstâncias excecionais que vivemos 
exigem respostas rápidas e efetivas e o nosso Go-
verno não pode deixar de perder de vista que este 
quadro temporário vigorará apenas até 31 de de-

zembro de 2020, sen-
do que as medidas 
de recapitalização 
devem ser concedi-
das até 30 de junho 
de 2021. Logo que se 
perceba qual o enve-
lope financeiro dis-

ponível, o programa deve ser empreendido com 
a celeridade necessária.

As regras relativas a medidas de auxílio estatal 
nunca foram tão aliviadas como agora. Mas a mag-
nitude da crise e o universo de beneficiários também 
nunca foi tão expressivo, pelo que o sucesso deste 
programa de recapitalização exigirá também um 
reforço da nossa capacidade institucional e técnica, 
tanto no início, com a seleção e avaliação das empre-
sas, durante, com o acompanhamento atento da ati-
vidade, ou no fim, na defesa dos interesses do Estado 
no processo de saída. 

Sócio da Pinto  
Ribeiro Advogados

Por ANDRÉ MIRANDA

"As circunstâncias excecionais que 
vivemos exigem respostas rápidas e 
efetivas e o nosso Governo não pode 

deixar de perder de vista que este 
quadro temporário vigorará apenas 

até 31 de dezembro de 2020."
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O Craveiral Farmhouse é um novo conceito na costa  
alentejana, a poucos quilómetros da Zambujeira do Mar, que se 

apresenta como um turismo de natureza com alma.

Texto VANDA JORGE 
Fotografia D.R

A MEIO CAMINHO
ENTRE O CAMPO E O MAR

Craveiral
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Q uase sempre os lugares especiais e que 
nos fazem sentir especiais, são feitos de 
uma história. E sobre o Craveiral Far-
mhouse são muitas as histórias que se 
podem contar. A de um campo de cravos 

solitário na costa alentejana e um advo-
gado lisboeta que sonhava um dia ser agricultor. Diz-se 
que se cruzaram-se num dia de primavera e foi amor à 
primeira vista: um era um terreno menosprezado, mas 
com um potencial natural que poucos tinham a capacida-
de de entender. O outro trabalhava num escritório, mas 
sabia que tinha a capacidade de arregaçar as mangas, 
pôr as mãos na terra e dar vida a um projeto turístico a 
meio caminho entre o campo e o mar. Foi deste encontro 
feliz que  nasceu  o Craveiral Farmhouse, um turismo de  
natureza que muito mais do que apenas uma unidade 
hoteleira na costa alentejana é uma história de sonhos 
e de resiliência. Um projeto de vida e para a vida, não 
só a daqueles que o fazem acontecer diariamente, mas 
também a dos que passam por lá. 

Mas há outras histórias, de emoções e de ciclos 
de vida, como nos conta o proprietário Pedro Fran-
ca Pinto. O seu desejo era deixar um legado aos fi-
lhos, após ter sido pai pela primeira vez. Chama-
-lhe um legado emocional, mais do que material. 
“O Craveiral nasce em termos conceptuais há dez 
anos. Nasce com o nascimento do meu primeiro fi-
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lho, são momentos que marcam e que me fez pen-
sar no que eu queria fazer e deixar para ser feliz e 
proporcionar felicidade à minha família. Eu esta-
va na área de imobiliário, turismo e restruturação 
de empresas como advogado, conhecia muitos bons 
exemplos e também muitos maus exemplos de pro-
moção de empreendimentos turísticos, e isto fun-
cionava como a minha reserva de pureza daquilo 
que eu achava que deveria ser feito e muito numa 
ótica de cliente. Não tanto numa ótica pura e dura 
financeira, mas mais emocional, de proporcionar 
experiências aos hóspedes, acreditando que criando 
um produto, um projeto com estas características, 
acabaria por funcionar do ponto de vista financei-
ro e ao nível de posicionamento/preço”.

O Craveiral Farmhouse, um turismo 
de natureza muito mais do que 
apenas uma unidade hoteleira na 
costa alentejana, é uma história 
de sonhos e de resiliência. Um 
projeto de vida e para a vida, não só 
a daqueles que o fazem acontecer 
diariamente, mas também a dos  
que passam por lá.
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O regresso às origens com o conforto da vida 
moderna
Autenticidade, pertença, simplicidade, partilha e 
bem-estar são os conceitos que estão na origem e no 
dia-a-dia de tudo o que é criado e vivido no Cravei-
ral. A ideia nunca foi fazer um simples hotel onde 
se vai dormir, mas antes o prazer de receber bem e 
de proporcionar experiências únicas. Um regresso 
às origens, mas com o conforto da vida contempo-
rânea, sempre no enquadramento da natureza e da 
calma dos dias que passam sem pressa.

Cerca de nove hectares de ar puro e de flora em 
bruto, com quatro núcleos de 38 casas, que nos fa-
zem sentir em casa e que respeitam os princípios 
de um turismo sustentável. Junta-se quatro pisci-
nas, um centro de bem-estar, uma horta biológica, 
um pomar, um charco natural mediterrânico, ani-
mais da quinta, um restaurante farm to table, um 
centro de interpretação da natureza e até aulas de 
Ioga. Pedro Franca Pinto imaginou-o com “um sítio 
onde há sempre o que fazer, mas onde também se 
pode não se fazer absolutamente nada”.

O conceito do Craveiral é farm to table, privile-
giando os produtos regionais e da própria horta e 
em respeito com a sazonalidade. Há carne de caça 
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Cerca de nove hectares 
de ar puro e de flora 

em bruto, com quatro 
núcleos de 38 casas,  

que nos fazem sentir em  
casa e que respeitam  

os princípios de um  
turismo sustentável. 
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Tendo como 
princípio a 
constante 
evolução, 
o Craveiral 
Farmhouse 
quer produzir 
produtos de 
marca própria 
em torno dos 
frutos e plantas 
autóctones, 
enaltecendo os 
seus potenciais 
gastronómicos, 
medicinais e 
cosméticos.
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e peixe fresco apanhado pelos pescadores locais, 
o típico pão alentejano ou a tradicional sopa de to-
mate e o não menos famoso medronho para ajudar 
à digestão. 

Tendo como princípio a constante evolução, o 
Craveiral Farmhouse quer produzir produtos de 
marca própria em torno dos frutos e plantas au-
tóctones, enaltecendo os seus potenciais gastronó-
micos, medicinais e cosméticos. Da visão faz parte 
também desenvolver o Centro de Interpretação da 
Natureza onde será possível conhecer o habitat na-
tural da Rede Natura 2000 do Sítio de Monchique, 
com informação sobre as características e proprie-
dades da sua fauna e flora. Construído em pleno pi-
nhal, com vista para um charco natural mediter-
rânico temporário, e tendo por base uma arrojada 
estrutura de madeira e vidro, no espaço é possível 
realizar diferentes eventos, como workshops ou 
aulas de yoga ou até concertos:  “Foi tudo pensa-
do com muito detalhe, no início eu e os projetistas 
passávamos semanas aqui, sentados no terreno a 
perceber os ventos dominantes, a ver o sol, a pen-
sar nas questões energéticas para todas as divisões 
das casas terem luz natural, foi tudo pensado numa 
ótica de sustentabilidade: ambiental, financeira e 
operacional” conclui. 
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Mafalda Semedo Martins
PLEN – Sociedade de Advogados 

▼
Antas da Cunha ECIJA

A Antas da Cunha ECIJA o reforçou a sua 
equipa com a integração da advogada 
Mafalda Semedo Martins na equipa  

de direito imobiliário.

Mafalda Contumélias Batista
ABC Legal - Alexandra Bessone  

Cardoso & Associados 

▼
Raposo Bernardo & Associados
A associada sénior vai reforçar a Raposo 

Bernardo & Associados e integrar as 
áreas de seguros, contencioso  

e concorrência.

ma i o
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Sofia Taveira da Fonseca
Telles de Abreu 

▼
CCSL Advogados

A associada da CCSL transita da Telles  
de Abreu e vai integrar a equipa de  
imobiliário e regulatório da firma.

Três sociedades de advogados 
fecharam a edição de junho com  
um reforço nos seus escritórios. 

A PLEN – Sociedade de Advogados, 
a ABC Legal - Alexandra Bessone 

Cardoso & Associados e a Telles de 
Abreu perderam um advogado,  

cada uma.
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 "Fazer sempre o que me parece mais verdadeiro e correto".Um lema de vida...

Octavio   Castelo   Paulo
É sócio da SRS Advogados desde 1999, com 

experiência essencialmente nas áreas de 
societário, comercial, M&A e TMT.

ESTAS SÃO AS SUAS ESCOLHAS!

Os tempos livres são para...
Ouvir música (muita), ler, experiências gastronómicas 
e aproveitar a cidade a passear (muito; Lisboa tem 
espaços excecionais para desfrutarmos).

O livro favorito
Tantos… Talvez  

“A Montanha Mágica”, 
de Thomas Mann e 
a “Mensagem”, de 
Fernando Pessoa.

O filme que
nunca perde...

Também não é fácil…  
Cinema Paraíso,  

Casablanca, Excalibur,  
Amadeus.

Uma memória...
Talvez passar a noite 

na Bowne, em Londres, 
a acabar o prospeto 
da primeira fase de 
privatização da PT e  
depois receber os 

prospetos, ainda quentes, 
acabados de imprimir.

Uma série de sempre...
Não vejo muitas séries. 

Acompanho o “The Crown”. 
Gostei muito de “Downton 

Abbey”. Mais antiga, 
“Reviver o Passado  

em Brideshead”.

O primeiro  
despertador toca às...

6h10 

A primeira coisa que 
faz quando acorda...
Acordar toda a família.

A primeira coisa que 
faz quando chega  

a casa...
Uma festa à minha cadela, 

que me vem sempre 
receber à porta.

Para começar bem  
o dia nada melhor  

do que…
Tomar o pequeno-almoço 

com toda a família.

A viagem de eleição...
Várias. Paris em 2019 com 

mulher e filhos (agora 
mais crescidos) e Berlim 
este ano (ainda antes da 
intempérie…) com o meu 

filho mais velho.

AS E SCOLHAS DE . . .

Na secretária  
nunca falta(m)...
Chocolate de leite!
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