
Pares Advogados



A PARES ADVOGADOS é uma sociedade de Advogados que reúne uma equipa 

experiente e versátil, focada no estabelecimento de relações de longo prazo com os seus 

clientes.

A base da nossa sociedade é uma partilha de princípios e valores e uma forma comum 

de ver a profissão e o seu exercício na sociedade contemporânea, espelhada também na 

manutenção de uma equipa estável e comprometida com o nosso projecto e na qual os 

nossos clientes se reconhecem.

O nosso objectivo é proteger e valorizar os interesses legítimos dos nossos clientes,  

ajudando-os no planeamento e estruturação dos seus negócios e interesses e, defen-

dendo os seus direitos, tentando compreender e resolver as suas preocupações, sempre 

com integral respeito pelas nossas regras profissionais. Tudo isto, pugnando pela boa 

aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura 

e instituições jurídicas.

O planeamento e montagem de negócios, o acompanhamento de negociações, em maté-

rias tão diversas quanto o direito societário, o ordenamento do território e o urbanismo, 

a arbitragem, os mercados de capitais, o contencioso de todas as naturezas, desde o socie-

tário ao penal, passando naturalmente pelo civil e pelo administrativo, o direito do trabalho 

e segurança social, o direito da família e sucessório e o direito da insolvência e recuperação 

de empresas, são algumas das áreas em que assessoramos os nossos clientes.



ÁREAs
Direito ComerCial e SoCietário
A PARES ADVOGADOS tem uma equipa com 

vasta experiência na organização 

e acompanhamento de operações de aquisição, 

fusão, cisão e reestruturação de empresas 

e grupos de empresas, em diversos sectores 

de actividade, aos níveis nacional e internacional.

Desenvolvemos também intensa actividade 

na assessoria a empresas e pessoas singulares 

na sua actividade comercial corrente, com 

especial incidência na elaboração, negociação 

e celebração de contratos e no aconselhamento 

jurídico na elaboração de todos os documentos 

legais que a respectiva actividade requer.

O governo das sociedades é outra das áreas 

onde temos know how, prestando assessoria 

a conselhos de administração e demais órgãos 

societários, bem como a accionistas 

e outros stakeholders, no âmbito das relações 

societárias, na resolução de diferendos com 

ou entre accionistas, na estruturação de 

modelos de governo e em todas as matérias

 relacionadas, como, por exemplo, elaboração 

de acordos parassociais, protocolos familiares, 

de regulamentos de funcionamento dos diversos 

órgãos sociais ou códigos de ética. Igualmente, 

todas as matérias de compliance são objecto 

da nossa actividade.

Na área da recuperação de empresas 

e insolvências, a PARES ADVOGADOS 

intervém activamente na elaboração 

e acompanhamento da execução de planos 

de insolvência de empresas, incluindo 

negociações com credores e assessoria jurídica 

a administradores de insolvência. 

A reestruturação de passivos e a recuperação 

de empresas são também uma área onde 

a nossa equipa tem ampla experiência.

Direito BanCário e FinanCeiro
A PARES ADVOGADOS tem uma equipa 

dedicada a esta área de negócio, incidindo 

o seu trabalho, essencialmente, no desenho, 

negociação e acompanhamento de todo o tipo 

de operações de financiamento e reestruturação, 

prestação e execução de garantias, nacional e 

internacional, mercados de capitais, instrumentos 

financeiros e aconselhamento regulatório.

É igualmente importante a nossa experiência 

na constituição de fundos de investimento 

mobiliário, de capital de risco e imobiliário, 

na elaboração dos respectivos regulamentos 

de gestão e no acompanhamento da sua 

actividade, em geral, incluindo a prestação 

de informações e relacionamento com 

a supervisão e compliance.

A PARES ADVOGADOS é constituída 

por uma equipa de Advogados de reconhecida 

experiência e capacidade profissional. 

Acreditamos que a nossa Sociedade representa 

uma forma distinta de exercer a advocacia,  

por várias razões.

A diversidade dos nossos percursos permite 

responder às mais variadas necessidades  

e solicitações dos clientes.

A nossa experiência e competência são 

reconhecidas no mercado e resultam de muitos 

anos de prática e de sucessos.

Os nossos advogados prestam assessoria em 

todos os ramos do direito: civil, administrativo, 

penal, comercial e societário.

Somos competentes em áreas clássicas, 

tais como família e sucessório, insolvência e 

recuperação de empresas, ordenamento do 

território e urbanismo, arbitragem, mercados 

de capitais e contencioso de todas as naturezas, 

desde o societário ao penal.

Destacamo-nos também em ramos mais 

específicos e actuais como a protecção de dados, 

o direito do desporto, o direito das artes, o direito 

da imigração e o direito da Segurança Social.

A diversidade dos nossos perfis permite responder 

às mais variadas categorias de clientes.

Aconselhamos empresas, particulares, entidades 

públicas ou privadas, oriundos das mais distintas 

jurisdições e países.

Coordenamos e orientamos assuntos  

de elevada complexidade jurídica e humana,  

que consideramos como um estímulo para 

alcançar a melhor solução para os interesses  

em causa.

Prestamos assessoria e conduzimos negociações 

em várias línguas estrangeiras, como o Inglês,  

o Francês, o Espanhol, o Alemão, o Italiano  

e muitos dos nossos advogados têm experiência 

profissional e/ou educação internacional.

É neste espírito de abertura que a  PARES 
ADVOGADOS criou recentemente o seu 

Departamento Francófono, constituído por 

advogados que dominam a língua francesa  

e que serão, a este título, os interlocutores 

privilegiados dos clientes francófonos.



ÁREAs
orDenamento Do território, 
UrBaniSmo e imoBiliário
A assessoria na área do Ordenamento do 

Território e do Urbanismo constitui uma das 

grandes apostas da PARES ADVOGADOS.

A nossa sociedade dispõe de uma equipa 

especializada em processos de elaboração 

de planos municipais de ordenamento do 

território (planos directores municipais, planos 

de pormenor e planos de urbanização), na 

concertação e aprovação dos mesmos e na 

elaboração de contratos para planeamento 

e respectiva negociação junto das entidades 

administrativas.

Colaboramos com diversas Câmaras Municipais 

na área do planeamento urbanístico.

Prestamos também assessoria em processos de 

licenciamento urbanístico (obras de urbanização 

operações de loteamento, obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração ou 

demolição), destacando-se o acompanhamento 

a promotores imobiliários em projectos turísticos, 

designadamente hotéis, resorts e campos 

de golfe, bem como em procedimentos de 

instalação e exploração de empreendimentos 

comerciais (centros comerciais, retail parks 

e parques logísticos) e industriais.

Na área do Direito Imobiliário, a PARES 
ADVOGADOS tem uma equipa vocacionada 

para prestar assessoria jurídica na criação de 

estruturas para operações de investimento 

imobiliário, em operações de investimento 

imobiliário e na elaboração e negociação de 

contratos imobiliários, designadamente compra 

e venda, sale and lease back, arrendamento, 

permuta e direito de superfície.

Prestamos igualmente assessoria na elaboração 

e negociação de contratos de empreitada, 

subempreitada (incluindo apoio ao nível 

do contencioso dos contratos de empreitada) 

e de fiscalização de obra, bem como 

no acompanhamento da fase de execução 

contratual.

A assessoria em operações de financiamento 

imobiliário é outra das nossas áreas 

de actividade.

Direito PúBliCo
Na área do Direito Público, a PARES 
ADVOGADOS destaca-se por ter uma equipa 

especializada em procedimentos pré-contratuais, 

desde a fase inicial até à fase final de celebração 

de contratos públicos, prestando assessoria 

quer a entidades públicas (elaboração das peças 

do procedimento e preparação dos relatórios 

preliminar e final de avaliação das propostas), 

quer a entidades privadas (análise das peças 

do procedimento; acompanhamento 

na elaboração das propostas e preparação 

de resposta em sede de audiência prévia).

Presta também assessoria na fase de execução 

contratual e serviços jurídicos no âmbito 

do contencioso da contratação pública.

Merece também realce a assessoria 

da PARES ADVOGADOS em: 

• Processos de expropriação, desde a fase inicial, 

da aquisição por via do direito privado,  

até à fase da arbitragem judicial, incluindo  

o patrocínio em processos de reversão;

• Questões de domínio público, em especial  

de domínio hídrico;

• Questões de funcionalismo público;

• Processo de contencioso administrativo geral 

(providências cautelares, impugnação de actos 

administrativos, condenação da Administração  

à prática de actos; intimações para acesso  

a documentos, acções de responsabilidade civil 

extracontratual do Estado).

ContenCioSo e arBitragem
A PARES ADVOGADOS aposta forte 

na área de contencioso e arbitragem, possuindo 

uma equipa com muita experiência  

no acompanhamento e resolução de litígios 

judiciais e arbitrais, nacionais e internacionais.

Presta assessoria aos seus Clientes na prevenção 

de litígios – pois a melhor forma de os resolver 

é preveni-los – e na resolução, tão célere quanto 

possível, dos mesmos quando se tornam 

inevitáveis, utilizando para o efeito todos  

os meios que se revelem adequados.

Esta equipa da PARES ADVOGADOS 

colabora activamente com as restantes áreas  

de prática na avaliação do risco de contencioso  

e na elaboração de cláusulas contratuais  

para o evitar ou mitigar.

Merece destaque a vocação da PARES 
ADVOGADOS para:

• Contencioso civil: litígios contratuais;  

acções de responsabilidade civil contratual  

e extracontratual; recuperação de crédito  

no âmbito de processos executivos; instauração 

e acompanhamento de providências cautelares.

• Contencioso societário: acompanhamento 

e resolução de conflitos societários, 

nomeadamente conflitos entre accionistas, 

impugnação de deliberações sociais  

e responsabilidade de administradores.

• Arbitragem: arbitragens institucionais e ad hoc.

Direito Penal 
e Contra-orDenaCional
A PARES ADVOGADOS dispõe de uma 

experiente equipa de contencioso penal, 

intervindo nos processos com maior destaque  

no nosso panorama judicial, estando 

especialmente vocacionada para os crimes 

económicos, crimes fiscais, crimes dos mercados 

de valores mobiliários e de capitais, crimes 

ambientais e crimes informáticos, quer  

na defesa dos arguidos, quer no patrocínio  

dos denunciantes/demandantes.

Nestes processos multidisciplinares, esta equipa 

socorre-se das demais áreas de prática a fim  

de poder apresentar ao Cliente um trabalho final 

que sirva os seus interesses de forma global.

Esta equipa da PARES ADVOGADOS 

está também especialmente vocacionada  

para o tratamento do tema da responsabilidade  

de pessoas colectivas, administradores e gerentes, 

na vertente criminal e contra-ordenacional.

No domínio contra-ordenacional, a PARES 
ADVOGADOS possui experiência quer na 

fase administrativa, quer na fase judicial de 

impugnação das decisões proferidas pelas 

autoridades administrativas.

Presta assessoria em processos de 

contra-ordenação instaurados pelas entidades 

reguladoras e de supervisão das actividades 

económicas (Comissão de Mercados de Valores 

Mobiliários, Banco de Portugal, ASAE), bem como 

em processos de contra-ordenação aeronáuticos, 

urbanísticos e ambientais. 

Direito Do DeSPorto
A evolução do fenómeno desportivo à escala 

global e os problemas específicos que lhe estão 

associados justificam a autonomização do 

Direito do Desporto enquanto ramo do Direito 

que requer um conhecimento concreto das 

suas particularidades e, simultaneamente, uma 

atenção multidisciplinar por parte das demais 

áreas de prática.

A PARES ADVOGADOS dispõe de advogados 

especializados em Direito do Desporto e de 

valência transversal aos demais domínios 

do Direito, pelo que se encontra em situação 

privilegiada para responder aos desafios que este 

ramo do Direito coloca nos dias de hoje.

Presta assessoria jurídica a todos os agentes 

desportivos – praticantes, empresários, 

clubes, sociedades anónimas desportivas, 

federações desportivas, ligas profissionais –, 

nas mais diversas áreas, estando especialmente 

vocacionada para:

• Negociação e elaboração de contratos de 

trabalho desportivo, agenciamento, patrocínio  

e utilização de direitos de imagem, entre outros;

• Acompanhamento da gestão de clubes 

desportivos;

• Representação de praticantes e apoio à gestão 

de carreiras desportivas;

• Contencioso e arbitragem de conflitos 

de natureza desportiva junto dos órgãos 

federativos e judiciais, nacionais e estrangeiros.

   

Direito laBoral  
e SegUrança SoCial
A PARES ADVOGADOS dispõe de uma equipa 

com vasta experiência no acompanhamento 

da gestão dos recursos humanos dos seus 

Clientes. A assessoria da PARES ADVOGADOS 

abrange, nomeadamente, a negociação e 

redacção de contratos de trabalho e de cláusulas 

especiais adequadas a cada caso, a consultoria 

quotidiana em todos os domínios das relações 

laborais, o acompanhamento de processos de 

transmissão de estabelecimento e/ou empresas, 

auditorias legais, bem como o aconselhamento 

e acompanhamento de todos os procedimentos 

tendentes ao estabelecimento e cessação 

da relação laboral.

Para além da intensa prática em todo 

o contencioso junto dos tribunais do trabalho, 

com especial ênfase para as impugnações 

judiciais de despedimento e para os processos 

de contra-ordenação laboral, a equipa da PARES 
ADVOGADOS tem ainda relevante experiência 

em processos negociais com vista a evitar 

o recurso, sempre dispendioso e moroso, 

à via judicial para resolução dos litígios.

Realça-se ainda a assessoria da PARES 
ADVOGADOS em todas as matérias 

relacionadas com o Direito da Segurança Social, 

as quais incluem ainda o contencioso 

junto das instituições da Segurança Social 

e no âmbito de processos de contra-ordenação 

à Segurança Social.



ÁREAs 
Direito FiSCal
Na Área de Direito Fiscal, a PARES 
ADVOGADOS acompanha a actividade 

dos seus Clientes, produzindo e emitindo 

pareceres em domínios fiscais tão específicos 

como o sejam a tributação sobre o rendimento 

de pessoas singulares e colectivas, o património, 

a despesa e os benefícios fiscais. 

Por outro lado, presta aconselhamento 

jurídico-fiscal na criação de empresas 

e desenvolvimento de negócios, incluindo 

as operações de reestruturação 

e reorganização de sociedades e grupos 

de sociedades, processos de fusão, cisões 

e de gestão patrimonial em geral, 

encontrando-se igualmente apta a analisar 

a tributação numa perspectiva internacional.

ProPrieDaDe inteleCtUal, 
DireitoS De aUtor, ProPrieDaDe 
inDUStrial
Esta área de especialização centra-se 

no aconselhamento e prestação de serviços 

relativos à aquisição e protecção de direitos 

de autor, direitos de imagem, patentes, marcas 

e desenhos industriais, mas também no direito 

da publicidade e concorrência desleal.

O licenciamento, exploração e defesa dos direitos 

de propriedade intelectual e industrial, 

em especial nas áreas de publishing 

e entertainment são uma actividade de relevo 

na sociedade, que aconselha vários grupos 

editoriais e de media.

Prestamos assessoria jurídica e diversas 

transacções verificando e avaliando 

os direitos de Propriedade Intelectual, 

bem como assuntos conexos.

O acompanhamento em processos judiciais, 

mas também junto de autoridades policiais 

e administrativas nesta área, fazem parte 

dos serviços que oferecemos 

aos nossos clientes.

ProteCção De DaDoS
Actualmente, o regime legal da protecção 

dos dados pessoais assume especial relevância 

e complexidade na vida das empresas.

A nossa equipa assessora os seus clientes 

nesta área, com especial destaque para: 

aconselhamento na definição de modelos 

de negócio e no lançamento de produtos 

e campanhas de marketing; preparação e 

apresentação de notificações e pedidos de 

autorização e acompanhamento dos processos 

administrativos junto da CNPD; realização 

de auditorias para verificação do estado de 

cumprimento da lei; realização de programas 

de compliance adaptados caso a caso; 

aconselhamento na implementação de 

procedimentos internos; contencioso relativo 

a decisões da CNPD.

inStitUCional
Denominação Social
Plácido de Abreu & Associados, 

Sociedade de Advogados, SP, RL

Sede

Rua Alexandre Herculano, 23, 2º

1250-008 Lisboa – Portugal 

Registo na Ordem dos Advogados: 39/11

NIPC: 510002374

Sócios
• António Juzarte Rolo 

(Cédula Profissional 16594L)

• Carlos Amaro 

(Cédula Profissional 10083L)

• João de Freitas e Costa 

(Cédula Profissional 7833L)

• João Malhadas Teixeira 

(Cédula Profissional 13349L)

• Luís de Gouveia Fernandes 

(Cédula Profissional 6118L)

• Myriam Ouaki

(Cédula Profissional 50332L)

• Pedro Carreira Albano 

(Cédula Profissional 15811L)

• Rita Maltez 

(Cédula Profissional 8867L)

• Sandra Severino 

(Cédula Profissional 16450L)

• Sofia Plácido de Abreu 

(Cédula Profissional 6581L)

Conselho de Administração
• João Freitas e Costa

• Luís de Gouveia Fernandes

• Rita Maltez 

SeCtoreS
• Agricultura (olivais e amendoais)

• Arrendamento e short rental

• Arquitectura e engenharia de estruturas

• Arte

• Associações e cooperativas

• Automóvel

• Aviação

• Banca e serviços financeiros

• Clientes particulares e empresas familiares

• Concessões

• Construção

• Distribuição (incluindo franchising)

• Defesa

• Desporto

• Editores

• Engenharia industrial

• Explosivos industriais

• Farmacêutica

• Fundos de investimento e capital de risco

• Florestal

• Gestão e valorização de resíduos

• Hotelaria

• Imobiliária

• Indústria de ourivesaria e relojoaria

• Media

• Metalúrgica leve

• Negligência médica

• Novas tecnologias

• Energias alternativas

• Património

• Planeamento do território

• Private equity

• Produção cinematográfica

• Propriedade intelectual

• Publicidade

• Reabilitação urbana

• Rent-a-car

• Retail

• Segurança privada

• Seguros e resseguros

• Start-ups

• Turismo

• Vinícola



Pares Advogados



Percurso Profissional
• Sócio da PARES ADVOGADOS desde 2017
• Advogado Associado na PARES ADVOGADOS desde 2012
• Advogado Associado na Sérvulo & Associados (2011-2012)
• Advogado Associado na Abreu & Associados (2007-2011)
• Advogado Associado na Uría & Menendez (2000-2007)
• Advogado Estagiário na Roquette, Vaz Pinto, Marques dos Santos,

Teixeira da Costa & Correia Botelho – Sociedade de Advogados 
(1998-2000)

• Advogado estagiário na Manches LLP (1998)

Formação Académica
• LL.M em International Business Law na Universidade Católica 

Portuguesa (2009)
• Pós-Graduação em Direito Comercial na Universidade Católica 

Portuguesa (2003)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa (1998)

António Juzarte Rolo
Sócio

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Direito Bancário e Financeiro

No seu percurso profissional tem assessorado aquisições, 
fusões e cisões de empresas, bem como processos 
de reestruturação de sociedades e de grupos de sociedades, 
abrangendo diversos sectores de actividade, quer a nível  
nacional quer em transacções transfronteiriças. 
Tem também assessorado sociedades gestoras de fundos  
de investimento, private equity e capital de risco, incluindo 
a preparação dos respectivos regulamentos de gestão  
e ligação com os respectivos reguladores, prestando  
consultoria no desenvolvimento das actividades  
dos referidos organismos de investimento colectivo. 
Tem também experiência no aconselhamento de sociedades 
(e.g. customer litigation) e particulares nos seus assuntos 
correntes, designadamente na preparação, negociação  
e execução de contratos necessários ao desenvolvimento 
das respectivas actividades comerciais. 
Tem trabalhado em especial com clientes dos mercados  
espanhol e inglês.

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



C
Percurso Profissional
• Sócio da PARES ADVOGADOS desde 2015
• Senior Advisor na M/Advocates of Law (Dubai) – desde 2013
• Sócio da Carlos Amaro & Associados (1999-2015)
• Advogado em José Braga Gonçalves – Advogados (1992-1999)
• Advogado Estagiário em Raul Ventura – Advogados (1990-1992)

Formação Académica
• Licenciatura em Direito pela Universidade de Lusíada de Lisboa (1990)

Carlos Amaro
Sócio

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Contencioso e Arbitragem
• Propriedade Intelectual, Direitos de Autor, 

Propriedade Industrial

Da sua experiência destacam-se, designadamente, 
o acompanhamento e estruturação de operações 
de aquisição, fusão e venda de empresas em Portugal 
e no estrangeiro. Destacou-se na área do Direito de Imprensa, 
coordenando o contencioso de inúmeras publicações 
nacionais, diários, semanários e revistas de informação. 
Participou na concretização de bem sucedidas entradas 
de empresas portuguesas na Bolsa de Lisboa e de Londres, 
bem como em processos de investimento com fundos 
de capital de risco em empresas portuguesas.
Nos últimos anos, participa na consultoria de investimentos 
e constituição de empresas com base no Médio Oriente, 
com especial enfoque nos Emirados Árabes Unidos onde 
se estendeu a sua área de actividade desde 2012.

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



J
Percurso Profissional
• Sócio da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Sócio da Abreu Advogados (2008-2011)
• Sócio da Lusojurist Advogados (1993-2007)
• Advogado e Notário em Macau (1986-1992)
• Coordenou vários cursos e seminários nas áreas do Direito Comercial

e do Direito Financeiro
• Foi reconhecido na edição de 2011 do Directório Chambers Global,

como Regional Expert – uma nova categoria que pretende destacar 
a experiência e conhecimentos de advogados em mercados 
estrangeiros. 
O directório realça a “expertise” de Freitas e Costa na área 
de societário, fusões e aquisições em Angola, destacando-o 
com a classificação “Spotlight Table”

• Publicou vários artigos em matérias da especialidade nas áreas 
do Direito Comercial e do Direito Financeiro

Formação Académica
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa (1985)

João de Freitas 
e Costa
Sócio

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Direito Bancário e Financeiro

Da sua experiência destacam-se, designadamente, 
o acompanhamento e estruturação de inúmeras operações 
de aquisição e reestruturação de empresas e grupos 
de empresas, bem como processos de constituição 
e acompanhamento da actividade de fundos de investimento 
imobiliário e de sociedades de gestão de fundos 
de investimento imobiliário; a constituição 
e acompanhamento da actividade de sociedades de capital 
de risco e acompanhamento de operações financeiras 
e de montagem de sindicatos bancários nacionais 
e internacionais.
A sua experiência estende-se pelos mercados de Angola 
e Cabo Verde.

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



J
Percurso Profissional
• Sócio da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogado desde 1996
• Coordenou vários Cursos e Seminários na área do Direito do Trabalho

Formação Académica
• Curso Pós-Graduado em Direito do Património Cultural pela Faculdade

de Direito da Universidade de Lisboa (2016)
• Licenciatura em Direito pela Universidade Internacional de Lisboa

(1994)

João Malhadas 
Teixeira
Sócio

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Contencioso e Arbitragem
• Direito Penal e Contra-Ordenacional
• Direito do Desporto
• Direito Laboral e Segurança Social
• Direito Fiscal

Para além de uma vasta experiência no contencioso civil, 
a sua actividade abrange também o Direito do Trabalho 
em todas as suas vertentes, mas com especial domínio 
dos processos de negociação colectiva, a par com as diversas 
matérias do Direito Comercial e a assessoria jurídica 
a diversas entidades na área do desporto, em especial 
no domínio do futebol.

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Sócio da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Sócio da Abreu Advogados (2008-2011)
• Sócio da Lusojurist Advogados (1992-2007)
• Sócio da M. Karim Vakil & Associados (1990-1992)
• Assessor Jurídico da Presidência da Câmara Municipal de Lisboa

(1988-1990)
• Presidente do Conselho Directivo do IDL – Instituto Amaro da Costa 

desde 2011
• Sócio do Club Español del Arbitraje
• Coordenou vários cursos e seminários nas áreas do Direito Comercial 

e do Direito Financeiro
• Autor de vários artigos em matérias da especialidade 

na área do Direito Comercial

Formação Académica
• Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (1983)

Luís de Gouveia 
Fernandes
Sócio

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Contencioso e Arbitragem

Da sua actividade profissional podem destacar-se 
as seguintes áreas: acompanhamento e montagem 
de operações de aquisição e reestruturação de empresas, 
com especial incidência no sector agro-alimentar; 
constituição e acompanhamento da actividade de fundos 
de investimento mobiliário e imobiliário e de capital 
de risco e elaboração dos respectivos regulamentos 
de gestão, acordos parassociais e contratos utilizados 
nas aquisições; elaboração e acompanhamento da execução 
de planos insolvência de empresas, incluindo negociações 
com credores e assessoria jurídica a administradores 
de insolvência; participação regular em arbitragens 
institucionalizadas, nacionais e internacionais.

De destacar ainda a sua experiência no acompanhamento 
de investimentos em Moçambique.

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogada Associada na PARES ADVOGADOS desde Junho de 2016
• Advogada Associada na Abreu Advogados (2008-Junho de 2016)
• Case Handler na Comissão Europeia – Bruxelas (2006-2007)
• Case Handler no Tribunal de 1.ª Instância das Comunidades Europeias

(actual TGUE) – Luxemburgo (2006)
• Analista Legal na Autoridade da Concorrência Francesa – Paris (2005)
• Analista Legal no Ministério da Economia Francês – Paris (2005)

Formação Académica
• Pós-graduação em Direito Imobiliário pela Faculdade de Direito 

da Universidade Católica Portuguesa (2016-2017)
• Pós-graduação de Especialização “O Direiro Europeu em Acção – 

A Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia” 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2014)

• Equivalência ao grau de Licenciatura em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto (2009)

• Master II Juriste Européen pela Faculdade de Direito – Paris XII (2005)
• Diploma Universitário de Especialização em Direito Europeu 

pela Faculdade de Direito – Paris XII (2004)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito – Paris XII (2003)

Myriam Ouaki
Sócia

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário

Assessoria jurídica em Francês.
Especialista em investimento imobiliário e assistência 
na obtenção do estatuto do Residente Não Habitual (RNH).
Acompanhamento em todas as formalidades necessárias 
para optimizar as vantagens do regime RNH na instalação 
em Portugal.

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.

Inscrita na Lista dos Advogados Francófonos da Embaixada 
de França em Portugal.



Percurso Profissional
• Sócio da PARES ADVOGADOS desde 2017
• Advogado Associado da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogado Associado na Abreu Advogados (2008-2011)
• Advogado Associado na Lusojurist Advogados – Sociedade 

de Advogados, RL (2000-2007)
• Advogado Estagiário na Lusojurist Advogados – Sociedade 

de Advogados, RL (1998-2000)

Formação Académica
• LL.M em International Business Law pela Católica Global School 

of Law (2011)
• Curso de Especialização em Processo Civil Europeu ministrado

pela Associação de Estudos Europeus da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra (2010)

• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (1998)

Pedro Carreira 
Albano
Sócio

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
• Direito do Desporto
• Propriedade Intelectual, Direitos de Autor, 

Propriedade Industrial

Exerce a sua actividade profissional essencialmente na área 
de contencioso e arbitragem. 
Tem uma larga experiência em contencioso civil e societário, 
assessorando os clientes, designadamente Instituições 
Financeiras e Grupos de Empresas, na definição de 
estratégias, preparação e acompanhamento de processos 
judiciais e arbitrais, nacionais e internacionais, relacionados 
com contratos comerciais e financeiros, acordos de 
distribuição, energias alternativas, entre outros.
Intervém igualmente na resolução de processos de natureza 
criminal.
Tem igualmente uma significativa experiência em matéria 
de insolvência e recuperação de empresas, em todas as suas 
vertentes, aconselhando e patrocinando clientes, tanto na 
qualidade de credores como na qualidade de devedores.

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Sócia da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Sócia da Abreu Advogados (2008-2011)
• Advogada Associada na Abreu Advogados (2003-2007)
• Advogada Associada na PLMJ – A.M.Pereira, Sáragga Leal, 

Oliveira Martins, Júdice & Associados (1991-2003)
• Advogada Estagiária na PMLJ – A.M.Pereira, Sáragga Leal, 

Oliveira Martins, Júdice & Associados (1989-1990)
• Oradora Convidada em várias conferências e seminários organizados

pela Ordem dos Advogados, Câmara dos Revisores Oficiais de Contas 
e da AIJA – Associação Internacional dos Jovens Advogados, sobre 
Direito das Sociedades, Fusões e Aquisições e Governo das Sociedades

• Docente da cadeira de Corporate Governance na Pós-Graduação 
de Management Business Consulting do IDEFE/ISEG desde 2009

• Membro do Instituto Português de Corporate Governance
• Membro do Instituto Europeu de Corporate Governance (EICG)
• Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados (2017-2019)
• Chefe da Delegação da Ordem dos Advogados junto do Conselho 

das Ordens dos Advogados Europeias/CCBE (desde 2017)
• Vogal do Conselho Director da ASAP – Associação das Sociedades 

de Advogados de Portugal (2011-2014)
• Responsável pelo Blogue “O Governo das Sociedades” 

(www.governodassociedades.wordpress.com)
• Autora do livro “A Justiça Trocada por Miúdos”, Centauro, 2010

Formação Académica
•  Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa (1988)

Rita Maltez
Sócia

ÁREAs

• Direito Comercial e Societário
• Propriedade Intelectual, Direitos de Autor,

Propriedade Industrial
• Protecção de Dados

Da sua actividade profissional destaca-se a vasta experiência 
na assessoria jurídica a empresas e pessoas singulares 
no âmbito do Direito Comercial, participação em fusões 
e aquisições em diversos sectores de actividade económica, 
nacional e internacional, constituição e reestruturação 
de empresas e de grupos empresariais, assessoria 
a conselhos de administração no âmbito das relações 
societárias e do governo das sociedades, aconselhamento 
na resolução de diferendos entre accionistas, na estruturação 
de modelos de governo e de todas as matérias relacionadas 
e, por fim, a experiência em contencioso societário.
Possuidora de ampla experiência na assessoria jurídica 
a investimentos em Cabo Verde.

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



S
Percurso Profissional
• Sócia da PARES ADVOGADOS desde 2017
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogada Associada na Abreu Advogados (2008-2011)
• Advogada Associada na Lusojurist Advogados (2000-2007)
• Advogada Estagiária na Lusojurist Advogados (1998-2000)
• Oradora em diversos seminários e conferências na área do Direito 

Laboral, em Portugal e em Angola, e Direito da Insolvência

Formação Académica
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

Lusíada (1998)

Sandra Severino
Sócia

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
• Direito Laboral e Segurança Social

Centra a sua actividade em contencioso, reestruturação 
e reorganização de empresas e na insolvência.
Tem larga experiência na área da resolução de litígios 
e acompanhamento de processos judiciais, tendo focado 
a sua prática sobretudo na área do contencioso civil 
e contra-ordenacional nos mais variados sectores 
de actividade, destacando-se o acompanhamento de 
matérias de natureza contratual, responsabilidade civil, 
negligência médica e processos de recuperação de empresas.
Na área de laboral, a par da prestação de assessoria jurídica 
numa base continuada a diversos clientes, com 
o acompanhamento quotidiano das estruturas internas de 
gestão dos recursos humanos, tem vasta experiência em 
operações de reestruturação de empresas do ponto de vista 
de recursos humanos.
Acompanha activamente todo o tipo de contencioso laboral, 
incluindo processos de natureza contra-ordenacional.
Em representação de clientes nacionais e estrangeiros, 
participou em diversos processos de auditoria legal 
e de reestruturação societária.

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.
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Percurso Profissional
• Sócia da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Consultora na Abreu Advogados (2009-2011)
• Consultadoria jurídica à Câmara Municipal de Rio Maior no âmbito 

do planeamento e gestão urbanística (2001-2008)
• Consultadoria jurídica à Câmara Municipal de Lisboa no âmbito 

do Plano Director Municipal, dos planos de urbanização e de pormenor
(1990-1994 e 1996)

• Técnica jurista encarregada do apoio jurídico ao Sector de
Cooperativas de Habitação do Fundo Fomento da Habitação
(1976-1981)

• Coordenadora e oradora em diversos seminários e conferências 
nas áreas do Ordenamento do Território e Urbanismo, tendo também
leccionado cadeiras de mestrado na mesma área

Formação Académica
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa (1975)

Sofia Plácido 
de Abreu
Sócia

ÁREAs
• Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário
• Direito Público

Sócia responsável pela áreas de Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Imobiliário. Possui uma vasta experiência em 
processos de elaboração e concertação de planos municipais 
de ordenamento do território e na preparação e negociação 
de contratos urbanísticos com entidades administrativas. 
Presta assessoria em processos de licenciamento de 
operações urbanísticas, com especial destaque em projectos 
turísticos. Colabora com diversas Câmaras Municipais 
na área do planeamento urbanístico.

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogado Estagiário da PARES ADVOGADOS desde 2016

Formação Académica
• Mestre em Ciências Jurídico – Forenses pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra – “Da Natureza Jurídica dos Incoterms 
e sua Qualificação como Cláusulas Contratuais Gerais” (2017)

• Formação Avançada em Contratos Comerciais pela Escola de Direito 
da Universidade Católica Portuguesa (2016)

• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra (2015)

André Martins Rei
Associado

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Direito Bancário e Financeiro
• Protecção de Dados

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogado Associado da PARES ADVOGADOS desde 2018
• Advogado Associado da PLMJ, Sociedade de Advogados (2017-2018)
• Consultor Jurídico na Associação Portuguesa de Bancos (2015-2017)
• Estágio Profissional na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 

– CMVM (2014-2015)

Formação Académica
• Pós-graduação Law Enforcement, Compliance e Direito Penal, pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2018 – a frequentar)
• Curso Avançado PLMJ IA & DIREITO (2018 – a frequentar)
• Mestrado em Ciências Jurídico Privatísticas – Direito Comercial, 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto (2011-2013)
• Curso Livre em Direito Penal e Práticas Processuais Penais pela 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto (2012-2013)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

do Porto (2010)

Duarte Canotilho  
Associado

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Direito Bancário e Financeiro
• Direito Penal e Contra-Ordenacional

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogado Associado da PARES ADVOGADOS desde 2018
• Advogado Estagiário e Associado na SRS Advogados (2015-2017)
• Advogado Estagiário na F. Castelo Branco & Associados (2014-2015)
• Estágio de Verão na Amaral Cabral & Associados (2013)
• Clínica Legal na Carlos Pinto de Abreu & Associados 

(Fevereiro a Julho de 2013)

Formação Académica
• Mestrado Forense na Universidade Católica Portuguesa (2014)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

Católica Portuguesa (2013)
• Programa Erasmus pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Maastricht (2011)

Filipe Evaristo 
Associado

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
• Direito Penal e Contra-Ordenacional

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Associado na PARES ADVOGADOS desde Julho 2016
• Associado na HAAG – Henrique Abecasis, Andresen Guimarães

(2014-2016)
• Advogado Estagiário na HAAG – Henrique Abecasis, Andresen Guimarães

(2011-2014)
• Estágio de Verão na Vieira de Almeida & Associados (2009)

Formação Académica
• Mestrado em Direito e Gestão pela Faculdade de Direito e Faculdade 

de Economia e Gestão da da Universidade Nova de Lisboa (2014)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito 

da Universidade Nova de Lisboa (2010)
• Erasmus na Universitá degli Studi di Camerino, 

Itália (Setembro 2007 – Março 2008)

Francisco 
Pinto da Silva
Associado

ÁREAs
• Direito Comercial

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogada desde 2005

Formação Académica
• Pós-Gradução de Aperfeiçoamento em Direito Processual Civil 

pela Faculdade de Direito de Lisboa (2012)
• Licenciatura em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa (2002)

Isabel Nazaré
Associada

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



J
Percurso Profissional
• Advogado Associado da PARES ADVOGADOS desde 2017
• Advogado Estagiário e Associado da Costa Pinto Advogados 

(2015-2016)
• Advogado Estagiário na F. Castelo Branco & Associados (2013-2015)

Formação Académica
• Pós-Graduação em Ciências Forenses pela Universidade Católica 

Portuguesa (2014)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

Católica Portuguesa (2013)

José Maria Simão
Associado

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Contencioso e Arbitragem
• Propriedade Intelectual, Direitos de Autor, 

Propriedade Industrial
• Protecção de Dados

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogada Associada na Abreu Advogados (2008-2011)
• Advogada Associada da Lusojurist Advogados (2007-2008)
• Advogada Associada da BCS – Baião, Castro & Associados Advogados 

(2005-2006)
• Advogada Associada da BCS – Baião, Castro & Associados Advogados 

(2003-2005)

Formação Académica
• Pós-Graduação em Gestão e Direito de Empresas, Instituto NOVAFORUM,

Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (2006)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

Católica Portuguesa (2003)

Leonor Monteiro
Associada

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogada Associada na Abreu Advogados (2008-2011)
• Advogada Associada da Lusojurist Advogados (2007-2008)
• Advogada Associada da RCA – Colmonero e Associados (2006-2007)
• Advogada Associada da F. Castelo Branco & Associados – Sociedade

de Advogados (2003-2006)
• Advogada Estagiária da F. Castelo Branco & Associados – Sociedade 

de Advogados (2001-2003)
• Oradora em diversos seminários e conferências nas áreas do Direito

do Trabalho, Direito da Segurança Social e Direito da Insolvência

Formação Académica
• Pós-Graduação em Direito do Trabalho pelo Instituto de Direito 

do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2009)
• Pós-Graduação em Direito Comercial pelo Centro de Direito Comercial 

e de Direito da Economia da Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa (2007)

• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (2001)

Madalena Moreira 
dos Santos
Associada

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
• Direito Laboral e Segurança Social

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Associada na PARES ADVOGADOS desde 2017
• Advogada Estagiária da PARES ADVOGADOS desde 2015

Formação Académica
• Pós Graduação em Direito das Sociedades Comerciais pela Faculdade 

de Direito da Universidade Católica Portuguesa (2016-2017)
• Seminário II Curso Sobre Direito do Medicamento na Faculdade 

de Direiro da Universidade de Lisboa (2015)
• Mestrado Forense na Universidade Católica Portuguesa, 

Escola de Lisboa (2014)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa (2013)

Margarida 
Marques Pereira
Associada

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2016
• Advogada na NPCF & Associados, Sociedade de Advogados R.L. 

(2012-2016)
• Advogada Estagiária na NPCF & Associados, Sociedade de Advogados

R.L. (2008-2012)

Formação Académica
• Pós-graduação em Gestão para Juristas pela Universidade Católica 

do Porto – EGE, Escola de Gestão Empresarial (2009-2010)
• Programa Sócrates Erasmus pela Freie Universität Berlin

 (2007-2008)
• Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa (2003-2008)

Maria Carolina 
Guerreiro
Associada

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
• Direito Laboral e Segurança Social

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2018
• Advogada Associada na sociedade de advogados na Alves, Botelho, 

Varela & Associados (2018-2017)
• Advogada estagiária (2.ª fase) na sociedade de advogados Mário Ferraz, 

Rui Maurício & Associados (Outubro 2016 a Julho 2017)
• Advogada estagiária (1.ª fase) na sociedade de advogados António 

Pinto Pereira – APP & Associados (Janeiro 2016 a Agosto 2016)
• Prestação de Serviços na AMBA & Associados – Sociedade de Advogados 

(Dezembro 2014)

Formação Académica
• Mestrado Profissionalizante em Ciências Jurídico-Empresariais, 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2018-2014)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa 

(2010-2014)

Maria Marreiros 
Associada

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário
• Direito Público

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2018
• Advogada Associada na Sociedade de Advogados Teixeira de Freitas, 

Rodrigues & Associados (2017-2018)
• Consultora Fiscal na KPMG & Associados, Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas (2015-2017)
• Advogada Associada na PLMJ – A. M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira 

Martins, Júdice & Associados (2014-2015)
• Advogada Estagiária na PLMJ – A. M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira 

Martins, Júdice & Associados (2011-2014)

Formação Académica
• Formações ALMEDINA em “Jurisprudência Arbitral em IRC” 

e “Procedimento Tributário” (2018)
• Frequência de cadeiras no âmbito da Pós-graduação de Especialização 

em Direito Fiscal pela Universidade de Direito de Lisboa – Instituto 
de Direito Económico Financeiro e Fiscal (2016)

• LL.M. Masters of Law – Law in a European and Global Context 
(2011-2012)

• Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa 
(2007-2011)

Maria Norton dos Reis  
Associada

ÁREAs
• Direito Fiscal

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2018
• Advogada Associada Belzuz Abogados SLP – Sucursal em Portugal 

(2017-2018)
• Advogada Associada na PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, 

Sociedade de Advogados (2011-2017)
• Advogada Associada na Espanha e Associados – Sociedade de 

Advogados (2009-2011)
• Consultora Jurídica no Landsbanki Luxembourg (2005-2008)
• Advogada Associada na Espanha e Associados – Sociedade de 

Advogados (2009-2011)
• Consultora Fiscal na KPMG Portugal, no Departamento de Impostos 

Indirectos (2001-2004)
• Advogada Estagiária na Vale e Azevedo & Associados – Sociedade 

de Advogados (1999-2001)

Formação Académica
• Programa de Fiscalidade Internacional, Católica Lisbon Business 

& Economics, (2018)
• Pós-graduação em Gestão Fiscal, ISCTE-IUL, INDEG Business School, 

pelaUniversidade de Lisboa (Julho de 2014)
• Seminários Investing in Brazil e Brazilian Tax Law, na Faculdade 

de Direito, Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (2012)
• Frequência do módulo de IVA da Pós-graduação em Direito Fiscal, 

pela Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa de Lisboa 
(2011)

• Pós-graduação avançada em Direito Fiscal “O Novo Sistema de 
Organização Contabilística e o Código do IRC” pelo Instituto de Direito 
Económico Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa 
(2009 – incompleta)

• Curso de Contabilidade para Juristas pelo Instituto de Direito 
Económico Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa 
(2011)

Marta Gaudêncio   
Associada

ÁREAs
• Direito Fiscal

Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2018
• Advogada Associada na Sociedade de Advogados ATMJ (2016-2018)
• Advogada Estagiária na Sociedade de Advogados ATMJ (2013-2016)
• Consultora Jurídica na União das Misericórdias Portuguesas

(Junho a Novembro de 2013)

Formação Académica
• Pós-Graduação Avançada em Contencioso Comercial, pelo Centro 

de Investigação de Direito Privado), da Faculdade de Direito de Lisboa 
(2018)

• Pós-Graduação Avançada em Arbitragem, pelo Centro de Investigação 
de Direito Privado), da Faculdade de Direito de Lisboa (2016)

• Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais, pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa (2013-2014)

• Frequência do Curso de Especialização em Ciências Jurídicas, 
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2012-2013)

• Licenciatura em Direito pela Universidade de Direito de Lisboa (2012)

Natacha Branco     
Associada

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Direito Bancário e Financeiro
• Contencioso e Arbitragem
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Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2019
• Advogada Estagiária na PARES ADVOGADOS desde Junho de 2016

Formação Académica
• Frequência do Mestrado I em Direito Penal na Faculdade de Direito – 

Paris X (2015)
• Equivalência ao grau de Licenciatura em Direito pela DGES – Direcção 

Geral do Ensino Superior (2014)
• Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa no âmbito do Programa ERASMUS pela Faculdade de Direito – 
Paris X (2014)

• Diploma Internacional de Espanhol pelo Instituto Cervantes (2009)

Natacha Clemente
Associada

ÁREAs
• Direito Imobiliário, Societário e Fiscal
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Percurso Profissional
• Advogada Associada na PARES ADVOGADOS desde 2017
• Advogada Associada na Tenreiro Martins, Tomás & Associados

(Outubro 2009 – Setembro 2017)
• Jurista na Totta Urbe, Empresa de Administração e Construções, S.A.

 (2008-2009)
• Advogada Estagiária no escritório de advogados Dr. Pedro Tenreiro

Biscaia (2005-2007)
• Advogada Estagiária no escritório de advogados Redondo e Ferreira

da Silva (Fevereiro até Agosto 2005)

Formação Académica
• Pós-Graduação em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito 

– Instituto do Direito do Trabalho, da Universidade de Lisboa (2010)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa (2004)

Raquel Capela e Silva
Associada

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
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Percurso Profissional
• Advogado Associado da PARES ADVOGADOS desde 2018
• Advogado Associado na sociedade de advogados Ferreira Ramos, 

Filomena Girão & Associados (2016-2018)
• Consultor Jurídico Externo na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 

(2015-2016)
• Advogado Estagiário na sociedade de advogados José Pais do Amaral, 

Luís Manuel Santos & Associados (2013-2016)
• Advogado Estagiário na Caiado Guerreiro & Associados (2012-2013)

Formação Académica
• Programa de Doutoramento em Direito pela Universidade Católica 

Portuguesa, Porto (2018)
• Pós-graduação em Direito Imobiliário pela Universidade Católica 

Portuguesa, Porto (2016)
• Mestrado em Direito Administrativo pela Universidade Católica 

Portuguesa, Lisboa (2010-2012)
• Programa Erasmus pela Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica 

(2008-2009)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra (2005-2010)

Ricardo Bandeira 
Associado

ÁREAs
• Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário
• Direito Público
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Percurso Profissional
• Advogado associado da PARES ADVOGADOS desde 2015
• Advogado associado da Carlos Amaro & Associados – Sociedade 

de Advogados, RL (2005-2015)
• Advogado associado da Campilho, Ribeiro Telles, Schiappa Cabral, 

Ulrich e Associados – Sociedade de Advogados 
(Outubro 2003 a Setembro 2005)

• Advogado e responsável do departamento jurídico do Grupo 
de empresas “BMF – Holding, S.G.P.S, “MRB – Holding, S.G.P.S.” 
e participadas “MRB – Promoção Imobiliária, Lda, ”NPF – Pesquisa 
e Formação, Lda, “Hiperbit – Serviços Informáticos, Lda, “Hotel Sol
Palmeiras”, “BMF – Sociedade Gestora de Patrimónios”, “Sociceuta – 
Empreendimentos Imobiliários, Lda”, “Constriceuta – Empreendimentos 
Imobiliários, Lda” (Junho 1999 a Setembro 2003)

• Advogado Estagiário da Relógio, Simões e Rocha, Sociedade 
de Advogados (1997-1999)

Formação Académica
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa (1996)

Ricardo 
Dionísio Mota
Associado

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
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Percurso Profissional
• Advogado Associado da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogado Associado na Abreu Advogados (2010-2011)
• Advogado Estagiário na Abreu Advogados (2008-2010)
• Advogado Estagiário na PACSA – Henriques da Silva, Pais de Almeida, 

Corrêa de Sampaio & Associados Advogados (2007)

Formação Académica
• Pós-graduado em Direito do Urbanismo e da Construção na Faculdade

de Direito de Universidade de Lisboa (2012-2013)
• Pós-graduação em Contencioso Administrativo, na Faculdade 

de Direito de Universidade de Lisboa (2010)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra (2007)

Rui Rompante
Associado

ÁREAs
• Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário
• Direito Público
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Percurso Profissional
• Advogada Associada na PARES ADVOGADOS desde 2015
• Advogada Associada na Carlos Amaro & Associados (2000-2015)
• Advogada no Departamento Jurídico do Conselho Português para 

os Refugiados (1995-2000)
• Advogada Estagiária no escritório de advogados Dr. Jorge Gonçalves

(1994-1996)

Formação Académica
• Pós-graduação em Ciências Jurídico Administrativas pela Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa (1999)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa (1994)

Sílvia Cristóvão
Associada

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
• Direito Laboral e Segurança Social
• Propriedade Intelectual, Direitos de Autor, 

Propriedade Industrial
• Protecção de Dados
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S
Percurso Profissional
• Advogada Associada na PARES ADVOGADOS desde 2013
• Advogada Estagiária na PARES ADVOGADOS (2011-2012)
• Advogada Estagiária na Abreu Advogados (2010-2011)
• Advogada Estagiária desde 2009

Formação Académica
• Curso Avançado de Protecção de Dados Pessoais no Instituto 

de Ciências jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa (2013)

• Curso de Verão de Direito da Propriedade Industrial na Faculdade 
de Direito de Lisboa/Associação Portuguesa de Direito Intelectual
(2010)

• Pós-Graduação em Práticas Forenses pela Faculdade de Direito 
da Universidade Lusíada de Lisboa (2010)

• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (2009)

Sofia Asseiceiro
Associada

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
• Direito Penal e Contra-Ordenacional
• Protecção de Dados
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S
Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogada Associada na Abreu Advogados (2007-2011)
• Advogada Associada na J.A. Ribeiro & Associados (2004-2006)
• Advogada Associada na Carlos Cruz & Associados (1999-2004)

Formação Académica
• Frequência de Pós-Graduação em Direito Aéreo na Faculdade 

de Direito de Lisboa (ano lectivo 2010-2011)
• Frequência do Programa Especializado de Gestão em Imobiliário, 

organizado pelo Confidencial Imobiliário/SEG-CEGE 
(Maio a Julho de 2007)

• Pós-Graduação em Direito do Ambiente pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra (1998)

• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa (1995)

Sofia de Castro 
Caldeira
Associada

ÁREAs
• Contencioso e Arbitragem
• Direito Penal e Contra-Ordenacional
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Percurso Profissional
• Advogada Associada da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogada Associada na Abreu Advogados (2006-2011)
• Advogada Associada na Sociedade de Advogados Espanha 

& Associados (2005)
• Advogada Estagiária na Simmons & Simmons, Rebelo de Sousa 

& Associados (2003-2005)
• Autora do livro “As Intimações no Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação”, Editora Almedina, 2013
• Formadora do INA
• Árbitro no Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD)
• Oradora em diversos seminários e conferências nas áreas 

da Contratação Pública e do Ordenamento do Território e Urbanismo

Formação Académica
• Mestre em Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa – “Intimações no Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação” (2009)

• Curso de Pós-Graduação de Actualização em Direito das Autarquias
Locais, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa (2005)

• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (2003)

Sónia Afonso Vasques
Associada

ÁREAs
• Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário
• Direito Público
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Percurso Profissional
• Advogado Associado da PARES ADVOGADOS desde 2011
• Advogado Associado na Abreu Advogados (2009-2011)
• Advogado Estagiário na Abreu Advogados (2006-2009)

Formação Académica
• Pós-Graduação em Direito Bancário da Bolsa e Seguros 

pela Universidade de Direito de Coimbra (2014)
• Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2011)
• Seminário “Structured Finance and Securitisation” – LL.M da Faculdade

de Direito da Universidade Católica Portuguesa (2010)
• Curso Prático de Contabilidade e Análise de Balanços – Instituto 

de Estudos para o Desenvolvimento Empresarial (2010)
• Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (2006)

Tiago Gama
Associado

ÁREAs
• Direito Comercial e Societário
• Direito Bancário e Financeiro
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Percurso Profissional
• Advogado Estagiário da PARES ADVOGADOS desde 2017

Formação Académica
• Mestrado em Direito e Mercados Financeiros na Faculdade de Direito

da Universidade Nova de Lisboa (2017)
• Estágio de verão na PLMJ (2017)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

Lusíada (2016)

Frederico Leitão 
de Sousa
Estagiário
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Percurso Profissional
• Advogado Estagiário da PARES ADVOGADOS desde Setembro 2017

Formação Académica
• Mestrado Forense na Universidade Católica Portuguesa, 

Escola de Lisboa (2017)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Nova de Lisboa (2016)

João Fernandes 
Thomaz
Estagiário

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Percurso Profissional
• Advogado Estagiário da PARES ADVOGADOS

Formação Académica
• Mestrado em Direito Empresarial na Universidade Católica Portuguesa, 

Escola de Lisboa (2017)
• Estágio de verão na PricewaterhouseCoopers (2017)
• Estágio de verão no Banco de Investimento Global (2016)
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade

Nova de Lisboa (2016)

Lourenço Gouveia 
Fernandes  
Estagiário

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.



Rua Alexandre Herculano, n.º 23 – 2.º
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