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Com esta Nota Informativa, no mês em que cumprimos seis anos de existência, vimos
dar-vos notícia de algumas das actividades ou factos profissionais relevantes em que
os nossos advogados estiveram envolvidos nos últimos meses:

Sofia Plácido de Abreu e Sónia Afonso Vasques
participaram na elaboração do Decreto Lei nº 80/2017, publicado em 30 de Junho e
que concretiza a medida Simplex+ designada «Licenciamentos Turísticos+ Simples»,
eliminando dificuldades registadas no processo de instalação dos empreendimentos
turísticos, seja através da simplificação de procedimentos, seja através da criação de
mecanismos de articulação entre as várias entidades com competências no processo
destinados a agilizar os processos de decisão. Veja o Decreto Lei aqui.

Sofia Plácido de Abreu foi nomeada Ranked Lawyer em
Planeamento pela Chambers, veja aqui.

João Freitas e Costa e Francisco Pinto da Silva,
promoveram uma formação junto de clientes sobre Prevenção de Branqueamento de
Capitais e Financiamento ao Terrorismo que foi posteriormente reproduzida para
todos os funcionários e advogados da PARES.

José Maria Simão foi orador numa conferência organizada pela
Nextmove sobre o novo Regulamento de Protecção de Dados, que teve lugar no dia
30 de Junho. A conferência contou ainda com uma apresentação de Manuel Melo,
jurista e investigador em cibersegurança e intervenções de Miguel Andrade, Director
de Recursos Humanos da Luís Simões, Carla Belo, Directora de Recursos Humanos
da SGS e Miguel Sousa Director de Sistemas de Informação da Unicer.

Madalena Moreira dos Santos, participou em Tallinn, na Estónia, na
Décima Oitava Conferência do IEEI – International Exchange of Experience on
Insolvency Law. Mais informação aqui.

André Martins Rei concluiu o seu Mestrado em Ciências JurídicoForenses pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com uma
dissertação sobre o tema “Da Natureza Jurídica dos Incoterms e sua Qualificação
como Cláusulas Contratuais Gerais”.

Margarida Marques Pereira conclui com sucesso mais uma fase do seu
estágio na Ordem dos Advogados, encontrando-se neste momento a aguardar a
marcação do exame oral de agregação.

Natacha Clemente e André Rei, deram início à segunda fase
de estágio na Ordem dos Advogados.

Rita Maltez assumiu funções como vogal do Conselho Geral da Ordem
dos Advogados e, nesse contexto, de chefe de delegação da Ordem dos Advogados ao
CCBE.

Lisboa, Julho de 2017

