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22 de OutubrO 

1.ª Parte @ Anfiteatros 7
10h00 // Sessão de Abertura

• Diretor da FDUL 
Professor Doutor Pedro Romano Martinez

• Coordenador Cientifico do GSP 
Professor Doutor Rui Pinto

• Presidente da AAFDL 
Dr. Filipe Gomes

10h30 // Workshop do CV
• Michael Page – Dr. João Maciel

11h40 – Espaço para Questões

12h00 – Pausa para Almoço

2.ª Parte @ Anfiteatro 4
15h00 // Simulação de Entrevista

• KPMG
• PLMJ

16h30 // Encerramento 

23 de OutubrO // FEIRA DO EMPREGO
 
@ Sala de Estudo 

• 1.ª Parte: 10h às 13h 
• 2.ª Parte: 14h às 18h

24 de OutubrO // FEIRA internacional
 
@ Sala de Estudo 

• 1.ª Parte: 11h às 13h 
• 2.ª Parte: 14h30 às 18h
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Professor Doutor Pedro Romano Martinez

Mensagem do diretor da FACULDADE

As saídas profissionais e a consequente empregabilidade dos alunos da Faculdade de 
Direito – evidentemente também por mérito próprio – tem-se coroado de êxito como decorre 
das estatísticas oficiais das várias instituições universitárias que ministram o curso de Direito 
em Portugal. É particularmente gratificante verificar que a maior Faculdade de Direito do 
país, com mais de 4000 alunos, tem uma excelente percentagem de recém-licenciados 
empregados, mesmo comparando com instituições públicas e privadas de menor dimensão.

Ainda que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, instituição centenária, tenha 
por missão primordial o ensino do Direito, e sem pôr em causa esta função de transmitir 
conhecimentos jurídicos, cabe igualmente preparar os alunos para a prática na multiplicidade 
de profissões jurídicas (juízes, advogados, notários, conservadores, etc.) ou de profissões 
em que os conhecimentos jurídicos podem ser relevantes (diplomatas, consultores, 
gestores, etc.). Nesta senda, a Faculdade tem-se empenhado na empregabilidade dos 
alunos, especialmente finalistas ou a frequentar o mestrado.

É certo que a favorável percentagem de recém-licenciados com ocupação decorre da 
qualidade dos alunos e da excelente preparação científica que colhem nesta instituição, mas 
a promoção da empregabilidade na FDUL tem estado em especial a cargo do Gabinete de 
Saídas Profissionais, que faculta aos discentes um panorama da realidade profissional pós-
universitária, assegurando, nomeadamente por via de protocolos com diversas entidades, 
a viabilidade empregatícia de muitos discentes no termo do curso.

Deste modo, as Jornadas da Empregabilidade têm um significado especial na divulgação e 
aconselhamento quanto a muitas saídas profissionais, de forma a habilitar os nossos alunos 
dos necessários conhecimentos, tendo em vista uma opção esclarecida em busca de um 
emprego adequado à formação obtida.

O Diretor,
Pedro Romano Martinez
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Professor Doutor Pedro Romano Martinez Professor Doutor Rui Pinto

Mensagem do diretor da FACULDADE Mensagem do presidente DO GABINETE DE SAÍDAS PROFISSIONAIS
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O tema das saídas profissionais é indispensável nos sistemas atuais de ensino superior. 
A inserção do aluno na vida ativa, além do valor específico que representa para ele, permite 
aferir da real eficácia das escolas e dialogar com os atores jurídicos, sejam institucionais, sejam 
privados.

Nesse quadro, o Gabinete de Saídas Profissionais da Faculdade de Direito de Lisboa vem 
realizar em outubro de 2019 as VIII Jornadas da Empregabilidade. 

As Jornadas visam a ligação dos nossos estudantes ao mercado de trabalho. Em suma: 
procuram que os nossos alunos encontrem um posto de trabalho. Para tal, participarão dezenas 
de parceiros, desde escritórios de advogacia a entidades públicas.

Neste ano, além da VIII Edição da Feira do Emprego, irá ter lugar a II Edição da Feira Internacional 
do Emprego, evento nascido em 2018, e que pretende ser um incentivo para a integração dos 
alunos internacionais, bem como para os alunos nacionais que desejam obter uma experiência 
profissional no estrangeiro. 

Estou certo que as VIII Jornadas da Empregabilidade constituirão  mais um momento de 
afirmação da Faculdade de Direito de Lisboa como factor de desenvolvimento de Portugal.

Contamos com a sua presença.

O Presidente do Gabinete de Saídas Profissionais,
Rui Pinto
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Dr. Filipe Gomes

Mensagem do PRESIDENTE DA AAFDL

Bem-vindo às VIII Jornadas da Empregabilidade!

Agora que o teu percurso académico chega ao fim, está na hora de encarar o mercado 
de trabalho. Para esta nova etapa poderás sempre contar com o apoio da Associação 
Académica e da Faculdade, através do Gabinete de Saídas Profissionais, que te 
acompanharão nestes novos desafios.

A transição da vida académica para o mundo profissional representa uma das maiores 
mudanças da vida de uma pessoa. As inseguranças e o receio são comuns, mas próprios 
e necessários de quem está em crescimento. Como tal, a nossa Instituição centenária 
garante a tua preparação e orientação para que comeces esta nova fase da melhor forma. 
As Jornadas da Empregabilidade consubstanciam o fórum ideal para aprender sobre o 
mundo laboral que se encontra em constante desenvolvimento, com cada vez mais 
competitividade e opções profissionais. 

 Vem aprender a construir o teu currículo, simular uma entrevista de emprego, contactar 
com os maiores empregadores e explorar todas aquelas que podem ser as tuas profissões, 
quer a nível nacional, quer a nível internacional. 

Chegou o momento de mostrares o teu valor.
Chegou o momento de construíres o teu Futuro.

Contamos com a tua presença!
 
O Presidente da AAFDL,
Filipe Gomes
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Dr. Filipe Gomes

Mensagem do PRESIDENTE DA AAFDL Entidades Participantes
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CCA LAW FIRM
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Na Abreu, atuamos todos os dias para preparar, conhecer e contribuir para a 
Sociedade de amanhã. Aqui, não ficamos presos às convenções e teorias do passado, 
procuramos acompanhar e antecipar as mudanças globais nas mentes e nos mercados. 
Somos hoje uma das quatro maiores sociedades de advogados portuguesas e 
contamos com uma rede nacional e internacional de clientes e parceiros que confiam 
na qualidade da nossa equipa.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Licentiatura e ou mestrado

Conselhos e perfil do candidato:
Procuramos os curiosos crónicos. Os inovadores por predefinição. Os atentos aos 
novos mercados e às novas mentalidades. Procuramos os que perguntam porquê. Os 
preocupados com a sustentabilidade, a igualdade, o amanhã. E os despreocupados 
com formalismos. Procuramos quem procura um lugar onde fazer a diferença.

www.abreuadvogados.com
Contactos: Ana Rento // +351 910002851 // recrutamento@abreuadvogados.com

Abreu Advogados
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Albuquerque & Almeida concentra a sua atividade nas principais áreas de Direito dos 
Negócios – de Contratos Comerciais a Direito Financeiro, incluindo o Financiamento 
de Projetos, do Direito Societário ao Direito dos Valores Mobiliários ou, ainda, do 
Direito Público a Contencioso Administrativo.
Os Clientes são maioritariamente empresas internacionais e alguns dos mais 
importantes grupos portugueses, prestando, ainda, assessoria jurídica a entidades 
governamentais, nacionais e estrangeiras.
AA presta ainda importante assessoria a Clientes privados, seja na gestão, organização 
e transmissão de património, seja em temas  de Direito da Família e das Sucessões. 

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio Profissional e Estágio de Verão

Conselhos e perfil do candidato:
O nosso recrutamento é dirigido para a busca de jovens determinados, de capacidade 
académica comprovada, empenhados e ambiciosos, prontos a fazer face a uma 
realidade jurídica em constante movimento, conhecedores dos mais recentes 
desenvolvimentos tecnológicos, mas que não tenham perdido as bases do nosso 
sistema jurídico e sobretudo que não esqueçam que o Advogado é o médico das 
injustiças.

www.aalegal.pt
Contactos: Benedita de Albuquerque // +351 213431570 // geral@aalegal.pt

Albuquerque & Almeida, sociedade de advogados, RL



faculdade de direito da universidade de lisboa

A ANTAS DA CUNHA ECIJA é uma Sociedade que se tem afirmado no mercado da 
advocacia em Portugal como uma sociedade full service, com especial foco no Direito 
Digital. A Sociedade faz parte do Grupo ECIJA assumindo-se como uma Sociedade de 
cariz internacional com 19 escritórios próprios localizados em 13 países.

A nossa cultura está sustentada no foco no cliente, prestando serviços jurídicos com 
independência, rigor e procura de soluções inovadoras. Somos uma equipa jovem e 
dinâmica. 

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio de Verão, Estagio da OA

Conselhos e perfil do candidato:
Procuramos profissionais dinâmicos, com sólidos conhecimentos técnicos e boas 
competências a nível da comunicação oral, do relacionamento interpessoal e espirito 
de trabalho em equipa.
É essencial o domínio da língua inglesa, sendo também valorizado o francês e / o 
espanhol.

www.adcecija.pt
Contactos: Ana Churro // +351 213192080 // recrutamento@adcecija.pt

Antas da Cunha Ecija e Associados
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PORTUGUESE AUTHORITYCOMPETITION
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A concorrência nos mercados é um bem público e um direito que a Autoridade da 
Concorrência (AdC) defende e promove. Criada em 2003, a AdC é uma entidade 
administrativa independente cuja missão é detetar e sancionar práticas empresariais 
que configurem infrações à Lei da Concorrência, avaliar o potencial lesivo da 
concorrência de operações de aquisição de empresas e a elaboração de estudos 
setoriais que permitam a deteção de práticas anticoncorrenciais. Tem ainda funções 
de apoio técnico e consulta à Assembleia da República e ao Governo, com vista à 
melhoria do sistema normativo português em todos os domínios que afetem a livre 
concorrência.

Principais áreas de atuação: 
Todos os setores de atividade

Estágios Profissionais (EP): 
Candidatos com formação superior concluída (máx. 2 anos).

Estágios Curriculares: 
Alunos finalistas ou licenciados do ensino superior

Conselhos e perfil do candidato:
Na AdC valorizamos candidatos com formação académica superior em Direito 
e Economia da Concorrência, com domínio da língua inglesa, elevada motivação, 
capacidade de trabalho em equipa e de superação, sentido de responsabilidade e 
isenção. O Programa de Estágios inclui acompanhamento técnico-pedagógico, bolsa 
de estágio, subsídio de refeição e seguro (EP), frequência em seminários internos e 
certificado. 
Todas as oportunidades são publicitadas na página eletrónica e seguem procedimento 
concursal.

www.concorrencia.pt
Contactos: Cristina Chora / Teresa Weber // +351 217902047 // recrutamento@concorrencia.pt

AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA
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A  Autoridade Tributária e Aduaneira é um serviço da administração direta do Estado, 
que tem como missão administrar os impostos, os direitos aduaneiros e os demais 
tributos que nos sejam atribuídos, bem como exercer o controlo da fronteira externa da 
União Europeia e do território aduaneiro nacional, para fins fiscais, económicos e de 
proteção da sociedade, de acordo com as políticas definidas pelo Governo e o Direito 
da União Europeia. 

Principais áreas de atuação: 
Impostos e Direitos Aduaneiros

www.portaldasfinancas.gov.pt
Autoridade Tributária e Aduaneira
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A BAS nasceu  de um encontro de vontades de uma equipa com qualidade 
técnica e experiência consolidada nas mais diversas áreas do direito. 
Os profissionais da sociedade asseguram aos clientes uma assessoria qualificada, 
aportando conhecimento jurídico com valor aos desafios apresentados. 
Somos uma sociedade de advogados altamente especializada, com elevada taxa 
de sucesso, fidelização de clientes e reconhecimento interpares. A competência e 
experiência dos advogados são a imagem de marca da BAS. Reconhecimento 
internacional na área Laboral nos directórios Chambers and Partners e Best Lawyers.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio de verão a partir de 2020

Conselhos e perfil do candidato:
Pautar a sua vida pessoal e profissional por  elevados padrões de ética e rigor. Ser 
open minded e ter flexibilidade para trabalhar nas diversas áreas do direito. A BAS 
valoriza candidatos com um espírito empreendedor e sentido de responsabilidade, 
solidariedade e de trabalho em equipa.

www.bas.pt
Contactos: Cláudia Monge // +351 211554330 // recrutamento@bas.pt

BAS - Sociedade de Advogados, SP, RL
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A Caiado Guerreiro é uma sociedade de advogados multijurisdicional que presta 
serviços em todas as áreas do Direito. Fundada em 1979, a sociedade tem vindo a 
desenvolver a sua prática tanto em Portugal como a nível internacional. 
Entre os nossos clientes incluem-se empresas na área comercial, industrial e de 
serviços, provenientes de todos os sectores de atividade, nomeadamente bancos 
e outras instituições financeiras, companhias de seguros, empresas industriais, 
organismos públicos e outras organizações, assim como clientes particulares. Temos 
como objetivo a prestação de um serviço da mais elevada qualidade profissional, 
conjugando a competência técnica com uma perspetiva comercial, numa abordagem 
prática, dinâmica e construtiva que confere valor acrescentado ao nosso trabalho.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
A Caiado Guerreiro procura advogados estagiários para reforçar todos as áreas de 
prática do seu escritório. Na sociedade, estes terão a oportunidade de trabalhar junto 
dos advogados e sócios, fazendo as mesmas tarefas que estes e sempre com o seu 
acompanhamento. 

Conselhos e perfil do candidato:
Uma apresentação cuidada e um discurso fluído são os pontos de partida para uma 
boa entrevista. A Caiado Guerreiro dá valor a quem mostrar sólidos conhecimentos 
jurídicos, competências linguísticas desenvolvidas e que tenha as suas áreas de 
prática de preferência bem definidas. Um forte espírito de equipa, sentido de entrega 
ao trabalho e dinamismo são igualmente características que a Caiado Guerreiro 
procura nos seus estagiários.

www.caiadoguerreiro.com
Contactos: Joana Nunes Ferrão & Ana Lúcia Santo  // +351 213717000 //
jferrao@caiadoguerreiro.com & asanto@caiadoguerreiro.com 

Caiado Guerreiro
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A CS Associados destaca alguns princípios diferenciadores do exercício, em prática 
societária, da atividade profissional dos seus advogados, e, muito em particular, na 
respetiva relação com os clientes da sociedade: rácio entre sócios e associados 
não superior a 1 para 3; homogeneidade na qualidade do aconselhamento jurídico 
prestado aos clientes em todas as áreas do Direito; rigor na apreciação de situações 
de conflito de interesses.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
A CS Associados apenas promove estágios caso identifique algum candidato com 
características que a sociedade entenda compatíveis com as suas expectativas.

www.csassociados.pt
Contactos: Sofia Patrício // +351 211926800 // sofia.patricio@csassociados.pt

Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados
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Há 70 anos que caminhamos focados no futuro e em ajudar as organizações a obter 
as melhores soluções, mais arrojadas e eficazes. Sermos inovadores faz parte de 
nós. A nossa cultura ajuda-nos a quebrar barreiras e estereótipos e a criar um ótimo 
ambiente de trabalho para atrair os melhores talentos. Somos corajosos para encontrar 
novas formas de entregar valor e conhecimento aos nossos clientes e parceiros. 
 
Somos uma equipa de profissionais orientados para o negócio e unida em 
torno do mesmo propósito: mudar a forma como o trabalho jurídico é realizado. 
 
Um equipa de especialistas. Uma atitude responsive.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio Profissional

Conselhos e perfil do candidato:
Procuramos super-heróis com um percurso académico sólido, cuja vitalidade, 
criatividade e o sentido de humor são características natas; procuramos estudantes com 
pensamento crítico, flexíveis e orientados para as novas tecnologias e inovação; todos 
na CCA gostamos de comunicar e trabalhar em equipa, pelo que são superpoderes 
valorizados; o domínio de língua inglesa é obrigatório, sendo que conhecimentos de 
espanhol serão também uma mais valia.

www.cca.law/pt/recrutamento/
Contactos: Teresa Rocha e Tiago Moreira // +351 213223590 

CCA LAW FIRM
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O que temos para oferecer?
Com competências multidisciplinares na CMS Rui Pena & Arnaut organizamos as 
nossas equipas de trabalho de acordo com as necessidades de cada cliente, com 
a missão de conhecer profundamente o seu contexto específico, antever situações 
e antecipar problemas, por forma a prestar aconselhamento jurídico de excelência, 
fundamental para a boa prossecução dos objetivos de negócio dos nossos clientes.
O nosso estágio é rotativo.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio Profissional

Conselhos e perfil do candidato:
Diria que num mercado competitivo, quer em Portugal quer no estrangeiro, onde 
permanentemente trabalhamos com colegas da CMS e outros devem cada vez mais 
adquirir sólidos conhecimentos jurídicos, estar sempre abertos a novas formações, 
pensar que devem pôr em cada assunto em que trabalham todo o vosso empenho, 
imaginação e perfeição, que sejam fluentes nem inglês e tenham uma boa capacidade 
relacional.

www.cms.law
Contactos: Piedade de Almeida Garrett // +351 210958100 // piedade.garrett@cms-rpa.com

CMS Rui Pena, Arnaut & Associados
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Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados
www.cuatrecasas.com
Contactos: José Póvoas // +351 213553800 // recrutamento_portugal@cuatrecasas.com

A CUATRECASAS é uma sociedade de advogados com presença em mais de 
13 países, e sedes em Portugal e em Espanha. Com cerca de mil advogados, a 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira é uma Sociedade Ibérica de referência a nível 
mundial em todas as áreas do Direito. Conta atualmente com 28 escritórios, dos quais 
16 na Península Ibérica e os restantes em vários outros países da Europa, América, 
Ásia e África. Representa algumas das maiores empresas a nível mundial, prestando 
assessoria aos seus investimentos nos principais mercados. Combinando o prestígio, 
solidez e tradição de um escritório centenário com uma abordagem extremamente 
inovadora.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio Profissional

Conselhos e perfil do candidato:
O candidato deve ter Licenciatura em Direito, com Média a partir de 15 valores e 
Nível de Inglês mínimo de C1.1. Deve valorizar a sua vida pessoal e social, adquirindo 
uma mundividência que lhe permita ter uma visão esclarecida e sempre atualizada da 
Sociedade. Um bom advogado não é aquele que conhece exaustivamente as leis e 
as normas, mas aquele que conjuga esse saber com uma cultura geral sólida, com o 
saber estar e atuar em todas as circunstâncias e perante as adversidades.
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A Deloitte é uma marca global presente em mais de 150 países e territórios e com 
uma rede de aproximadamente 300.000 profissionais espalhados pelo mundo. Somos 
reconhecidos pela busca permanente da excelência e pelo foco no serviço ao cliente. 
Vivemos o nosso propósito comum de criar um impacto relevante e positivo nas 
nossas pessoas, nos clientes e na sociedade.
 
A Deloitte tornou-se a maior rede de serviços profissionais no mundo, prestando 
serviços de Consulting, Audit & Assurance, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e 
serviços relacionados a clientes nos mais diversos setores de atividade. 

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Full time positions e estágios de verão

Conselhos e perfil do candidato:
Profissionais recém-graduados. Além das competências técnicas asseguradas pelos 
programas académicos, valorizamos profissionais que revelem boas capacidades de 
comunicação e relacionamento interpessoal, flexibilidade e capacidade de adaptação 
a diferentes contextos e organizações. Procuramos pessoas dispostas a abraçar 
desafios, motivadas pela diversidade e que revelem paixão pelo que fazem.

www.deloitte.com
Contactos: Sara Rodrigues // +351 800020011 // ptrecruiting@deloitte.pt

Deloitte
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Exército Português - Lidera a Tua Carreira

Principais áreas de atuação: 
Especializada: Direito

Estágio profissional: 
Curso Especial de Formação de Oficiais - Especialidade Direito

Conselhos e perfil do candidato:
Formação Superior em Direito

www.exercito.pt
Contactos: Maj Almeida // +351 913773805 // crecrlisboa@mail.exercito.pt

Exército
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A EY é uma organização global, presente em 150 países com mais de 
260.000 profissionais que partilham os mesmos valores e objetivos, operando 
segundo os mais rigorosos padrões de excelência profissional e integridade. 
Com uma oferta integrada de serviços, a EY trabalha de acordo com um modelo operacional 
verdadeiramente integrado, que utiliza em todo o mundo os mesmos procedimentos e 
ferramentas tecnológicas, assegurando consistência e qualidade no serviço ao cliente.  
Em Portugal, a EY tem uma estrutura composta por mais de 1.000 pessoas e todos 
os anos recrutamos um elevado número de jovens graduados e viabilizamos a sua 
carreira.

Principais áreas de atuação: 
Auditoria Financeira, Assessoria Fiscal, Assessoria a Transações e Assessoria de 
Gestão.

Estágio profissional: 
New Graduates Program

Conselhos e perfil do candidato:
Existem três aspetos transversais que um estudante que se candidate à EY deve 
considerar: 
 • Identificar-se com os valores da empresa; 
 • Interessar-se por integrar uma empresa que possibilita o desenvolvimento de 
uma carreira, ao invés de preferir as atividades associadas a um emprego tradicional; 
 • Desenvolver os seus skills linguísticos, nomeadamente o Inglês, e participar em 
atividades que possibilitem o desenvolvimento de competências comportamentais e 
de um mindset global.

www.eyportugalcareers.pt
Contactos: Andreia Reis // +351 217912000 // recrutamento.ey@pt.ey.com

EY



faculdade de direito da universidade de lisboa

A FCB Sociedade de Advogados (“FCB”) tem um ADN marcadamente internacional, 
estabelecendo desde o início estreitas relações bilaterais com reconhecidas sociedades 
internacionais e mantendo uma forte presença no mercado africano, especialmente em 
Angola e Moçambique, através da FCB Glocal e dos seus membros, EVC Advogados 
e AG Advogados.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio da Ordem

Conselhos e perfil do candidato:
 O perfil dos nossos advogados está alinhado com a nossa cultura o que pressupõe 
dedicação, dinamismo, eficiência e vontade constante de evoluir, de forma a criarmos 
uma equipa de excelência. A formação e o desenvolvimento da carreira dos nossos 
colaboradores são sempre uma prioridade para nós e o número de sócios que iniciou 
o seu percurso enquanto estagiários nas sociedades da FCB confirma-o.

www.fcblegal.com
Contactos: João Osório de Castro // +351 213587500 // recrutamento@fcblegal.com

FCB Sociedade de Advogados
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A Gama Glória presta assessoria jurídica conjugando o direito com a estratégia, 
a regulação e as políticas públicas. Porque a nossa equipa tem formação e 
experiência em direito, gestão e políticas públicas, oferecemos uma resposta 
integrada aos desafios dos nossos clientes, em vários setores de atividade. 
Somos criativos e pragmáticos, com percursos que nos diferenciam: trabalhamos com 
decisores em negociações críticas, litígios complexos e políticas públicas estratégicas. 
Somos parceiros dos nossos clientes na oportunidade e na adversidade e resolvemos 
cada problema de forma ágil e analítica.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio de advocacia; estágio de verão.

Conselhos e perfil do candidato:
Licenciatura com média igual ou superior a 15 valores, bom domínio da língua inglesa 
e espírito analítico. Valorizamos experiência académica ou profissional no estrangeiro 
(ou em língua inglesa).

www.gamagloria.com
Contactos: Adolfo Mesquita Nunes // +351 211390139 // careers@gamagloria.com

Gama Glória



faculdade de direito da universidade de lisboa

A Garrigues é uma sociedade de advogados internacional, independente e inovadora, 
que presta assessoria nos principais cenários económicos do mercado global, no 
qual sempre se destacou pelo seu espírito pioneiro, o que a tornou uma referência 
em Espanha e Portugal, na Europa e na América Latina. A nossa equipa, que presta 
assessoria nas operações mais complexas e importantes do mercado, integra mais 
de dois mil profissionais de vinte e três nacionalidades diferentes, garante os mesmos 
padrões de qualidade nos treze países onde opera.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
O estágio profissional na Garrigues é especializado e normalmente tem início em 
setembro. A Garrigues valoriza, muito positivamente, a formação complementar 
(mestrado ou LL.M.) em áreas relacionadas com o direito empresarial.

Conselhos e perfil do candidato:
Para além da excelência académica, é muito importante que os candidatos tenham 
adquirido experiência de trabalho em equipa e de gestão do tempo, através do 
envolvimento em atividades extracurriculares. Tudo isto sem esquecer a formação em 
línguas estrangeiras, particularmente o inglês. 

www.careers.garrigues.com
Contactos: Carina Fustiga/Carmen Povedano // +351 213821200 // RH.Portugal@garrigues.com

Garrigues 
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Na Gómez-Acebo & Pombo combinamos a excelência da prática jurídica e da 
advocacia com um princípio que temos mantido ao longo da nossa história: o valor 
nasce das pessoas e para as pessoas, que são a inspiração e o impulso para melhorar 
a cada dia.
 
Somos reconhecidos a nível internacional pelos principais diretórios do setor jurídico, 
como a Chambers and Partners, Legal 500 e IFLR1000.
 
Esse reconhecimento foi possível graças à nossa equipa, que integra, atualmente, mais 
de 220 advogados e 130 colaboradores. Preocupamo-nos com a Responsabilidade 
Social apoiando projetos que promovem o compromisso da advocacia com a proteção 
dos direitos dos mais desfavorecidos através da Fundação Fernando Pombo.  

Estamos presentes em Portugal desde 2010.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio de verão a partir de 2018

Conselhos e perfil do candidato:
Procuramos candidatos com um percurso académico excecional, bom nível de Inglês, 
boa capacidade de comunicação e que valorizem o trabalho em equipa. 

www.ga-p.com
Contactos: Isabel Marques – HR Manager PT // +351 213408600 // imarques@ga-p.com

Gómez Acebo & Pombo



faculdade de direito da universidade de lisboa

Fundada em 2005, a In-lex é uma empresa de Marketing e Publicidade que actua 
no sector da Advocacia. Tem como principal objectivo a promoção e divulgação das 
Sociedades de Advogados em Portugal.
  
Em parceria com o Jornal de Negócios, lançou o Anuário In-Lex, o primeiro anuário 
profissional direccionado para o mercado nacional, que reúne informação sobre as 
Sociedades de Advogados, e que é hoje o directório mais abrangente e representativo 
do sector em Portugal - ao longo de 14 edições já apresentou 396 Sociedades de 
45 localidades de Norte a Sul do país. Em 2020, lança a sua 15ª edição, que estará 
disponível em versão impressa (distribuição gratuita com o Negócios no início de 
2020) e Online.

Principais áreas de atuação: 
Editora - Marketing Sociedades Advogados

Conselhos e perfil do candidato:
Reflectir, pesquisar, preparar e decidir são os passos que se seguem. 
Terminar o curso com uma média final elevada continua a ser importante, mas não 
decisivo. Num mercado cada vez mais concorrencial e exigente, as sociedades 
procuram os candidatos mais completos. Candidatos que sejam promessas de 
profissionais de excelência, com elevado potencial de criação de valor e que possam e 
queiram aderir à cultura e aos valores da sociedade. Nesse sentido, os conhecimentos 
técnicos, competências de comunicação, domínio de idiomas e capacidade de gestão 
de tempo, são factores determinantes na selecção de um futuro advogado. A avaliação 
da personalidade, valores, motivações, interesses, níveis de confiança, disponibilidade 
e maturidade são também essenciais neste processo. Os candidatos devem assim, 
encarar a entrada no mercado de trabalho com todo o profissionalismo que lhes vai ser 
exigido no resto da sua vida profissional. É crucial fazerem bem o “trabalho de casa”! O 
curso e a média final são um passaporte, mas não o bilhete da viagem.

www.in-lex.pt
Contactos: João Moura // +351 213 885 213 // geral@in-lex.pt

In-Lex
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A KPMG é uma rede global de firmas profissionais que prestam serviços de auditoria, 
fiscalidade e consultoria. Estamos presentes em 154 países com 200 mil profissionais 
a trabalhar nas firmas membro a nível mundial. Em Portugal, a KPMG tem escritórios 
em Lisboa e no Porto com 54 membros da Partnership e mais de 1100 colaboradores. 
De forma apaixonada e com propósito trabalhamos lado-a-lado com os nossos 
clientes, combinando abordagens inovadoras com uma vasta experiência, de forma a 
entregar resultados reais.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Programa Graduates 2020

Conselhos e perfil do candidato:
Finalistas Licenciatura e Mestrado

www.home.kpmg
Contactos: Joana Fernandes // +351 210110035 // ptcandidaturas@kpmg.com

KPMG & Associados, S.R.O.C., S.A.



faculdade de direito da universidade de lisboa

O étimo latino da palavra “advogado” (“advocatus”) significa “defensor”, aquele que o 
litigante chama perante o juiz para falar a seu favor ou defender o seu interesse/direito. 
No nosso escritório, temos sempre presente essa origem, que para nós é muito mais 
do que a raiz etimológica da palavra que designa a nossa profissão… é a pedra 
angular da nossa atividade, a qual fazemos questão de embutir a todos os nossos 
colaboradores.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Acreditamos que os profissionais do Direito têm um papel importante na formação dos 
estudantes universitários, sem todavia ocuparmos o lugar e as funções legitimamente 
desempenhadas pelas universidades. Por isso, criámos o programa para estudantes 
de Direito, o qual permite, frequentar o nosso escritório para assim contactarem de 
perto com a atividade profissional dos advogados. Os principais objetivos do programa 
são: dar a conhecer o dia a dia de trabalho de um escritório de Advocacia; enriquecer 
o Curriculum Vitae dos participantes; permitir o ganho de experiência profissional na 
área aos estudantes (passar da teoria à prática); e referenciar potenciais colaboradores 
permanentes futuros.

Conselhos e perfil do candidato:
Estudante de Direito que partilhe a nossa filosofia de trabalho de competência, 
proatividade, rigor, combatividade e espírito de equipa.

www.liberum-advogados.com
Contactos: Dra. Letícia de Almeida // +351 215922858 // geral@liberum-advogados.com

Liberum Advogados
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A Linklaters aconselha algumas das maiores empresas e instituições financeiras do 
mundo, bem como Estados e entidades públicas, nas suas mais exigentes transações 
e atividades. Com 30 escritórios nos maiores centros de negócio e financeiros do 
mundo, localizados em 20 diferentes países, a Linklaters tem procurado honrar a 
confiança dos seus clientes, combinando não só competência técnica e compreensão 
dos seus interesses e atividades, como também assegurando um nível de serviços 
compatível com a exigência das transações em que intervém e das entidades a quem 
presta serviços.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Conselhos e perfil do candidato:
É importante que procure alcançar excelentes resultados académicos, que lhe 
possibilitem a melhor preparação possível a nível técnico; Que não descure o 
desenvolvimento das competências sociais e relacionais necessárias ao seu futuro 
profissional; Que possua uma genuína vontade de evoluir e aprender; Por fim, num 
mercado cada vez mais global, também a aprendizagem de outros idiomas se torna 
fundamental. 

www.linklaters.com
Contactos: Marta Peixeiro // +351 218640000 // RecruitmentLisbon@linklaters.com

Linklaters LLP - Sucursal em Portugal



faculdade de direito da universidade de lisboa

A Macedo Vitorino & Associados foi fundada em 1996, centrando a sua atividade na 
assessoria a clientes nacionais e estrangeiros em sectores específicos de atividade, 
de que destacamos o sector financeiro, as telecomunicações, a energia e as 
infraestruturas.
  
Somos uma sociedade independente que aborda os assuntos que lhe são confiados 
com rigor, profissionalismo e competência, seja qual for a origem e valor relativo da 
causa. Temos uma visão da advocacia: compreender os nossos clientes, construir 
relações de parceria e partilhar tanto as dificuldades como o sucesso. Procuramos a 
excelência. 

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio: 
Estágio de verão e estágio profissional a partir de 2020

Conselhos e perfil do candidato:
Um candidato à Macedo Vitorino & Associados deverá investir na sua formação 
académica e pessoal. Queremos profissionais competentes, mas também pessoas 
com valores e objetivos que consigam construir uma carreira sólida sem menosprezo 
pela vida pessoal. 

www.macedovitorino.com
Contactos: Carmo Pereira Coutinho // +351 213241900 // mva@macedovitorino.com

Macedo Vitorino & Associados

30



tradição • rigor • inovação

31

A Missão da Marinha traduz-se num conjunto extremamente diversificado de tarefas, 
que podem ser sistematizadas nas funções de Defesa Militar e Apoio à Política Externa; 
Segurança e Autoridade do Estado no Mar; e Desenvolvimento Económico, Científico 
e Cultural. No seu conjunto, estas funções materializam a ação desenvolvida pela 
Marinha para que o mar se constitua como um fator de desenvolvimento, de progresso 
e de bem-estar para os Portugueses. Por isso mesmo, podemos sintetizar a Missão 
da Marinha num enunciado simples e sucinto: Contribuir para que Portugal use o Mar.

Principais áreas de atuação: 
Oportunidades de emprego e estágio na área de Direito

Conselhos e perfil do candidato:
Ter nacionalidade portuguesa; Possuir como habilitações literárias Mestrado ou 
Licenciatura conforme as áreas de formação indicadas no aviso de abertura; Ter idade 
igual ou inferior a 27 anos.

www.recrutamento.marinha.pt
Contactos: Comandante Maria Martins // +351 213945469 // recrutamento@marinha.pt

Marinha Portuguesa



faculdade de direito da universidade de lisboa

A Miranda é uma sociedade de advogados de vocação internacional que atua em 
todas as áreas do direito empresarial, através de uma rede de escritórios associados 
composta por cerca de 185 advogados e com presença nos seguintes países: Portugal, 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Costa do Marfim, Camarões, Estados Unidos da América 
(Houston), Gabão, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, China (Macau), França (Paris), 
Moçambique, República Democrática do Congo, República do Congo, Reino Unido 
(Londres), São Tomé e Príncipe, Senegal e Timor-Leste.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio de verão a partir de 2020

Conselhos e perfil do candidato:
Os candidatos a estágio na Miranda devem ter: sólida formação jurídica e de valores 
éticos vincados; disponibilidade para abraçar com garra um desafio profissional muito 
exigente, mas aliciante; e vontade de fazer parte da equipa da Miranda, ou seja, esteja 
aberto ao mundo.

www.mirandalawfirm.com
Contactos: Nuno Cabeçadas // +351 217814800 // recrutamento@mirandalawfirm.com

Miranda & Associados
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A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados é uma sociedade 
com uma longa experiência de liderança no mercado português. De renome 
internacional, conquistou uma reputação de excelência entre pares e 
clientes pelo elevado rigor técnico dos serviços prestados, valores éticos e 
abordagem inovadora, traduzidos no reconhecimento sucessivo e consistente 
em prémios atribuídos à sociedade e aos seus advogados a título individual.  
Através da rede Morais Leitão Legal Circle, a Morais Leitão apresenta uma equipa 
de mais de 250 advogados, com escritórios em Portugal (Lisboa, Porto e Funchal), 
Angola, Hong Kong, Macau e Moçambique.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio de verão a partir de 2020

Conselhos e perfil do candidato:
A Sociedade aposta na diversidade como forma de enriquecimento, considerando que 
há determinadas competências técnicas e humanas que considera indispensáveis, tais 
como: Excelente formação humana e técnica; Elevado sentido de responsabilidade; 
Capacidade de trabalho em equipa; Excelente expressão oral e escrita; Domínio de 
línguas estrangeiras, especialmente o inglês.

www.mlgts.pt/pt/sobre-nos/recrutamento/
Contactos: Filipe Vaz Pinto // +351 213817400 // fvpinto@mlgts.pt  

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados 



faculdade de direito da universidade de lisboa

A Pinto Ribeiro Advogados é uma sociedade de advogados de média dimensão, 
sedeada em Lisboa.
Privilegiamos o acompanhamento personalizado dos assuntos dos nossos clientes e 
preocupamo-nos em compreender o contexto de cada cliente.
Assim, estamos em condições de acompanhar todos os desafios de forma integrada e 
responder adequada e atempadamente às suas necessidades.
Somos um Escritório com uma forte vocação para assessorar clientes estrangeiros, 
que procuram advogados disponíveis, juridicamente seguros e tão rigorosos como 
flexíveis para se ajustarem às suas necessidades.
Membros da Allinial Global.

Principais áreas de atuação: 
A Pinto Ribeiro Advogados assume-se como um Escritório full-service, em que as 
áreas de prática mais relevantes são as seguintes:  
 - Empresarial,  
 - Bancário e Financeiro,  
 - Público e Regulatório,   
 - Contencioso Civil e Comercial,  
 - Fiscal, 
 - Private Clients

Estágio profissional: 
Estágio rotativo

Conselhos e perfil do candidato:
Na Pinto Ribeiro Advogados procuramos jovens talentos que vejam a advocacia 
como uma profissão na qual possam desenvolver uma carreira de sucesso e que 
ambicionem crescer e construir a sua carreira connosco.  A par da formação numa 
universidade de referência, daremos sempre prioridade aos jovens que se envolvam 
na comunidade e que demonstrem dispor de competências sociais e relacionais, que 
consideramos fundamentais para o acompanhamento próximo e personalizado que 
damos aos nossos clientes.

www.pintoribeiro.pt
Contactos: Susana Enes // +351 213138800 // geral@pintoribeiro.pt

Pinto Ribeiro Advogados
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Somos uma sociedade de advogados com sede em Portugal que combina a oferta 
de um escritório full-service com a maestria e competência de uma relojoaria jurídica. 
Possuímos um genuíno entusiasmo na resolução de impossibilidades que nos leva 
a lugares “menos comuns” que transformam velhas certezas em novas disrupções.
A PLMJ é uma das maiores sociedades de advogados em Portugal e também uma 
das mais antigas. Pautamo-nos por abordagens arrojadas e transformadoras que 
se traduzem em soluções concretas que tanto respeitam as exigências da lei como 
promovem uma defesa eficaz dos interesses dos nossos clientes.
 
Conhecermos os clientes, partilharmos os seus riscos e apoiarmos as suas decisões 
através da emissão de opiniões e da proposta de soluções estratégicas que lhes 
acrescentam valor, foi e será sempre o nosso maior compromisso.

Principais áreas de atuação: 
Todos os serviços jurídicos

Estágio profissional: 
Licenciatura e Mestrado               

Conselhos e perfil do candidato:
 - Sólidos conhecimentos jurídicos e interesse pela sua atualização;
 - Forte espírito de equipa e solidariedade nas relações humanas;
 - Criatividade e pensamento crítico.

www.plmj.com
Contactos: Carmo Faria Blanc  // +351 213197300 // recrutamento@plmj.pt

PLMJ Advogados, SP, RL



faculdade de direito da universidade de lisboa

Desde 2001 que não paramos de crescer. De três, somos agora mais de cem. 
Advogados e advogadas orientados para os seus clientes, profissionais de grande 
qualidade e rigor, fazemos da diferença uma forma de estar.
  
Somos uma equipa que partilha. O conhecimento. As vivências. A experiência. Os 
resultados. A forma de estar. Os ideais. Os valores. A confiança.
    
Somos uma equipa que acredita que é sempre possível fazer mais e melhor.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Mestrado preferencial

Conselhos e perfil do candidato:
Que queira aprender sempre mais, que invista em si tanto a nível académico como a 
nível pessoal e que tenha orgulho no seu trabalho.

www.pra.pt
Contactos: Ana Senra // +351 213714940 // rh@pra.pt

PRA-Raposo, Sá Miranda & Associados
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As firmas da PwC colaboram com organizações e pessoas na criação do valor que 
procuram. A PwC, uma network constituída por firmas independentes entre si, está 
presente em 158 países e conta com cerca de 236.000 colaboradores que partilham 
o objetivo de prestar serviços de qualidade em auditoria, consultoria e fiscalidade.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Oportunidades para início de carreira profissional

Conselhos e perfil do candidato:
Licenciado e/ou Mestre com especial interesse pela área de Direito Fiscal

www.pwc.pt/pt/carreiras.html
Contactos: Alexia de Andrade // +351 915740286 // pt.recrutamento@pt.pwc.com

PwC



faculdade de direito da universidade de lisboa

A Raposo Bernardo é uma sociedade de advogados full service, fundada em 1995, 
que desenvolve uma crescente prática internacional, especialmente na Europa 
(Portugal, Espanha, e Polónia) e em África (Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné 
Bissau e São Tomé e Príncipe). Com o modelo globalizado de negócios e a crescente 
integração de mercados, cedo demos prioridade à expansão internacional enquanto 
forma privilegiada de acompanhamento dos nossos Clientes.
 
A Raposo Bernardo é distinguida e recomendada, como leading firm, por entidades 
reputadas como The Legal 500, Chambers & Partners, IFLR1000, Thomson Reuters, 
Mergermarket, Bloomberg.

Principais áreas de atuação: 
Full service

Estágio profissional: 
Estágio profissional da OA

Conselhos e perfil do candidato:
Estar absolutamente certo de que esta é a sua vocação.  Encontrar-se preparado para 
um mercado muito difícil e extremamente competitivo, no qual todos os dias se tem 
de provar o mérito de ser Advogado. É essencial uma excelente preparação técnica 
de base, que deve ser cuidada numa base de continuidade e permanência, porque 
só assim, com muito esforço, se conseguem resultados. Orientado a uma perspetiva 
prática dos ensinamentos técnico-jurídicos.

www.raposobernardo.com
Contactos: João Brito Mendes // +351 213121330 // recrutamento@raposobernardo.com

Raposo Bernardo & Associados
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A RFF & Associados assume-se na advocacia portuguesa como o primeiro escritório 
especializado em direito fiscal e aduaneiro e empresarial. Actuando com referência 
a Portugal e a todos os países de língua portuguesa, através de parceria, em 
matérias jurídico-económicas, no direito das empresas e no direito tributário, nacional, 
comunitário e internacional. A RFF & Associados pretende garantir soluções legais 
adequadas às necessidades dos seus clientes, assumindo um compromisso de 
qualidade e eficiência, actuando com empenho, dedicação e competência, com 
respeito pelos mais elevados valores e padrões éticos e deontológicos.

Principais áreas de atuação: 
Especializada: Direito Fiscal e Empresarial

Estágio profissional: 
Estágio de verão a partir de 2019

Conselhos e perfil do candidato:
Assiduidade; empenho; proactividade; responsabilidade.

www.rffadvogados.com
Contactos: Soraia João Silva // +351 215915220 // recrutamento@rffadvogados.pt

RFF & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL
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A RRP Advogados foi constituída em 2016 por uma equipa jovem, experiente e com 
um sólido percurso profissional, que atua em várias áreas de prática e em todos os 
sectores relevantes da economia.
Encontra-se integrada numa rede global de escritórios de advogados - a EY Global 
Law network - presente em mais de 85 jurisdições e que lhe permite beneficiar de 
experiência, conhecimentos e recursos a uma escala verdadeiramente internacional.
A ampla cobertura internacional da Sociedade e a expertise técnica, aliadas a uma 
competência comprovada na execução de operações e ao conhecimento do mercado 
local, são alguns dos seus fatores diferenciadores.
Enquanto escritório de matriz essencialmente transacional, a RRP Advogados tem 
conseguido evoluir ao longo destes três anos de existência para um acompanhamento 
regular dos seus clientes e numa multiplicidade de sectores  distintos da economia.

Principais áreas de atuação: 
Especializada: Societário e Fusões e Aquisições; Fiscal

Estágio profissional: 
Estágio (rotativo) e um plano de carreira consistente, boas condições de trabalho, 
excelente ambiente e uma prática com dimensão internacional em virtude da sua 
integração numa rede global de escritórios de advogados. Os advogados estagiários 
que iniciem a sua carreira profissional na RRP Advogados terão a oportunidade 
de aprender (diretamente, tendo em conta a dimensão atual do Escritório) com 
profissionais de topo e de participar ativamente em assuntos desafiantes com um 
elevado grau de autonomia e responsabilidade.

Conselhos e perfil do candidato:
O advogado estagiário ideal para nós é aquele que, além de demonstrar sólidos 
conhecimentos técnicos, tenha também tido outro tipo de experiências: que tenha 
viajado, que fale bem inglês e outras línguas estrangeiras, que já tenha trabalhado, 
que tenha hobbies e uma vida pessoal rica.  

www.rrp.pt
Contactos: Manuel Cordeiro Ferreira // +351 217653860 // rrp.lisboa@rrp.pt

RRP Advogados 

40



tradição • rigor • inovação

41

A SÉRVULO é uma sociedade de advogados full-service, com vinte anos de existência, 
que atua em todas as áreas de prática e nos setores mais relevantes da economia. 
Foi fundada no final dos anos noventa pelo Professor Sérvulo Correia, um dos mais 
conceituados advogados e professores académicos na área do Direito Público em 
Portugal, com o objetivo de servir os seus clientes de uma forma inovadora colocando 
o conhecimento teórico ao serviço de uma prática jurídica ativa e especializada. 
Comprometida na prestação de serviços jurídicos de elevado valor acrescentado, 
a SÉRVULO premeia o mérito e incentiva a aquisição contínua de conhecimentos 
técnicos e de outras valências profissionais, com evidente reflexo na qualidade dos 
serviços prestados.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio profissional e estágio de verão

Conselhos e perfil do candidato:
 O recrutamento de advogados e advogados-estagiários assenta em quatro pilares 
fundamentais: formação académica sólida e/ou experiência comprovada, capacidade 
para trabalhar em equipa, domínio de línguas estrangeiras (sendo o inglês 
indispensável e atribuindo-se especial relevo ao francês, ao alemão e ao espanhol) e 
consciência da dimensão deontológica da profissão. 

www.servulo.com
Contactos: José Lobo Moutinho e Manuel Magalhães // +351 210933000 // fbs@servulo.com

SÉRVULO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL
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A Sofia Leite Borges & Associados é uma sociedade de advogados especializada 
em direito financeiro. Para melhor assessorar os seus clientes num contexto global, 
dedica-se também, paralelamente, às áreas do direito comercial, societário e fiscal. 
A Sociedade está empenhada acrescentar valor aos seus clientes, apoiando-os no 
desenvolvimento dos seus negócios e apresentando soluções inovadoras para os 
desafios que enfrentam.

Principais áreas de atuação: 
Direito bancário, do mercado de capitais e dos seguros.

Estágio profissional: 
Estágio Profissional e Estágio de Verão.

Conselhos e perfil do candidato:
A Sofia Leite Borges & Associados investe num ambiente humano, com excelentes 
condições de trabalho e um plano de carreira estimulante. Procura candidatos com 
aptidão pelo Direito Financeiro, capacidade de resolver problemas e excelentes bases 
de raciocínio jurídico. A organização, atenção ao detalhe e às necessidades do cliente, 
bem como a sociabilidade, a flexibilidade, a auto-suficiência e a auto-motivação, 
são fatores determinantes na escolha dos membros da equipa. O domínio da língua 
inglesa e mestrado ou pós-graduação na área são fatores preferenciais de seleção.

www.slba.pt
Contactos: Pedro Machado Borges | Mafalda Diniz // +351 213170990 // geral@slba.pt

Sofia Leite Borges & Associados 
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Fundada em 1961, a SLCM // Serra Lopes, Cortes Martins & Associados é uma 
sociedade de advogados com forte implantação e uma referência no mercado jurídico 
português, prestando serviços especializados na generalidade das áreas de Direito. 
Vocacionada para clientes institucionais, acompanha de forma continuada alguns dos 
mais relevantes grupos empresariais portugueses e estrangeiros com presença em 
Portugal.
A equipa SLCM tem uma vasta e diversificada experiência, designadamente em 
transações nacionais e internacionais e litigância de elevada complexidade, sendo 
amplamente reconhecida pelos clientes, pelo mercado e pelos seus pares. 

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio Profissional

Conselhos e perfil do candidato:
O candidato deve manter sempre i) disponibilidade e abertura para aprender; 
ii) capacidade de trabalhar em equipa; e iii) vontade de aplicar na prática os 
conhecimentos jurídicos adquiridos e as suas competências. 

www.slcm.pt
Contactos: Leonor Vila Luz // +351 217 234 000 // recrutamento@slcm.pt

SLCM// Serra Lopes, Cortes Martins e Associados
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SPS – Silveira Prates & Associados 
www.spsadvogados.com
Contactos: Catarina Garcia // +351 914402813 / +351 217200020 //
catarina.garcia@spsadvogados.com / recrutamento@spsadvogados.com

A SPS conta já com 30 anos de existência. Na opinião dos nossos advogados e 
colaboradores, a SPS é um excelente local para crescer pois apostamos num espírito 
jovem, rigoroso e muito profissional. Com foco no client care, valorizamos muito o 
trabalho transversal em equipa numa cultura dinâmica baseada na confiança e na 
responsabilidade. Na SPS queremos que os nossos advogados cresçam connosco e 
por isso apostamos no desenvolvimento das suas carreiras.

Principais áreas de atuação: 
Seguros, Bancário e Financeiro, Contencioso, Societário e Comercial, Imobiliário, 
Fiscal, Laboral, Público e Proteção de Dados.

Estágio profissional: 
Estágio profissional e possibilidade de integração e progressão na carreira

Conselhos e perfil do candidato:
Sentido de responsabilidade, compromisso e dedicação.
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A SRS Advogados é uma sociedade de Advogados full-service, focada em serviços 
jurídicos de excelência, orientados para as necessidades dos Clientes em todas as 
áreas de negócio.
A nossa equipa de advogados está focada nas necessidades dos Clientes, contando 
com 25 anos de experiência na assessoria jurídica a empresas, a instituições 
financeiras e governamentais, nacionais e internacionais.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio de verão a partir de 2020

Conselhos e perfil do candidato:
Dinamismo, proatividade e vontade de aprender. O conhecimento de línguas e 
informáticos são elementos diferenciadores na candidatura.

www.srslegal.pt
Contactos: Mafalda Castelo Branco // +351 910008935 // rh@srslegal.pt

SRS Advogados
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A Uría Menéndez - Proença de Carvalho é uma das mais prestigiadas sociedades 
de advogados do mercado ibérico, com mais de 70 anos de história, contando com 
escritórios em 13 cidades dos continentes europeu, americano e asiático. Trabalhamos 
em assuntos complexos e inovadores, nos mercados em que temos presença, e em 
assuntos do âmbito internacional conjuntamente com outros escritórios de advogados 
de elevado prestígio e qualidade nos principais países europeus oferecendo uma 
assessoria integrada e multidisciplinar.

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio de verão a partir 2020

Conselhos e perfil do candidato:
Sólidos conhecimentos jurídicos. Excelente inglês. Mostrar ambição, iniciativa e 
capacidade de assumir responsabilidade, sem nunca perder um profundo sentido 
de honestidade, humildade e senso comum. Interessar-se pela cultura e envolvente 
social e cultivar as capacidades de relacionamento.

www.uria.com
Contactos: Ana Pedrosa // +351 213114303 // recrutamentoportugal@uria.com 

Uría Menéndez-Proença de Carvalho
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A Vieira de Almeida é uma firma de referência independente com experiência 
acumulada de mais de 40 anos na assessoria jurídica internacional. Com mais de 
300 advogados, num total de mais de 500 pessoas, a VdA é reconhecida pelo seu 
caráter inovador e excelência dos seus serviços, ocupando um lugar de destaque nos 
principais rankings internacionais, tendo recebido os prémios e nomeações de maior 
prestígio da advocacia empresarial.
Através da VdA Legal Partners, contamos com escritórios em Lisboa, no Porto, em 
Timor-Leste e presença em Angola, Cabo Verde, Congo, Gabão, Guiné-Bissau, 
Moçambique, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe

Principais áreas de atuação: 
Multidisciplinar

Estágio profissional: 
Estágio de verão a partir 2018

Conselhos e perfil do candidato:
Um estudante de Direito deve valorizar o desenvolvimento das suas competências 
sociais e relacionais através da participação em programas internacionais como o 
Erasmus, bem como, ter uma participação ativa em projetos sociais e comunitários. 
Dada a vertente internacional da VdA, valorizamos também o espírito de iniciativa, 
proatividade, a curiosidade, o gosto pelo trabalho em equipa e o conhecimento e 
domínio de vários idiomas.

www.vda.pt
Contactos: Amanda Alves Reis // +351 213113400 // rh@vda.pt

Vieira de Almeida
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Entidades Participantes

O Gabinete de Saídas Profissionais (GSP) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem 
como principal missão prestar o apoio necessário ao corpo discente na procura de oportunidades de 
estágio e de emprego, possibilitando assim o contributo dos licenciados em Direito para a sociedade 
através do exercício de suas funções. 

Nos últimos seis anos o GSP promoveu a realização da Feira do Emprego, que conta em 2019 com 
a sua 8ª edição, evento este que tem tido uma grande recetividade e adesão, quer por parte de 
estudantes, quer das entidades que nele participam.

Em simultâneo, verifica-se nos últimos tempos um aumento de interesse por parte de alunos 
internacionais que se encontram a completar a sua formação na FDUL, bem como de alunos nacionais 
que procuram oportunidades no estrangeiro. Esta realidade motivou, no ano passado, a organização 
da 1.ª edição da Feira Internacional do Emprego, que, fruto do sucesso alcançado e ensejo de fazer 
melhor, este ano se renova para a sua 2.ª edição.

Seguindo o mesmo intuito da Feira do Emprego, que visa a conexão entre entidades empregadoras 
e o meio académico e, por consequência, a aproximação dos estudantes ao mercado de trabalho, a 
Feira Internacional do Emprego visa promover essa integração em relação aos alunos internacionais 
e aos alunos nacionais que procuram oportunidades profissionais no exterior de Portugal. 

Esta iniciativa é mais uma medida que visa a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas 
salas de aula da Escola, com vista a possibilitar aos alunos uma trajetória de carreira sólida e de 
sucesso. 

APRESENTAÇão da feira internacional do emprego
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A 2.ª edição da Feira Internacional do Emprego irá contar com a 
presença das seguintes entidades:

 - AVM
 - BAS, Sociedade de Advogados
 - Coelho Ribeiro e Associados 
 - Cuatrecasas
 - Delloitte
 - Ernest & Young
 - MC & Associados 
 - PWC
 - RFF

APRESENTAÇão da feira internacional do emprego
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