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maior dimensão e como tal somos
mais competitivos”, diz a sócia fun-
dadora, Margarida Almeida Santos.

O escritório conta neste momento
com 12 advogados. “Em primeiro lu-
gar, a certeza de que não há trabalhos
demasiado pequenos nem questões
demasiado grandes. O nosso interes-
se é defender os interesses dos nossos
clientes, responder às suas preocupa-
ções. Por isso, achamos que é tão
oportuno a nossa nova assinatura,
criada também no contexto deste vi-
gésimo aniversário. Um slogan com
uma dupla leitura: we care, we take ca-
re. Isto é difícil de conseguir numa
sociedade de grandes dimensões em
que a especialização obriga a um tra-
tamento menos personalizado”, su-
blinha a advogada.

Em segundo lugar, para Margari-
da Almeida Santos, é a conjugação
entre a escala do escritório, compa-
tível com a linha da ‘Boutique Law
Firm’, e o serviço “altamente profis-
sional” que oferece. “A rapidez e
competência que os nossos clientes
reconhecem e exigem alinham-se
perfeitamente com a atenção ao
cliente e o serviço tailor made”,
acrescenta.

Prova disso é o novo serviço re-
centemente disponibilizado: a ‘Bo.JO
- Boutique Jurídica Online’. Trata-se
de uma plataforma disponível que
permite avançar com uma série de
assuntos do foro jurídico sem que o
cliente tenha de se deslocar ao escri-
tório para solicitá-los. A Vieira & As-
sociados, com dez profissionais, foi
criada em 2012, na cidade de Braga.
Imediatamente, sentiu a necessidade

de se tornar uma marca internacio-
nal. Por essa razão, registou a marca
europeia Vieira Law. “Entrar neste
mercado exige um conhecimento
muito aprofundado da profissão e do
negócio associado aos serviços jurí-
dicos. Em Portugal, para além do co-
nhecimento do negócio, é necessária
uma grande dose de coragem. Nós
ainda não temos uma verdadeira in-
dústria legal e, por essa razão, ainda
não se observa uma vocação expor-
tadora de serviços jurídicos. Para nos
implantarmos no mercado assumi-
mos uma advocacia centrada em três
grandes pilares: Princípios éticos só-
lidos; formação irrepreensível e ca-
pacidade para nos relacionarmos
com as pessoas. Preenchidos estes
requisitos tudo fica mais facilitado
para colocarmos em prática outras
características diferenciais como é o
caso da inovação onde somos, neste
momento, pioneiros”, explica o fun-
dador Nuno da Silva Vieira.
Os primeiros clientes chegaram

pelo conhecimento que tinham da
prática individual dos sócios fun-
dadores. Mas tinham a perfeita
noção de que uma sociedade de ad-
vogados exigia muito mais. Por
isso, desde o primeiro dia, elabora-
ram uma plano de abordagem ao
mercado centrado nos interesses
dos clientes. “Somos muito exi-
gentes com a nossa formação, gos-
tamos de estar nos lugares certos
quando nos movimentamos inter-
nacionalmente e não descuramos
uma oportunidade no que diz res-
peito à redescoberta dos nossos
serviços. Hoje, os nossos clientes já
nos encontram por variadas for-
mas. Temos a sorte de já ser reco-
nhecidos nacional e internacional-
mente e isso é muito motivador”,
acrescenta o advogado.

A Vieira & Associados, segundo
Nuno da Silva Vieira, não tem
“qualquer problema em assumir
que queremos ter os melhores ser-
viços em Portugal”. “Seria errado da
minha parte comparar-me com os
meus colegas das grandes socieda-
des e não o vou fazer. Posso garan-
tir que a Vieira Law mede a quali-
dade dos serviços jurídicos através
de índices de satisfação dos seus
clientes ao nível da qualidade geral,
confiabilidade e satisfação global.
Traremos muitas novidades ao
mercado ainda este ano”.

José Costa Pinto, antigo presi-
dente da Associação Nacional de
Jovens Advogados Portugueses
(ANJAP) teve contacto com muitos
jovens advogados que têm o objeti-
vo e o sonho de terem os seus pró-
prios projetos na advocacia, mas
que os vão adiando. A estes deixa
um conselho: “Muitos adiam os
próprios projetos por fatores exter-
nos, mas muitos, também, porque
acabam por não ter o incentivo
pessoal certo para correrem os ris-
cos que uma profissão liberal como
a advocacia acarreta e optam por
outras soluções que do seu ponto de
vista são mais seguras”. ●

ADVOGADOS, CONSULTORES E BANCOS DE INVESTIMENTO
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A reputação, a experiência e o per-
curso histórico são elementos mui-
to valorizados pelos cidadãos e pe-
las empresas no momento de esco-
lherem os seus advogados. Para o
advogado José Costa Pinto, funda-
dor da Costa Pinto Advogados, em
Lisboa, “para se ter oportunidades
é preciso ter experiência, mas para
se ter experiência é preciso ter
oportunidades”. Ou seja, uma espé-
cie de “ciclo vicioso”. “No nosso
percurso, o que temos procurado
fazer é ter um foco permanente em
todos os fatores que dependem de
nós e tratar cada assunto com total
diligência técnica e ética e, desse
modo, procurar transformar o “ci-
clo vicioso” que referia num “ciclo
virtuoso”. Perceciono que os clien-
tes que são bem assessorados aca-

bam por voltar ou recomendar o
nosso escritório a terceiros”, afir-
ma o advogado, que fundou o es-
critório em abril de 2013 e tem
uma equipa de sete colaboradores.

Para este advogado “as oportuni-
dades acabam por surgir, seja atra-
vés de contactos profissionais, ami-
gos ou familiares, bem como de ou-
tros colegas que, por conflito de in-
teresse ou qualquer outro motivo,

preferem não assumir um determi-
nado assunto e referenciá-lo a ou-
tro advogado da sua confiança”.

José Costa Pinto, que evita exer-
cícios comparativos com outros ad-
vogados ou escritórios, acrescenta
ainda que é importante assumir
”que na advocacia moderna todas as
formas de exercício são distintas,
são indispensáveis e são comple-
mentares. Por outro lado, é impor-

tante, também, perceber que o fator
crítico distintivo dos advogados en-
tre si não é a estrutura onde traba-
lham, nem são, sequer, os conheci-
mentos técnicos, por mais relevan-
tes que sejam no caso concreto. O
que distingue verdadeiramente os
advogados entre si é a dimensão
humana e a capacidade de a projeta-
rem nas relações profissionais com
os seus clientes e, do meu ponto de

vista, esse fator é a mais valia de
cada um”, conta.

A Dinis Lucas & Almeida Santos,
em Lisboa, está a celebrar 20 anos
de vida. Já trabalhavam em prática
individual pelo que a decisão de
formar uma sociedade numa ver-
tente boutique foi apenas, no início,
meramente formal. Hoje em dia,
entre o portefólio de clientes, exis-
tem alguns há mais de uma geração,
no caso de famílias.

“É este o nosso objetivo, a nossa
preocupação cuidar as pessoas e dos
seus interesses sem nunca descurar
a vertente humana que é essencial
no desempenho da profissão de ad-
vogado. Depois, é a palavra boca a
boca que para nós continua a ser a
melhor publicidade e hoje em dia
também, curiosamente, aparecem
muitos clientes pela internet, sendo
que a nossa estrutura permite uma
resposta mais global e em menos
tempo que outras sociedades de

‘Boutiques’ jurídicas apostam
nos serviços personalizados

ESCRITÓRIOS

Para serem competitivos com as grandes sociedades, os pequenos escritórios privilegiam o serviço ‘tailor made’,
a formação dos advogados e têm a certeza de que quem é bem assessorado acabará por voltar.
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BREVES

CMS Rui Pena
& Arnaut assessora
M&G Real Estate

A sociedade de advogados
CMS Rui Pena & Arnaut
assessorou o fundo de in-
vestimento M&G Real Es-
tate em duas operações na
ordem dos 74,3 milhões de
euros. O vendedor foi o
fundo Neptuno, detido
pelo Apolo e pela Conti-
mobe, da Sonae. O fundo
comprou um edifício de es-
critórios na Alexandre
Herculano, por 46,5 mi-
lhões de euros, e a fração
ocupada pelo Continente
no shopping Rio Sul, por
27,8 milhões de euros.

1000
Valor monetário (em euros)
recebido por João Marques
Pinto, no âmbito do concurso
“Law and Technology Award”
da Abreu Advogados.
O estudante de Direito
de Lisboa recebeu também
um estágio na sociedade.

PLMJ promove
seis advogados
a associados sénior

A PLMJ promoveu seis ad-
vogados a associados sé-
nior: Alexandre Norinho
de Oliveira (Financeiro e
Bancário), Carla Machado
(Público e Regulatório),
Dearbháile Banahan (Al-
garve), Diogo Belard Cor-
reia (Imobiliário, Urbanis-
mo e Turismo), Pedro Gas-
par da Silva (Corporate,
M&A e Private Equity) e
Salomé Corte-Real (Fiscal).
O escritório conta com 60
sócios, 22 associados coor-
denadores e 57 sénior.

“A maioria
das normas
aplicáveis ao jogo
está dispersa por
vários diplomas”
Filipe Mayer, sócio da CCA

Ontier, após lançamento

da coletânea jurídica de jogo

Classificação etária:
para maiores
de 65 anos

A Lei de aprovação do Orçamento
do Estado para 2019 veio introdu-
zir um novo regime de exclusão de
tributação previsto para o reinves-
timento dos rendimentos obtidos
com a venda de habitação própria
e permanente.

Este regime foi especificamente
desenhado para contribuintes em
situação de reforma, ou que te-
nham 65 ou mais anos de idade.
Para usufruir da exclusão de tribu-
tação terá que se reinvestir os ren-
dimentos, total ou parcialmente,
num prazo de seis meses, na aqui-
sição de um contrato de seguro,
numa adesão individual a um fun-
do de pensões aberto ou na contri-
buição para o regime público de
capitalização. Ou seja, o reinvesti-
mento poderá ser realizado em
produtos como seguros de capita-
lização, seguros unit-linked, fundos
de pensões ou no regime comple-
mentar da Segurança Social.

Na eventualidade de se reinves-
tir na aquisição de um contrato de
seguro ou de uma adesão indivi-
dual a um fundo de pensões aber-
to, quando estes visam, exclusiva-
mente, proporcionar uma renda
mensal, o montante máximo anual
que se poderá receber está limita-
do a 7,5% do valor total investido.
Caso se ultrapasse esse limite, a ex-
clusão de tributação cessa e o ren-
dimento será sujeito a imposto se-
gundo o regime geral. Para cum-
prir com a limitação, a renda men-
sal terá que ser atribuída durante
um período mínimo de cerca de 13
anos e 4 meses.

Politicamente, a justificação
apresentada para a criação do regi-
me traduz-se na ideia de que, com
o avançar da idade e com a inde-
pendência dos filhos, cessa a ne-
cessidade de manter habitações
maiores.

Das escolhas do legislador na
construção do regime retira-se um
segundo propósito, nomeadamen-
te, a preocupação com a poupança
para a reforma, o que o terá levado
a condicionar o reinvestimento à

JOSÉ PEDRO BARROS
Advogado do Departamento Fiscal

da CCA ONTIER

OPINIÃO

alocação em produtos de poupança
de médio ou longo prazo.

Acrescente-se que, se por um
lado, a ideia é incentivar a venda
de habitações próprias de maiores
dimensões, por outro, julgamos
que não se visa estimular a ausên-
cia de habitação própria. Temos
em crer que o objetivo passa por
animar a aquisição de habitações
menores, mais adequadas às neces-
sidades familiares em idade de re-
forma.

Para tal, o legislador previu a
conjugação deste novo regime com
outro já previsto na lei, nomeada-
mente, o aplicável ao reinvesti-
mento dos rendimentos obtidos
com a venda da habitação própria e
permanente, quando, alternativa-
mente, se apliquem tais montantes
na aquisição de nova habitação, ou
na aquisição de um terreno para
construção e/ou respetiva constru-
ção da habitação, ou ainda, quando
se reinvista na ampliação ou me-
lhoramento da habitação.

Ora, ao adquirir uma habitação
de menores dimensões, será natu-
ral que não se aplique nessa aquisi-
ção todo o rendimento da venda da
habitação anterior. A solução que o
legislador encontrou é a da aplica-
ção do remanescente em produtos
poupança para a reforma.

Entendemos que é esta possibili-
dade de conciliação entre regimes
de reinvestimento que torna esta
nova modalidade bastante atrativa.
Igualmente, criam-se oportunida-
des de estruturação da aplicação
dos rendimentos, derivado da po-
tencial conjugação deste regime
com outras vantagens fiscais atri-
buídas a alguns dos produtos segu-
radores de poupança nos quais se
pode reinvestir. ●

A solução
que o legislador
encontrou
é a da aplicação
do remanescente em
produtos poupança
para a reforma


