
O ponto inicial é as suas 
necessidades…

O ponto final é a nossa solução,
alcançada com sucesso 
e baseada na nossa dedicação, 
experiência, criatividade
e pragmatismo.
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A BR presta assessoria jurídica a Clientes nacionais e internacionais no âmbito da sua actividade 
além fronteiras, fomentando e mantendo ligações diversas institucionais com associações e alianças 
internacionais de advogados e sociedades de advogados estrangeiras. 

No Brasil, em São Paulo, contamos com um escritório de representação permanente, prestando 
assessoria jurídica a Clientes nacionais e internacionais que pretendem desenvolver negócios no 
Brasil e nos demais países da América Latina.

As línguas faladas e escritas na BR são o português, inglês, francês, alemão e o espanhol.

BR ALLIANCE

A BR, no âmbito da sua actividade além fronteiras e da necessidade de prestar assessoria a 
clientes nacionais no estrangeiro, mantém actualmente parcerias com sociedades de advogados 
de outros países, em especial em Alemanha, Angola, Brasil, China, EAU, Espanha, Ghana, Holanda, 
Luxemburgo, Malta, Nigéria, Qatar, Reino Unido, Rússia, Ucrânia e Vietname.

A selecção rigorosa das alianças e parcerias é feita em função da sua reputação no respectivo país, 
da sua capacidade de conduzir transacções internacionais e do seu empenho em prestar serviços 
jurídicos segundo padrões de elevada eficiência e qualidade.

Sobre 
Bernardino,
Resende        
e Associados
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Bancário

A sociedade apoia os seus Clientes com assessoria em operações de direito bancário, incluindo na 
reestruturação de passivos bancários, financiamentos estruturados, organização do financiamento 
(incluindo a prestação de garantias) e crédito imobiliário.  

Presta apoio jurídico quotidiano aos seus Clientes em áreas do sector dos seguros, mediação de 
seguros, tratando, de forma integrada, os aspectos contratuais e fiscais, bem como, assessoria em 
questões envolvendo autoridades de supervisão, regras prudenciais e de conduta.

Direito da Familia e dos Menores

A BR presta assessoria jurídica no âmbito do direito da família e sucessões, planeamento sucessório 
e fiscal, gestão de patrimónios, sociedades familiares, aquisição de nacionalidade e estrangeiros (a 
sua entrada e permanência em território nacional, saída do território nacional; condições de entrada e 
permanência de estrangeiros por curtos períodos (turistas, beneficiários de serviços, etc.); condições 
de entrada e permanência de estrangeiros, que por motivos económicos, familiares ou outros 
pretendem instalar-se no território nacional; estatuto jurídico do imigrante; repressão da imigração 
ilegal (Direito de Imigração), direito laboral, direito privado e arrendamento.

Áreas
de Actividade
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Comercial, Societário e M&A

A BR presta assessoria jurídica nas mais diversas operações societárias e de relevância actual para as 
empresas, tais como na constituição de empresas, independentemente do tipo comercial adoptado, 
bem como elaboração e alteração dos estatutos de sociedades, processos de transformação de 
sociedades comerciais, acordos parassociais e outras operações de direito societário, mormente, 
aconselhamento de CEO e CFO no planeamento e implementação de soluções e tomada de 
decisões adequadas.
 
A BR presta assessoria jurídica em operações de capital de risco, acompanhando os respectivos 
clientes que optam por essa forma alternativa de financiamento, aferindo da sua elegibilidade, reportando 
às entidades de supervisão competentes os respectivos reportes e comunicações, elaborando 
acordos parassociais, resultado das aquisições e fazendo, porquanto todo o acompanhamento legal 
devido.
 
A BR presta assessoria jurídica nas áreas de:
 
· Fusões, Aquisições e Cisões de empresas;
· Transferência de Activos;
· Acordos Parassociais;
· “Corporate Governance”;
· Responsabilidade de sócios, gerentes e administradores.
 
A BR presta também assessoria jurídica em due diligences diversas, em elaboração de contratos 
comerciais, com destaque para os contratos de distribuição, agência e franchising.

A BR é membro do IPCG - Instituto Português de Corporate Governance.
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Contencioso, Arbitragem e Mediação

O Departamento de Contencioso da sociedade dedica-se a várias áreas de intervenção: da fase 
pré-contencioso, do contencioso civil, comercial, laboral, penal, contra-ordenacional, administrativo 
e tributário. 

A BR presta assessoria na cobrança dos mais variados tipos de créditos, resultantes da prestação de 
serviços ou do fornecimento de bens por parte dos seus clientes, visando numa fase pré-contenciosa 
a recuperação de créditos malparados, vencidos, legíveis e por liquidar, fazendo o acompanhamento 
posterior junto dos seus clientes no âmbito de acordos de pagamento celebrados.

A BR dedica-se, ainda a todo o tipo de resolução alternativa de conflitos, para além da via judicial, seja, 
no aconselhamento e representação de clientes em processos arbitrais e mediações, na promoção 
e estabelecimento da arbitragem nos respectivos contratos, seja, na própria selecção dos Centros 
de Arbitragem.

A BR presta apoio no âmbito da resolução de litígios em defesa dos direitos dos seus Clientes, 
patrocinando acções e desenvolvendo a sua actividade junto dos tribunais Portugueses e de 
instâncias arbitrais.

A BR tem uma forte componente prática de intervenção junto dos tribunais, assegurando o 
acompanhamento diário de processos judicias confiados pelos seus clientes.
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Direito do Desporto

A área de Direito do Desporto está relacionada com os diversos ramos do direito que se ligam ao 
fenómeno desportivo, como seja, direito do trabalho desportivo, contencioso desportivo, de marcas, 
de propriedade intelectual, direito fiscal, direito público (da concorrência) entre outros.

A BR possui a experiência e competência para prestar serviços jurídicos aos seus clientes em todas 
as matérias relacionadas com a temática do direito do desporto, e ao nível de todos os negócios 
desportivos com ela relacionados (ex. transferência de jogadores, processos disciplinares, análise de 
recursos, etc).

A nossa equipa pode prestar serviços jurídicos em várias áreas, e o nosso trabalho pode incluir: 
    
- Contencioso Desportivo;
- Direito Comercial Desportivo;
- Direito Fiscal Desportivo;
- Direito Laboral Desportivo;
- Disciplina, competição e associativismo;
- Propriedade Intelectual, Marcas.
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Direito dos Estrangeiros e Imigração

A Globalização é um fenómeno incontornável no universo do Direito.

A BR presta assessoria jurídica a Clientes estrangeiros, nos domínios da aquisição de nacionalidade, 
na entrada e permanência em território nacional, saída do território nacional; condições de entrada 
e permanência de estrangeiros por curtos períodos também aqueles que por motivos económicos, 
familiares ou outros pretendem instalar-se no território nacional. 

Actuamos no domínio do estatuto jurídico do imigrante e da repressão da imigração ilegal (Direito de 
Imigração)

A BR presta também assessoria jurídica aos Judeus Sefarditas de origem Portuguesa na obtenção da 
nacionalidade, bem como na obtenção de Autorização de Residência para Actividade de Investimento 
Estrangeiro.

Para o efeito criámos o “Foreign Investment Desk”, (FID) onde através de uma equipa especializada 
prestamos o apoio personalizado e integrado nas matérias relacionadas com o regime jurídico 
de autorização de residência para actividade de investimento (especialmente dirigido a cidadãos 
nacionais de Estados terceiros, que permite a atribuição de uma autorização de residência mediante 
a realização de uma “actividade de investimento” em Portugal, a qual deve ser mantida por um 
período mínimo de cinco anos).
É, sem margem para quaisquer dúvidas, uma medida extremamente importante para servir de polo 
de atracção de investimento directo estrangeiro em Portugal, a par do regime fiscal dos residentes 
não habituais, introduzido em Portugal em 2009.

Apoio para
Investimento 
Estrangeiro
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Fiscal

A BR possui uma relevante experiência na prestação de serviços de assessoria fiscal de elevado 
rigor técnico, promovendo as soluções mais inovadoras para empresas e pessoas, quer a nível 
nacional, quer a nível internacional, permitindo-nos apoiar os nossos clientes nas diversas jurisdições 
onde os mesmos desenvolvem a sua actividade mediante uma abordagem pró-activa na resolução 
de problemas e com estrita obediência à ética e à deontologia profissional, apresentando soluções 
adequadas à legislação actual.

A nossa equipa actua fundamentalmente nas seguintes áreas:
 
· Procedimento e Processo tributário;
· Fiscalidade de patrimónios familiares;
· Fiscalidade imobiliária;
· Fiscalidade de pessoas singulares;
· Fiscalidade internacional;
· Fiscalidade em operações de fusões e aquisições, acordos de joint venture, consórcios e ACE’s, 
reestruturações empresariais (fusões, cisões, permutas de partes sociais, entradas de activos, etc.) 
e estruturas de private equity.
 
A BR mantem laços estreitos e Parcerias Regionais e Internacionais, designadamente, Luxemburgo, 
Alemanha, bem como nos Países da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP), Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Moçambique, na China e ainda em Macau.
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Imobiliário, Urbanismo e Ambiente

A sociedade BR presta diversos serviços jurídicos no âmbito do direito imobiliário, que abrangem, 
nomeadamente, a compra e venda de imóveis, arrendamento comercial e gestão de imóveis, 
leasing e constituição de outros direitos reais sobre imóveis, licenciamento de diferentes projectos 
imobiliários, comerciais e industriais, financiamento e fundos de investimento imobiliário, Projectos de 
Interesse Nacional (PIN) no sector imobiliário e turismo, planeamento, urbanismo, ambiente, retalho e 
reabilitação urbana.
 
Ainda neste âmbito do Direito, a BR procede à realização de “due diligence” diversas, incluindo na 
criação de sociedades veículos para o investimento imobiliário.
 
No âmbito ambiental, a BR tem intervindo no licenciamento ambiental e na assessoria em diversos 
tipos de indústrias.
 
No âmbito do turismo presta actividade em operações de investimento turístico, acompanhando a 
instalação, a exploração e o funcionamento de empreendimentos turísticos.
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Reestruturação e Insolvência

Prestamos assessoria especializada e acompanhamos empresas em situação económica difícil, ou 
de insolvência meramente eminente, no âmbito do novo “Processo Especial de Revitalização” (“PER”), 
procedimento especial instituído pelo novo Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(“CIRE”), que prevê um processo negocial de viabilização e aprovação de plano de recuperação da 
empresa.

 

A equipa da BR intervém em todas as fases do Processo de Revitalização, acompanhando a empresa 
durante todo o processo negocial, junto dos credores e do Administrador Judicial Provisório, com 
vista à celebração de acordos extrajudiciais, aprovação de planos de recuperação da empresa, e 
subsequente homologação judicial. 

 

A BR presta também assessoria jurídica, e acompanha empresas em situação económica difícil, no 
âmbito do novo “Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial” (“SIREVE”), processo de 
revitalização extrajudicial, mediado pelo IAPMEI, com participação dos credores que representem, pelo 
menos, 50 % das dívidas da empresa, com vista a celebração de acordos extrajudiciais que visam a 
recuperação e viabilização da empresa.

Nós, analisamos e propomos soluções de apoio técnico e financeiro, destinado à revitalização de 
Pequenas e Médias Empresas (“PME”), através do recurso a instrumentos financeiros públicos, tais 
como os Fundos de Revitalização e de Expansão Empresarial, de âmbito nacional e regional, e linhas 
de crédito apoiadas pelo Estado, que permitam uma maior celeridade e êxito das operações de 
revitalização das empresas.



20 21

Trabalho e Segurança Social

A BR presta  assessoria jurídica à gestão de recursos humanos, contratação individual, incluindo 
quadro superiores das empresas, na elaboração, revisão e análise de contratos de trabalho, pareceres 
e acordos de natureza laboral, incluindo na redacção e revisão de toda a documentação de natureza 
laboral, como regulamentos internos, reestruturações, extinções de postos de trabalho e transmissões 
de estabelecimento, flexibilidade e polivalência na contratação, monitorização do local de trabalho, 
práticas discriminatórias, estruturas representativas dos empregadores e dos trabalhadores.
 
Condução e instrução de processos disciplinares e de procedimentos de inquérito da  nota de culpa 
até à sua conclusão, podendo ser designado como instrutor qualquer dos Advogados da BR.
 
· Contencioso laboral - Patrocínio de empresas e quadros superiores em todo o tipo de acções 
laborais, incluindo contra-ordenações laborais;
· Assessoria em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho, acidentes de trabalho e doenças 
profissionais;
· Segurança Social - enquadramento de regimes jurídicos;
· Assessoria a clientes na área do emprego público e, consequentemente, patrocínio judicial nas 
acções relacionadas com carreiras gerais, especiais, incluindo profissionais da saúde (vide Direito da 
Saúde), resultante da laboralização da relação jurídica do emprego público.



Advogado e sócio fundador da Bernardino, Resende E Associados, Sociedade de Advogados RL.

Advogado (1999 até à presente data).

CEO da EUROMIAMI - Sociedade Imobiliária, Lda (desde Setembro de 2019).

Vogal do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (Novembro 2015 a Junho 2016).

CEO da CISF-Consultoria e Soluções Integradas de Investimento e Serviços Financeiros, Lda (desde Maio de 2012).

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da CNA-Corporate Finance. SA (Maio de 2012 a Dezembro de 2016).

Membro do Conselho Consultivo da CNA-Corporate Finance, SA (Maio de 2012 a Fevereiro 2017).

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Equitação Adaptada Barlavento (desde 2007).

Trabalhou como Advogado na Direcção de Recuperação de Crédito Especializado do Banco Millenium BCP (2001- 2004).

Advogado na Direcção Jurídica do Banco Millennium Investimento (2000-2001).

Advogado Estagiário na Direcção Jurídica do Millennium bcp Investimento (1997-1999).

Áreas de Actividade

Insolvência, Recuperação e Reestruturação de Empresas e Créditos, Bancário, Comercial, Societário, Direito do Desporto, 
Imobiliário, Urbanismo e Ambiente, Clientes Privados.

Formação Académica

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa (1997). 

Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças para Juristas pelo Instituto Superior de Gestão (1999/2000).

Curso de Direito Bancário no Instituto de Gestão e Formação Bancária (2002). 

Curso de Formação Avançada “O Tribunal Arbitral do Desporto: Entre a Lei e a Prática” coordenado pelos Drs. Artur Flamínio 
da Silva e Daniela Mirante organizado pela UNIFOJ do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa (CES-Centro de 
Estudos Sociais, Laboratório Associado da Universidade de Coimbra (2016).

Pós-Graduação de Direito do Desporto pela Universidade Católica Portuguesa (2016/2017). 

Pós-Graduação de Direito Imobiliário pela Universidade Católica Portuguesa (2018). 

Participação em vários cursos e seminários de trabalho subordinados a temas jurídico-comerciais e financeiros e de imobiliário.

EQUIPA | SÓCIOS ADVOGADOS 

Estêvão Augusto Bernardino 
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Línguas

Inglês, Francês e Espanhol.

Associações Profissionais

Ordem dos Advogados de Portugal.

Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo.

BR é membro do IPCG - Instituto Português de Corporate Governance.

BR Portuguese Boutique Law Firm é membro da International Bar Association.

Bibliografia e Artigos Publicados

2019 - Suplemento Especial - Futuro da Advocacia - “O que é que a Inteligência Artificial pode trazer ao Direito e qual o futuro 
papel das legaltechs?  - In O Jornal Económico.

2019 - Forúm - Quem é Quem - in O Jornal Económico

2017 - Fórum: De que forma está o seu escritório a responder aos desafios criados pelas novas tecnologias? - In O Jornal 
Económico. 

2016 – Uma Visão bilateral entre Brasil e Portugal - In Livro Direito Empresarial Contemporâneo - Editora Almedina - Brasil.

2015 – Recuperação e Insolvência de empresas na Lusofonia - In Vida Judiciária.

2015 – Direito dos Negócios Aplicado, Vol. I - Do Direito Empresarial - Editora  Almedina - São Paulo - Brasil

2014 – Especial Industrias Exportadoras - Investir no Brasil - In Diário Económico.

2013 – Manual do Direito do Investimentos Estrangeiros no Brasil - Editora Lumen Juris - Rio de Janeiro - Brasil.

EQUIPA | SÓCIOS ADVOGADOS 

Advogada e sócia fundadora da Bernardino, Resende E Associados, Sociedade de Advogados RL.

Advogada (1997 até à presente data).

Directora de Recursos Humanos na Euromiami - Sociedade mobiliária, Lda (desde 2014).

Professora convidada no Curso de Pós-Graduação em Suporte Básico e Avançado de Vida na Escola Superior de 
Enfermagem S. Francisco das Misericórdias.

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Equitação Adaptada Barlavento (desde 2007).

Trabalhou como Advogada na Direcção Jurídica do Banco BES Investimento (2001- 2006).

Ex-Administradora de Insolvência (1997-2010).

Áreas de Actividade

Clientes Privados, Trabalho e Segurança Social, Direito dos Estrangeiros e Imigração, Direito das Crianças, Direito de Família 
e Sucessões, Contencioso.

Formação Académica

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa (1995).

Pós-Graduação em Assessoria Jurídica da Empresa pelo Instituto Superior de Gestão (1998/1999).

Pós-Graduação em Estudos Avançados em Direito do Trabalho pela Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Direito 
(2012/2013).

Mestrado em Estudos Avançados em Direito do Trabalho pela Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Direito 
(2013).

Curso de Formação Avançada “O Tribunal Arbitral do Desporto: Entre a Lei e a Prática” coordenado pelos Drs. Artur Flamínio 
da Silva e Daniela Mirante organizado pela UNIFOJ do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa (CES-Centro de 
Estudos Sociais, Laboratório Associado da Universidade de Coimbra (2016). 

XX Congresso Nacional de Direito do Trabalho, organizado pelas Edições Almedina, Lda (2016). 

Sessão de Esclarecimento “O que muda na Área Laboral e Segurança Social para as Organizações de 2017?”, organizada 
pela Debates & Discursos (Maio 2017). 

III Jornadas de Direito da Família e das Crianças, organizado pelo Centro de Estudos Judiciários (2019).

Pós-Graduação em Direito das Crianças, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa (2019). 

Participação em vários cursos e seminários de trabalhos subordinados a diversos temas jurídico-laborais, administrativos e 
da saúde.

Patrícia Baltazar Resende

EQUIPA | SÓCIOS ADVOGADOS 
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Línguas
Inglês, Francês e Espanhol.    

Associações Profissionais

Ordem dos Advogados de Portugal.

Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo.

BR é membro do IPCG - Instituto Português de Corporate Governance.

BR Portuguese Boutique Law Firm é membro da International Bar Association.

Bibliografia e Artigos Publicados

2019 - “Direito de Audição da Criança” - in Revista Pontos de Vista.

2017 - “A importância das startups para o emprego” - In Caderno Comercial do Diário de Notícias.

2017 - “O Direito de Imigração e a Mobilidade Empresarial” - In Revista Vida Judiciária. 

2016 - Mulheres na Liderança - “Quando Fazemos, Fazemos Bem” - in Revista Pontos de Vista. 

2016 - Direito dos Negócios Aplicado, volume II - Do direito processual - Editora  Almedina - São Paulo - Brasil.

2013 - Master Degree Tease - Subordinação Legal em Teletrabalho.

2012 - Lei Laboral e o Elo mais fraco - In Revista Pontos de Vista.

2012 - Muda-se a Lei Laboral... E as mentalidades - In Suplemento Qualidade & Inovação, Público.

EQUIPA | SÓCIOS ADVOGADOS 

Bernardino, Resende E Associados desde 2008 até ao presente momento.

Advogado (2011 até à presente data).

Advogado Estagiário na Bernardino, Resende E Associados (2008 até Março de 2011).

Áreas de Actividade

Contencioso e Arbitragem, Comercial, Societário e M&A, Insolvência, Recuperação e Reestruturação de Empresas e Créditos, 
Imobiliário, Urbanismo e Ambiente, Direito dos Estrangeiros e Imigração.

Formação Académica

Frequência de um semestre lectivo na Universidad Cardenal Herrera-Ceu, Valencia, Espanha (2006).

Licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (2008).

Seminário “Os Residentes Não Habituais e os Trusts - Como concretizar uma oportunidade?” promovido pela PwC, em 
parceria com a Abreu Advogados e a Universidade Católica do Porto Business School (Janeiro 2016).

III Congresso Nacional do Novo Regime do Arrendamento Urbano, promovido pelo Debates & Discursos, Lda (Outubro 
2016).

Sessão de Esclarecimento “ Conta de Custas - Conta na Acção Executiva - Custas de Parte”, promovido pelo Debates & 
Discursos, Lda (Novembro 2016).

Pós-Graduação de Direito Imobiliário pela Universidade Católica Portuguesa (2018). 

Participação em vários seminários e conferências subordinados a temas jurídico-comerciais e fiscais.

Línguas

Inglês e Espanhol.

Associações Profissionais

Ordem dos Advogados de Portugal.

Bibliografia e Artigos Publicados

2015 - Direito dos Negócios Aplicado, Vol. I - Do Direito Empresarial - Editora  Almedina - São Paulo - Brasil 

2012 - “Das cinzas poderá renascer um Fénix” - In Revista Pontos de Vista.

Charif Haissam Aoude

EQUIPA | ADVOGADOS 
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Bernardino, Resende E Associados desde 2016 até ao presente momento.

Secretária da Mesa da Assembleia-Geral da Exotikdetail, SA (Outubro 2016 - Janeiro 2020).

Exerceu funções de Consultora Jurídica no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (2016).

Consultora Jurídica no Núcleo de Gestão de Clientes e Relações Internacionais do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 
da Justiça (IGFEJ) (Maio a Dezembro 2015).

Jurista no Núcleo Jurídico e de Contencioso do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça (IGFEJ) (2013 - 2015).

Jurista na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) (2013).

Chefe de Equipa Multidisciplinar dos Serviços Jurídicos da Unidade de Tecnologias de Informação de Segurança do Ministério 
da Administração Interna (2010 - 2013).

Jurista na Direcção de Gestão Financeira e Patrimonial da Direcção de Gestão Financeira e Patrimonial e Gabinete Jurídico 
dos Serviços Prisionais do Ministério da Justiça (2000 - 2010).

Colaboração com diversas sociedades de Advogados (1997 - 2004).

Jurista na Maternidade Alfredo da Costa - Ministério da Saúde (1992 - 2000).

Áreas de Actividade

Bancário e de Seguros, Clientes Privados, Comercial, Societário e M&A, Contencioso, Arbitragem e Mediação.

Formação Académica

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa (1997).

Pós-graduação em Gestão Pública (FORGEP) pelo Instituto Nacional de Administração, INA, I.P. (2011).

Curso Geral de Segurança de Informação Classificada, conferido pela Autoridade Nacional de Segurança/Gabinete Nacional 
de Segurança (2014).

Curso de Gestão de Projetos (INA), Gestão da Segurança de Informação ISO 27001-27002 (INA) (2015).

III Congresso Nacional do Novo Regime do Arrendamento Urbano, promovido pelo Debates & Discursos, Lda (Outubro 
2016).

Participação em vários cursos e seminários de trabalho subordinados a temas jurídico-administrativos, comerciais, financeiros, 
contratação-pública.

Línguas

Inglês e Francês.

Ana de Carvalho Bastos

EQUIPA | ADVOGADOS

Bernardino, Resende E Associados desde Fevereiro de 2020 até ao presente momento.

Advogado na Martinez-Echevarría & Ferreira (2019/2020).

Advogado na Luiz de Carvalho e Sara de Miranda, Advogados (2017/2019).

Consultor Fiscal na Gesminho, Assessoria de Negócios, Lda (2015/2019).

Advogado Estagiário na Luiz de Carvalho e Sara de Miranda, Advogados (2015/2017).

Áreas de Actividade

Bancário, Clientes Privados, Comercial, Societário e M&A, Contencioso, Arbitragem e Mediação, Fiscal.

Formação Académica

Licenciado em Direito pela Escola de Direito da Universidade do Minho (2015).

Conferência “As Taxas nos Processos Judiciais”, pela Ordem dos Advogados (2017).

V Congresso de Direito Tributário (2018).

Mestrado em Direito Tributário e Fiscal, com o título “Convenção Multilateral para Prevenir a Erosão das Bases Tributáveis e a 
Transferência de Lucros: o impacto relativamente ao abuso das Convenções para Eliminar a Dupla Tributação”, pela Escola 
de Direito da Universidade do Minho (2019).

Conferência “ As Novas Tendências da Tributação Internacional” pela PwC em parceria com a Escola de Direito da Universidade 
do Minho (2019).

Participação em vários seminários e conferências.

Línguas

Inglês e Espanhol.

Associações Profissionais

Ordem dos Advogados de Portugal.

Bibliografia e Artigos Publicados

Março 2020 - Os impacos tributários na crisé económica provocada pelo Coronavírus - BRief Legal News.

Vasco Apolinário Rodrigues

EQUIPA | ADVOGADOS
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José A. Marques Fernandes  |  Jurisconsulto

Bernardino, Resende E Associados desde 2008 até ao presente momento.

Director Geral da Top Rackets S.A. (desde 2018).

Top Rackets é uma empresa com atividades em Instalações de gestão desportiva, eventos desportivos, importação e 
distribuição de têxteis, acessórios para ténis e padel.

Professor Convidado na Universidade Terceira Idade de Lisboa (desde 2017).

Desempenhou funções de Responsável do Departamento Jurídico e Compliance de uma prestigiada multinacional 
farmacêutica, líder mundial no fabrico e comercialização de medicamentos genéricos.

Trabalhou 18 anos na Direcção de Contencioso, na Direcção de Contratação, na Direcção de Recuperação de Crédito e na 
Assessoria Jurídica do Banco de Investimento Imobiliário - Banco Millennium bcp.

Formador em “Compliance Behaviour & Ethics”, e lidera a implementação e monitorização de diversas políticas e procedimentos 
corporativos, nomeadamente ABC & AML Policies, FCPA e UK Bribery Act.

Formação Académica

Licenciado em Direito pela Faculdade Direito de Lisboa, (FDL) no ano de 1993 optou pela vertente jurídico-económica.

Pós-graduado em Assessoria Jurídica de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão (ISG) onde realizou posteriormente 
diversos trabalhos académicos na área económica e bancária, tendo publicado em 1997 o livro intitulado “Tudo o que deve 
saber sobre Cartões Bancários” pela editora Estar, com o patrocínio do Semanário Económico, da Revista Exame e da DECO 
- Defesa do Consumidor.

Frequentou o Compliance Leadership Program no INSEAD Executive School em Fontainebleau (França).

Realizou diversos cursos de formação, congressos e conferências sobre temáticas ligadas ao Direito Económico, Bancário 
e Farmacêutico.

Línguas

Inglês, Francês e Espanhol.

Associações Profissionais

Associazione Giuristi Europei.

ESCP Europe, Health & Pharmaceuticals.

EQUIPA | OF COUNSEL

30 31

Bernardino, Resende E Associados desde 2008 até ao presente momento.

Advogada (1999 até à presente data).

Assessora Jurídica Sénior do Banco Português “Banco Privado Português em Liquidação” (desde 2009 até o presente).

Assessora Jurídica Sénior do Banco Português Espírito Santo em Liquidação (desde 2014 até o presente).

Áreas de Actividade

Contencioso Civil e Comercial, Insolvência, Recuperação e Reestruturação de Empresas e Créditos, Direito da Propriedade 
Intelectual e Industrial, Direitos de Autor e Direitos Conexos, Direito da Concorrência.

Formação Académica

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa (FDL) (1998).

Pós Graduação em Valores Mobiliários pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2009).

Congresso de Direito das Insolvências, de Almedina (2012).

II Congresso de Direito das Insolvências, de Almedina (2013).

III Congresso de Direito das Insolvências, de Almedina (2015).

IV Congresso de Direito das Insolvências, de Almedina (2017).

V Congresso de Direito das Insolvências, de Almedina (2019).

Participação em vários cursos e seminários de trabalho subordinados a temas de Direito Bancário, Finanças, Direito Penal e 
Direito do Trabalho.

Línguas

Inglês, Alemão, Francês e Espanhol.

Associações Profissionais

Ordem dos Advogados de Portugal.

Ana Mendes Martins |  Advogada

EQUIPA | OF COUNSEL



Advogada (1995 até à presente data).

Administradora de Insolvências (2001 até à presente data).

Bernardino, Resende E Associados desde 2008 até ao presente momento.

Nomeada para diversos Processos de Insolvências e Recuperação de Empresas, independentemente do sector de 
actividade e dimensão das empresas.

Assessoria Juridica diversa no âmbito do direito de comércio internacional a diversas empresas importadoras de equipamentos 
de exploração florestal de origem Sueca (2001 até à presente data).

Ministrou formação no Sindicato da Função Pública (2002 a 2004).

Prestou assessoria jurídica a empresas do sector da construção civil e obras públicas (Agosto de 2001 a Setembro de 2002).
Advogada (1999 até à presente data).

Coordenadora Técnica de um Projecto Europeu Projecto N.O.W. - New Oportunities for Women (1997 a 2000).

Áreas de Actividade

Insolvência, Recuperação e Reestruturação de Empresas e Créditos, Contencioso.

Formação Académica

Licenciada em Direito, Menção Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa (1995). 

Pós-graduação em Relações Internacionais, realizada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade 
Técnica de Lisboa (1999 - 2000).

Línguas

Inglês, Francês, Alemão, Espanhol.

Associações Profissionais

Ordem dos Advogados de Portugal.

Margarida Vaz Santos | Administradora de Insolvências

EQUIPA | OF COUNSEL
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EQUIPA | OF COUNSEL

Administrador de Insolvência (2002 até à presente data).

Bernardino, Resende E Associados desde 2008 até ao presente momento.

Nomeado para diversos Processos de Insolvências e Recuperação de Empresas, independentemente do sector de actividade 
e dimensão das empresas.

Gestor de empresas com experiência em processos de recuperação, conversão, M&A e Distress Debt (2001 até à presente 
data).

Director da secção de Economia e Gestão da Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores (2004 - 2006).

FEACO - Membro da comissão organizadora da  Assembleia Geral e Conferência Internacional - Lisboa (2002).

Áreas de Actividade

Insolvência, Recuperação e Reestruturação de Empresas, Administração e Gestão de Empresas, M&A, Distress Debt.

Formação Académica

Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa (1992).

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (2001).

Formação em Estratégias de Investimento Asset Alocation e Produtos Financeiros Seleccionados.

Curso de Técnico em Projectos de Investimento.

Línguas

Inglês, Italiano e Francês.

Associações Profissionais

Ordem dos Economistas.

APAJ - Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais.

Luis Eduardo Cachudo Nunes  |  Administrador de Insolvências
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BR ALLIANCE

Bernardino, Resende E Associados desde 2012 até ao presente momento.

COO na Euromiami - Consultoria e Investimentos Imobiliários, Lda - Sucursal de Angola (desde Abril 2020).

Director Geral na SOKLINKER Angola (desde Fevereiro 2020).

Director Financeiro na GRUPOVARIUS (2016/2019).

Administrador Financeiro do GRUPOVARIUS (desde Dezembro 2015).

Director de Auditoria e Estratégia na SOKLINKER Angola (2014/2015).

Consultor Financeiro na CISF, Lda (desde 2012).

Professor Assistente de Finanças em regime de part-time no curso de Gestão na Católica Lisbon - School of Business and 
Economics (2000/2014).

Director Administrativo e Financeiro na Portugal Telecom - ACS - Health Care (2004/2009).

Relações com Investidor na Portugal Telecom (2000/2004).

Director de Contas Empresariais e Auditor de Crédito e Analista de Crédito e Mercados Financeiros no Barclays Bank PLC 
(1994/2000).

Áreas de Actividade

Cálculos de DCF, Análise de Demonstrações Financeiras, Análise de Créditos, Controlo Financeiros e de Auditoria, Estatísticas.

Formação Académica

Licenciatura em Gestão pelaCatólica-Lisbon Business School (1988/1994).

Mestrado em Gestão Empresarial, com uma especialização em Finanças pela Católica-Lisbon Business School (1997/1999).

Pós-Graduação “Value Creation - Project Valuation and Risk” pela Católica-Lisbon Business School (2001).

Pós-Graduação “Corporate Financing - Value Added Approach” pela Universidade Nova de Lisboa (2002).

Pós-Graduação “Prospective Management - Strategy” pelo ISEG Lisboa (2005).

Pós-Graduação “Advanced Financial Analysis & Valuation Modelling”na Euromoney Training, Praga - República Checa (2007).

Pós-Graduação “Advanced Company Valuation & Financial Modelling” na Euromoney Training, Londres - Reino Unido (2008).

“Transactions with Foreign Countries”, Banco de Portugal, Lisboa (2013).

Línguas

Inglês e Espanhol.

Rui Pereira Pina  |  Consultor Financeiro e Controller

EQUIPA | OF COUNSEL
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Desde 2016.

A Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados, conhecida também por VBSO Advogados, presta assessoria jurídica em todas 
as áreas do Direito Empresarial, nomeadamente nas questões que envolvem o Direito Bancário e dos Mercados de Capitais, 
Societário, Contratual, Tributário, Contencioso Empresarial e Arbitragem.

A VBSO Advogados é reconhecida a nível nacional e internacional, tendo alcançado posições de destaque em diversas 
publicações e rankings nacionais e internacionais, como sendo Chambers Latin America, Legal 500 Latin America, Latin 
Lawyer, Best Lawyers, PLC Which Lawyer, Análise Advocacia e Uqbar.

Sócio Administrador

Paulo Ruzisca Vaz 

José Barreto Netto

Mário Shingaki

Erik Frederico Oioli

Áreas de Actividade:

• Mercado de Capitais

• Direito Bancário

• Direito Tributário

• Direito Societário

• Fusões e Aquisições

• Contencioso de Arbitragem

• Contencioso Tributário

• Direito Contratual

• Infraestrutura e Regulatório

www.vbso.com.br

Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados  |  Brasil Legal Desk

BR ALLIANCE | BRASIL

Desde 2013.

A BR trabalha com uma sociedade local em Angola, com sede em Luanda e com uma ampla experiência no mercado 
angolano, que garante a capacidade de prestar assistência jurídica única e local aos nossos clientes. 

Os sócios de ambas as sociedades de advogados assinaram um acordo de cooperação, através do qual a sociedade de 
advogados local, garante fornecer assistência jurídica local aos clientes da BR, trabalhando juntos numa parceria permanente, 
que permite fornecer serviços jurídicos especializados e de alta qualidade, em diversas áreas de Direito e setores económicos 
de atividade, procurando atender as necessidades dos clientes, dentro dos mais altos padrões de conhecimento jurídico 
profissional, independentemente do tipo de assistência jurídica solicitada, projeto ou investimento no país. 

A BR Alliance reúne advogados ou sociedade de advogados independentes e de reconhecido mérito e, não obstante a 
manutenção total de independência jurídica dos respectivos membros, pretende-se alargar o espectro de intervenção a 
nível global, dentro dos objectivos e valores das regras deontológicas locais, permitindo prestar uma assessoria jurídica de 
qualidade transversal que comunga dos mesmos princípios. 

Sócio Administrador

Estêvão Augusto Bernardino

Áreas de Prática:

• Serviços Juridicos e Consultoria

• Contratos & Acordos

• Estratégia de Negócio

• Investimento Estrangeiro e Direito Societário

• Seguros

• Bancário e Financeiro

• Imobiliário

• Compliance

BR Angola Desk  | Angola Legal Desk

BR ALLIANCE | ANGOLA

• Energia e recursos naturais Mineração de petróleo e gás 
e outras fontes de energia natural

• Direito Laboral

• Contencioso, Arbitragem e Mediação

• Fiscal
• Propriedade Intelectual
• Transporte – Direito Aéreo, Marítimo e Portuário



Edyta M. Dorenbos  |  Tilburg - Holanda Legal Desk

Desde 2012.

Of counsel. 

Afiliada com o Centro Bancário Europeu, Esc. de Economia e Gestão (Univ. de Tilburg). Negociação de complexos casos de 
privatização na Polónia e Roménia. Coordenadora Inter-jurisdicional de Cooperação e Representante Oficial para Assuntos 
Int. do Tribunal Nac. de Arbitragem em Varsóvia. 

Encarregada do sistema internacional de gestão de processos.

Arbitragem e mediação em litígios multi-partidários nacionais e internacionais. 

Concepção e implementação de processos e mecanismos de resolução e de prevenção de litígios transfronteiriços.

Fóruns de especialidade: Direito comercial, societário e das empresas; Direito bancário e financeiro

Áreas de Actividade

•     Direito Empresarial Internacional

•     Direito Internacional Privado da UE

•     Corporate Governance

•     Direito Bancário e Financeiro

•     Resolução Alternativa de Litígios (“ADR”)

•     Conselhos de Administração

•     Responsabilidade dos Administradores de Sociedades

Formação Académica

Doutoramento em Direito e Finanças (em curso) na Fac. de Direito de Tilburg.

Mestrado na área financeira da Regulação dos Mercados Financeiros, Esc. Sup. de Finanças de Duisenberg, Amsterdão. 

“MSC”(Mestrado em Finanças Internationais) na área do Governo Societário, da Univ. de Amsterdão.

MBA (Gestão Global), Univ. de Washington, 2003.

MBA, Kennesaw State Univ., 2003.

M. Jur., Direito Europeu e da Integração Económica da Univ. de A. Mickiewicz, Poznan, 2001.

Línguas 

Inglês, Polaco, Holandês, Alemão, Romeno, Russo.

Associações profissionais

Ass. Int. de Arbitragem, Ass. Holandesa de Direito dos Valores Mobiliários, Ass. Europeia de Contabilidade, Ass. Europeia de 
Finanças, Ass. de Corporate, Counsel (2009-2011), International Bar Ass. – “IBA”, Ordem dos Advogados Americana, Ass. 
Polaca de Contabilistas (2006-2008).

BR ALLIANCE | TIBURGO — HOLANDA
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Bufete Díaz y Asociados  |  Espanha Legal Desk

Desde 2006.

BUFETE DÍAZ y Asociados é constituído por vários Advogados e juristas especializados nas mais diversas áreas relacionadas 
com o mundo jurídico.

A sociedade actua e acompanha diversos processos judiciais e administrativos em todo o território de Espanha, Gibraltar      
e Marrocos.

Sócio Administrador

Sebastian Díaz Ribes

Practice Areas:

• Direito Comercial

• Direito Marítimo, Portuário e dos Transportes

• Direito do Urbanismo e Imobiliário

• Direito Laboral e da Segurança Social

• Direito Fiscal e Tributário

• Direito Industrial e do Ambiente

www.bufetediaz.com

BR ALLIANCE | ESPANHA



Desde 2016.

A experiência internacional da BR tem-lhe permitido aprofundar sólidas relações com prestigiados escritórios, onde contamos 
com uma parceria exclusiva com a reputada sociedade Msoo Dio & Co. Law Firm, localizada na Nigéria.

A Msoo Dio & Co. Law Firm possui uma vasta experiência no mercado nigeriano, permitindo assegurar desde os serviços 
jurídicos até aos negócios e investimentos, entre outras áreas.

Sócio Administrador

Msoo Dio

Áreas de Actividade:

• Bancário e Financeiro

• Consultoria Societária

• Corporate Governance

 Prática de direito comercial

 Fusões e Aquisições

 Assessoria Jurídica

 Secretariado Empresarial e Regulatory

• Compliance

• Energia e Recursos Naturais

 Petróleo e Gás

 Minério e outros recursos de energia natural

• Infraestruturas (PPP) e Project Finance

• Direito Laboral

• Contencioso, Arbitragem e Mediação

• Imobiliário

• Fiscal

• Propriedade Intelectual

• Transporte - Aviação, Marítimo e Direito Portuário

www.msoodio.com

BR ALLIANCE | NIGÉRIA

Msoo Dio & Co. Law Firm  |  Nigéria Legal Desk
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Desde 2008.

Theisen Law é uma sociedade de Advogados totalmente independente com sede em Luxemburgo, um importante centro 
financeiro europeu e internacional.

Nos últimos 30 anos, a Theisen Law tem prestado serviços jurídicos da maior qualidade a uma ampla e diversificada base de 
clientes domiciliados no Luxemburgo, bem como empresas sediadas no estrangeiro, com principal actividade nos sectores 
financeiro, industrial e de serviços.

Com o objectivo de prestar serviços jurídicos totalmente integrados, com uma dimensão global, a Theisen Law actua com     
a sua própria equipa de especialistas em diversas áreas do direito, bem como através da rede de cooperação que possui 
com os principais escritórios internacionais de advogados em todo o mundo. 

A equipa é composta por juristas especializados, em diversas áreas do direito, o que possibilita à Theisen Law responder        
a quaisquer pedidos de prestação de serviços jurídicos que lhe são dirigidas, de uma forma integrada e consistente.

Sócio Administrador

Marc Theisen

Áreas de Prática:

• Direito Bancário e Financeiro

• Direito Societário, Fusões e Aquisições

• Direito do Trabalho

• Direito de Família e Direito Sucessório

• Direito da Propriedade Intelectual

• Fundos de Investimento

• Finanças Islâmicas

• Contencioso e Resolução de Litígios

• Direito do Imobiliário e Construção

• Direito do Desporto

www.theisenlaw.lu

BR ALLIANCE | LUXEMBURGO

Theisen Law  |  Luxemburgo Legal Desk



Alitus Law Firm  |  Ucrânia Legal Desk

BR ALLIANCE | UCRÂNIA

Desde 2016.

ALITUS Law Firm é uma sociedade de Advogados reconhecida internacionalmente, que oferece um serviço completo de 
assessoria jurídica de elevada qualidade em diversas áreas. A sociedade tem elevada reputação ao nível de aconselhamento 
jurídico em quaisquer matérias que possam surgir, relacionadas com o início e a concretização de negócios na Ucrânia e no 
estrangeiro.

Devido às credenciais sólidas que os membros da sua equipa possuem, tem beneficiado de elevada reputação                                  
e reconhecimento quer na Ucrânia como no estrangeiro, ao longo de um período relativamente curto de tempo.

A sua equipa combina a experiência local única com a experiencia jurídica internacional dos seus membros, referenciada na 
lista das maiores sociedades de Advogados de topo na Ucrânia e no mundo. A equipa orgulha-se do vasto conhecimento 
da legislação ucraniana, regulatória e dos negócios, bem como da sua vasta experiência em representar os interesses dos 
clientes em todos os mercados dinâmicos.

Sócio Administrador

Arthur Kotenko

Áreas de Actividade:

• Antitrust, Concorrência e Comércio

• Bancos e Finanças

• Mercados capitais

• Corporate / M & A

• Emprego e Benefícios

• Propriedade Intelectual e Tecnologia

• Contencioso e Arbitragem

• Imobiliário e Construção

• Imposto

www.alitus-lf.com
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DNAS Lawyers (“DNAS”)  |  Vietname Legal Desk

BR ALLIANCE | VIETNAME

Desde 2016.

DNAS Lawyers ( “DNAS”) foi fundada por um grupo de advogados dinâmicos e consultores financeiros com conhecimentos 
e experiência profissional no fornecimento legal, investimento e serviços de consultoria financeira corporativa. DNAS tem a 
sua sede em Hanói e mantém fortes ligações com outros escritórios de advocacia, empresas de consultoria e associados 
em todo o Vietname e no exterior.

A combinação da experiência internacional e expertise local, devido ao nosso trabalho anterior, dá uma capacidade intensiva 
na assessoria completa e solução para os nossos clientes.

Os sócios fundadores da DNAS - que significa literalmente “Dai Nam & Associates” ou “Great Viet Nam & Associates” - 
têm os seus objectivos de criação de uma grande dinastia dos jovens advogados vietnamitas que não só são fortes em 
conhecimento jurídico, dinâmica em comunidades de negócios, mas acima de tudo responsável em todos os conselhos.

Sócio Administrador

Nguyen Minh Duc

Áreas de Actividade:

• Investimento estrangeiro

• Corporate & Commerce

• M & A - Reestruturação Societária

• Banco, seguros, valores mobiliários

• Serviço de recuperação de dívida

• Imobiliária

• Construção

• Aduaneiros serviços de classificação

• Tributação

• Emprego
• Propriedade intelectual
• Resolução de Litígios
• Consultoria ambiental

www.dnas.com.vn
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Trazemos o serviço 
e a resposta que 
procura. 
Aconselhamos 
juridicamente para 
que o cliente se 
lembre de nós!

Prémios
em destaque

ASAP - Associação das Sociedades
de Advogados de Portugal

IPCG - Instituto Português 
de Corporate Governance

BAR - International Bar Association

ILO - International Law Office

JUTRA - Associação Luso-Brasileira 
de Juristas do Trabalho

IMC - Investement Migration Council
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PORTUGAL

Lisboa
Rua Carlos Testa, nº 1, 6º C
1050-046 LISBOA · PORTUGAL 

T. + 351 21 317 47 42 
Fax + 351 21 317 47 43

info@bernardinoresende.com
www.bernardinoresende.com 

BR ALLIANCE

Oferecemos assessoria jurídica em 20 jurisdições          
nos 4 continentes.

Fornecemos aos nossos clientes maior acesso a serviços 
jurídicos de alta qualidade e com bom custo-benefício.


