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A BR no âmbito da sua longa experiência além-fronteiras 
e da necessidade de prestar assessoria jurídica a clientes 
nacionais no estrangeiro e clientes estrangeiros, bem 
como da sua capacidade de conduzir transacções 
internacionais e do seu empenho em prestar serviços 
legais de excelência e fruto de um processo de
desenvolvimento natural em termos de cooperação 
profissional a clientes na Nigéria, estabeleceu uma 
importante parceria com o proeminente Advogado 
nigeriano Msoo Dio, com escritório em Lagos, Nigéria 
(cidade).

BR in its long experience across borders and the need 
to provide legal advice to domestic clients abroad 
and foreign clients, as well as its ability to conduct 
international transactions and its commitment to provide 
legal services of excellence and as a result of a natural 
development process in terms of professional coope-
ration to clients in Nigeria, has established an important 
partnership with the prominent Nigerian Lawyer Msoo 
Dio, with office in Lagos, Nigeria (city).

BR ALLIANCE Nigéria
BR ALLIANCE Nigeria



PARCERIA MSOO DIO & CO., ADVOGADOS

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. Lawyers, localizada 
em Lagos, na Nigéria.

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

Em Agosto de 2010, a sociedade Msoo Dio & Co. 
Lawyers foi reconhecida pela revista Corporate INTL, 
como especialistas em Direito Marítimo.

Sócio Administrador
Msoo Dio

Áreas de Prática:

• 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

PARTNERSHIP MSOO DIO & CO., LAWYERS

International experience of BR has enabled it to deepen 
strong relationships with prestigious offices where we 
have an exclusive partnership with reputable company 
Msoo Dio & Co. Lawyers, located in Lagos, Nigeria.

The Msoo Dio & Co. Law Firm has extensive experience 
in the Nigerian market, allowing secure from legal 
services to the business and investment, among other 
areas.

In August 2010, Msoo Dio & Co. Lawyers was recog-
nized by the magazine Corporate INTL, as experts in 
Maritime Law. 

Managing partner
Msoo Dio

Practice Areas:

• Banking and Finance
• Business Advisory
• Corporate Governance
 Commercial law practice
 Mergers and acquisitions
 Legal advisory
 Company Secretarial & Regulatory Compliance
• Energy and Natural Resources
 Oil and Gas
 Mining, and other sources of natural energy
• Infraestructure Law (PPP) and Project Finance
• Labour Law
• Litigation, Arbitration and Mediation
• Real Estate
• Tax
• Intellectual Property
• Transportation - Aviation, Maritime and Shipping Law



Advogado e sócio fundador da “Bernardino, Resende
E Associados, Sociedade de Advogados RL”, datada 
de 1999.

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.

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da CNA-
Corporate Finance, SA.

Membro do Conselho Consultivo da CNA-Corporate 
Finance, SA.

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” organizado pela UNIFOJ 
(2016).

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

Lawyer and founding partner of Bernardino, Resende 
E Associados, dated 1999.

Member of the Disciplinary Committee of the Professional 
Section of the Portuguese Football Federation (November 
2015 - June 2016).

CEO of CISF-Consulting and Integrated Solutions for 
Investment and Financial Services Ltd.

Chairman of the General Assembly of CNA-Corporate 
Finance, SA.

Member of the Advisory Board of CNA-Corporate 
Finance, SA.

Law Degree from the Lusíada University of Lisbon Law 
School (1997).

Postgraduate Studies in Accounting and Finance for 
Lawyers at the “Instituto Superior de Gestão” (1999/2000).

Studies in Banking Law at the “Instituto de Gestão 
e Formação Bancária” (2002).

Advanced Training Course “The Court of Arbitration for 
Sport: Between Law and Practice” organized by UNIFOJ 
(2016).

Post Graduate course in Sports Law at Universidade 
Católica Portuguesa (2016/2017).

ESTEVÃO AUGUSTO BERNADINO



Lawyer and founder of the law firm Msoo Dio & Co, 
dated 2009.

Specialized Lawyer in Exclusive Maritime – Nigeria at IR 
Global (2014).

Member of the Maritime Arbitration Association of 
Nigeria.

Member of the Nigeria Bar Association.

Legal Advisor at Mike Igbokwe (SAN) & Co. (2009).

Bachelor of Laws (LL.B.) from the University of Lagos 
(2007).

Undergraduate Dessertation “Charterparty in International 
Trade; An Appraisal”, University of Lagos (July 2007).

College of Law of England and Wales - International 
Practice Diploma, International Intellectual Property Law 
(2010).

Participated at a forum organised by NATO Advanced 
Study Institute (ASI) that led to the publication of book 
titled “Prediction and Recognition of Piracy Efforts Using 
Collaborative Human-Centric Information Systems” edited 
by Eloi Bosse, Elisa Shahbazian and Galina Rogova 
published in 2013 by IOS press.

MSOO DIO

Advogado e fundador da sociedade de advogados 
Msoo Dio & Co, datada de 2009.

Advogado Especializado em Direito Marítimo Exclusivo 
– Nigéria na IR Global (2014).

Membro da Associação de Arbitragem Marítima da 
Nigéria.

Membro da Ordem dos Advogados da Nigéria.

Advogado of Counsel na sociedade Mike Igbokwe 
(SAN) & Co. (2009).

Bacharelato em Direito (LL.B.) pela Universidade de 
Lagos (2007).

Dissertação de Mestrado “Charterparty no Comércio 
Internacional: Uma avaliação”, Universidade de Lagos 
(Julho 2007).

Faculdade de Direito de Inglaterra e País de Gales - 
Diploma de prática Internacional, Direito Internacional 
da Propriedade Intelectual (2010).

Participou no fórum organizado pela NATO Instituto 
de Estudos Avançados (“ASI”) que levou à publicação 
do livro intitulado “Prediction and Recognition of Piracy 
Efforts Using Collaborative Human-Centric Information 
Systems” (“Previsão e Reconhecimento do combate 
à pirataria através de sistemas de informação e 
colaboração humana”), editado por Éloi Bossé, Elisa 
Shahbazian e Galina Rogova, publicado em 2013 
pela “IOS Press”.



ANTHONY ODIADI holds a B.Sc, LLB, LLM BL degrees 
respectively from the University of Nigeria, Nsukka, 
ObafemiAwolowo University, Ile-Ife, and University of 
Lagos, Akoka, Lagos.

He is a member of the Chartered Institute of Arbitrators, 
UK (MCIArb.) as well as Nigerian Society of International 
Law.  He is also a member of Nigeria’s Energy Club and 
of the Law and Constitutional Review Committee of the 
National ThinkTank. 

He is also a Notary Public. 

ANTHONY ODIADI possui os graus académicos  B.
SC., LLB, LLM, respectivamente, da Universidade da 
Nigéria, Nsukka, Universidade ObafemiAwolowo, Ile-Ife 
e Universidade de Lagos, Akoka, Lagos.

É membro do Instituto de Árbitros certificados, Reino 
Unido (MCIArb.), bem como da sociedade nigeriana 
de Direito Internacional. É também membro do “Energy 
Club” da Nigéria e do Comité de Direito e Revisão Con-
stitucional do projecto “National Think Thank”

Desempenha igualmente o cargo de notário público. 

ANTHONY ODIADI

She is a graduate of ObafemiAwolowo University, Ile-Ife 
and qualified in 1990/91 from the Nigerian Law School. 
Bunmi has a keen interest in solicitors practice, a pas-
sion for details and eagle eye for letters. 

She is also a qualified Member, Institute of Management 
Consultants of Nigeria and West Africa, (MIMC), that is 
IMCON and WAFIAMC respectively. She is married with 
children. 

Licenciada pela Universidade ObafemiAwolowo, Ile-Ife 
e licenciada em 1990/91 pela Faculdade de Direito da 
Nigéria. Bunmi exerce essencialmente a sua actividade 
em contencioso, possuindo uma paixão pelo detalhes 
e “olho de águia” para o pormenor.

É membros do  Instituto de Gestores e Consultores da 
Nigéria e África Ocidental (MIMC),  IMCON e WAFIAMC 
respectivamente. É casada e tem filhos. 

BUNMI FRANCIS - LLB BL, MIMC



Jacqueline is a law graduate of the ObafemiAwolowo 
University (Ile-Ife) class of 1990 with LLB (2nd Upper 
Division) and BL (2nd Upper Division) at the Nigerian 
Law School, Lagos. 

She also holds a Master’s degree in law- LLM from 
the University of Lagos class of 1992/1993. She is a 
member of the Nigerian Association of Petroleum Explo-
rationist (NAPE) and the Energy Club of Nigeria and is 
currently the Secretary General of the Association of Ni-
gerian Professional Bodies. She is also a Notary Public.

She is a Member Institute of Arbitration UK (MCIArb.) as 
well as a Member, Institute of Management Consultants 
of Nigeria and West Africa, (MIMC), that is IMCON and 
WAFIAMC respectively. She is the Executive Director of 
Development Support Institute (DSI) a women empow-
erment organization. 

Jacqueline é licenciada em Direito da Universidade 
ObafemiAwolowo (Ile-Ife) do ano de 1990, com os 
graus LLB (2ª divisão superior) e BL (2ª divisão superior) 
da Faculdade de Direito da Nigéria, Lagos.

Possui o grau de Mestre em Direito “LLM” pela Uni-
versidade de Lagos, ano de 1992/1993. É membro 
da Associação Nigeriana de Petróleo “Explorationist” 
(NAPE) e do “Energy Club” da Nigéria, sendo atual-
mente Secretária-Geral da Associação de Organismos 
profissionais da Nigéria. Desempenha igualmente o 
cargo de notário público.

É Membro do Instituto de Arbitragem no Reino Uni-
do (“MCLARB”.), Bem como membro do Instituto de 
Gestores e Consultores da Nigéria e África Ocidental 
(MIMC),  “IMCON” e “WAFIAMC” respectivamente. É 
Directora Executiva do Instituto de Apoio ao Desen-
volvimento (DSI), que constitui uma organização para a 
defesa das mulheres. 

JACQUELINE ‘YEMI ODIADI

He is a graduate of Benue State University, Makurdi, 
Benue State and was called to the Nigeria Bar. He is 
very keen on litigation and commercial practice, oil 
& gas matters and property law. He has practiced in 
Osun and Oyo States of Nigeria before joining the firm 
in Lagos. 

Licenciado pela Universidade do Estado de Benue, 
Makurdi, Estado de Benue e membro da Ordem da 
Nigéria. Exerce a sua actividade essencialmente nas 
áreas de contencioso, direito societário, direito do 
petróleo e do gás e direito da propriedade. Exerceu a 
sua actividade nos estados de  Osun e Oyo  na Nigéria 
antes de iniciar a sua actividade na sociedade em Lagos. 

GABRIEL ORBAN - LLB BL



Porquê Nigéria?
Why Nigeria?
A Nigéria posiciona-se actualmente como a mais pujante 
economia de Africa, a maior economia Africana, com os 
seus 170 milhões de habitantes, com uma localização 
geograficamente privilegiada no centro de África 
(no Golfo da Guiné) e virada para o Atlântico e para 
o continente americano - é um mercado sem igual. 

A Nigéria, mais precisamente República Federal 
da Nigéria, com os seus 36 estados e o território da 
Capital Federal Abuja, é o país mais populoso de África 
e o 7.º do mundo, com uma alta taxa de natalidade, 
se mais não houvesse, haveria esse mundo fantástico 
de gentes, porém, acresce a esse factor a riqueza em 
recursos naturais - desde os mais tradicionais como o 
petróleo e o gás natural - ao crescente desenvolvimento 
económico alcançado com a diversificação da economia 
nos últimos anos desta decidida democracia. 

Para esse crescimento contribuiu o esforço dos Nige-
rianos no reconhecimento da democracia e no inces-
sante interesse na manutenção da segurança e da paz, 
onde nas últimas eleições realizadas em 2015 mais 
uma vez expressaram livremente a sua vontade de-
terminada e aguerrida, reforçando assim um ambiente 
ideal para o florescimento enquanto potência económica 
actual e de futuro, bem como potência política regional 
e internacional (foi considerado um mercado emergente 
pelo Banco Mundial e está listado entre as economias 
chamadas de “Próximos Onze”).

O sucesso do desenvolvimento desta economia deve-
se a estabilidade política, a uma menor dependência 
dos sectores mais fortes e tradicionais - como petróleo

Nigeria now ranks as the most vibrant economy in 
Africa, the largest African economy, with its 170 million 
inhabitants, with a geographically privileged location 
in central Africa (Gulf of Guinea) and facing the Atlantic 
and the American continent – it is a unique market. 

Nigeria, specifically the Federal Republic of Nigeria, 
with its 36 states and the territory of the Federal Capital 
Abuja, is the most populous country in Africa and the 
7th in the world, with a high birth rate, if there wasn’t 
more, there would be this fantastic world of people, 
however, added to this factor the wealth of natural 
resources - from the most traditional such as oil and 
natural gas – to  the growing economic development 
achieved by diversifying the economy in recent years 
by the deciding democracy. 

For this growth contributed the efforts of the Nigerian 
people in recognition of democracy and unceasing 
interest in maintaining security and peace, which in 
the last elections in 2015 once again freely expressed 
their determined and fierce will, thus enhancing an 
ideal environment for flourishing as a current and future 
economic power, as well as a regional and international 
political power (Considered to be an emerging market 
by the World Bank and is listed among the economies 
designated as the “Next Eleven”).

The successful development of this economy is due to 
political stability, lower dependence from the stronger 
and traditional industries - such as oil and natural gas - 
and the diversification of the economy in the sectors of
telecommunications, agriculture, electricity, construction



e gás natural - e a aposta na diversificação da econo-
mia para os sectores das telecomunicações, da agri-
cultura, da electricidade, da construção e imobiliário, 
das indústrias automóvel e alimentar, dos têxteis, do 
mobiliário, dos medicamentos, da cosmética e perfumes, 
dos vinhos, dos pneus e muitos outros sectores.

Uma economia efervescente, inovadora e aliciante no 
panorama africano e que contribui para o crescimento 
e modernidade social.

E é com base neste panorama que a BR, enquanto 
prestadora de serviços jurídicos de excelência, 
acrescenta à lista dos seus parceiros privilegiados o 
Colega Msoo Dio, que acompanhará localmente as 
transacções de clientes da BR nos seus negócios 
naquele País, sendo mais uma forma de estarmos 
onde estão os nossos clientes.

and real estate, auto industry and food, textiles, furni-
ture, medical industry, cosmetics and perfumes, wines, 
tires and many other sectors.

An effervescent economy, innovative and attractive in 
the African panorama with contributes to growth and 
social modernity.

And it is with this scenario that BR, as a provider of legal 
services of excellence, adds to the list of its key partners, 
our colleague Mr. Msoo Dio, who locally will accompany 
BR client transactions in their businesses in this country, 
another way for us to be where our clients are.



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

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.

BR, as part of its business across borders and while 
considering the necessity to provide legal assistance 
to national Clients who are abroad, currently maintains 
partnerships with Law Firms from other countries, par-
ticularly Angola, Brazil, China, UAE, Spain, Ghana, the 
Netherlands, Luxembourg, Malta, Nigeria, Qatar, United 
Kingdom, Russia, Sweden and Ukraine.

The strict selection of alliances and partnerships are 
made on the basis of the reputation in their country, 
their ability to conduct international transactions and 
their commitment to provide legal services in accor-
dance with standards of high efficiency and quality.

BR ALLIANCE





PORTUGAL
Estêvão Augusto Bernardino
Sócio-Fundador
E-mail: eab@bernardinoresende.com
Telf + 351 213 174 742
Fax + 351 213 174 743

NIGÉRIA
Msoo Dio
Sócio 
E-mail: msoo@msoodio.com
Telf: + 234 8069634351

PORTUGAL
Estêvão Augusto Bernardino
Founding Partner
E-mail: eab@bernardinoresende.com
Telf + 351 213 174 742
Fax + 351 213 174 743

NIGERIA
Msoo Dio
Partner 
E-mail: msoo@msoodio.com
Telf: + 234 8069634351

Para mais informações, por favor contacte: For more information please contact:


