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1. Quais 
as suas 
expectativas 
para 2020?

FÓRUM DE LÍDERES

Fernando Antas da Cunha

Managing Partner
Antas da Cunha Ecija & Associados

1. Embora existam alguns sinais de abran-
damento da economia, estamos convictos 
que vamos manter a nossa tradição de 
crescimento. No modelo atual do nosso 
negócio, temos uma grande diversi�cação 
de áreas, assim como de clientes. Enten-
demos, por isso, que o nosso risco encon-
tra-se bastante mitigado, pois a procura 
pelo nosso trabalho continua a aumentar. 
Acresce que a aposta feita nos últimos 
anos no desenvolvimento da área do di-
reito digital tem vindo a dar os seus fru-
tos, pelo que, nesta componente, a nossa 
concorrência é muito menor.
Continuamos empenhados no crescimen-
to do escritório, não só a nível orgânico, 
como através de eventuais lateral hires.
Do ponto de vista macro económico do 
país, é fundamental:  manter uma estabi-
lidade legislativa; aumentar os mecanis-
mos de atração de investimento estran-
geiro; promoção de Portugal no exterior. 
Está provado que este tipo de iniciativas 
agregado ao enorme espirito de em-
preendedorismo do tecido empresarial 
português, faz com que Portugal esteja 
cada vez mais bem posicionado, quando 
entramos no campeonato da competiti-
vidade entre países.

2. De que forma a sua 
sociedade está a endereçar 

e retenção de talento?

2. Além de tudo aquilo que já referimos 
supra, julgo que continuamos muito per-
meáveis ao espírito inovador e de desa�ar 
os modelos tradicionais da nossa ativida-
de. Achamos que a advocacia em geral 
sofrerá enormes transformações num fu-
turo próximo, pelo que temos por certo o 
investimento em novas áreas de negócio. 
Estas áreas serão desenvolvidas por no-
vos jovens advogados, pelo que estamos 
convictos que se trata de mais uma fer-
ramenta de atração e retenção e talento. 
Sem prejuízo, a estratégia que temos a ní-
vel de grupo internacional (ECIJA), tam-
bém ela por si só, se trata de uma enorme 
ferramenta de atração de talento. Fomos 
considerados como a melhor �rma espe-
cializada em TMT da Europa (Prémio 
The Lawyer 2019), assim como fomos 
considerados umas das �rmas de advoga-
dos mais inovadoras da europa (Financial 
Times 2018). Temos outras variadíssimas 
distinções por parte dos principais dire-
tórios internacionais, o que demonstra 
singularidade do nosso projeto.

Dulce Franco

Sócia da AAA Advogados

1. As nossas expectativas são positivas, 
quanto à actividade e quanto à dimen-
são do escritório, esta sempre dentro de 
limites que de�nimos como desejáveis – 

termos uma capacidade adequada para 
corresponder de forma e�ciente às neces-
sidades dos clientes, sem descaracterizar a 
organização. Gostamos de pensar que nos 
vêm como uma business law boutique, e é 
verdadeiramente o que queremos ser, em 
todos os planos. 
2. Somos uma sociedade liderada por ad-
vogados com muitos anos de experiência, 
que ao longo do tempo foram dando a 
conhecer as suas capacidades pro�ssionais 
através do seu trabalho.  Tem-se mostrado 
uma boa forma de manter relações muito 
estáveis com os nossos clientes e de captar 
novos clientes e assuntos, quer localmente 
quer noutras jurisdições. Não temos tido 
uma atitude particularmente activa na cap-
tação de clientes, até agora a dinâmica do 
escritório não o tem exigido.
Temos critérios exigentes na selecção dos 
advogados que integramos no escritório, 
quer como estagiários quer já mais avan-
çados na carreira, o que pressupõe desde 
logo uma avaliação inicial positiva do seu 
talento ou potencial para o vir a manifes-
tar. Ao longo dos seus percursos, investi-
mos no aprofundamento do conhecimento 
e na sua especialização no plano acadé-
mico, como também através de diversos 
factores que caracterizam o método de tra-
balho que adoptamos no escritório e que 
contribuem para a experiência prática. É 
particularmente formativo que os sócios 
e outros advogados seniores, que se ocu-
pam directamente dos assuntos, associem 
ao seu trabalho advogados menos seniores, 
incluindo estagiários, os quais os acompa-
nham e os assistem directamente ao longo 
do desenvolvimento dos assuntos. Cremos 
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José Monteiro Gomes

Advogado Sénior do escritório | MG Advogados

1. O ano de 2020 vai ser marcado pela 
crescente imprevisibilidade. As reacções da 
sociedade, no seu todo, são cada vez mais 
difíceis de antecipar, a todos os níveis.
A volatilidade impossibilita a perspecti-
vação do futuro e logo do planeamento. 
Winston Churchill a�rmava que planos 
de nada serviam, mas que eram essen-
ciais. Na generalidade os planos saem 
frustrados ou têm de ser reajustados. 
Apesar disso no mundo da advocacia pa-
rece-nos que não existirá uma alteração 
profunda. As tendências de fundo actuais, 
mais ou menos silenciosas, como placas 
tectónicas, continuarão a reforçar-se.
2. Na nossa perspectiva a captação e re-
tenção de talento só é possível quando 
exista um projecto com o qual toda a 
equipa se identi�que.
Essa motivação não pode resultar apenas 
de elementos �nanceiros. É fundamental 
a promoção de outros aspectos tanto de 
natureza pro�ssional como pessoal.
Na MG procuramos promover a conju-
gação entre a vida pro�ssional e familiar 
dos nossos colaboradores, a existência de 
desa�os pro�ssionais estimulantes, a va-
lorização de cada membro da equipa nas 
funções que desempenha e a garantia de 
cada membro ter voz activa.

João Cavaleiro

Sócio da Cavaleiro & Associados 

1. Para a Cavaleiro & Associados espera-
se um 1.º semestre de crescimento susten-
tado na senda do que tem vindo a suceder, 
quer no direito Público/Energia -enfoque 
em projectos de soluções energéticas e�-
cientes-, em Business Law – Corporate 
e Laboral- e na assessoria contratual de 
suporte a operações Transnacionais. No 
contencioso espera-se um aumento em 
Direito Público/Administrativo.
Este posicionamento re�ecte a situação 
do país, atenta o contínuo interesse es-
trangeiro e um aumento de litigiosidade 
das questões de âmbito Público e Comu-
nitário.
2. Captar e reter talentos são realidades 
muito diversas em sociedades mais selec-
tivas. Captar é um desa�o, reter tem sido 
bem mais fácil.
A conciliação entre família/vida pessoal e 
trabalho está na nossa génese. Pela liber-
dade na gestão do tempo, teletrabalho, os 
convívios regulares, as acções indutoras de 
partilha, a atribuição de responsabilidade 
e o foco nos resultados e nunca no contro-
lo da presença física. 
A fonte de recrutamento mais relevante 
tem sido a recomendação dos Colegas que 
já colaboram connosco, o que nos deixa 
orgulhosos. Construímos a nossa identi-
dade nesta base de con�ança. Queremos 
que os nossos colaboradores acima de 
tudo sejam felizes, o que tem sido a chave 
do nosso “pequeno” sucesso.

Manuela Silva Marques

Advogada Ilime Portela & Associados

1. Identi�car as expectativas pro�ssionais 
é, diria, o ground zero em termos de reali-
zação e concretização dos objectivos. E os 
objectivos propostos pela IP&A, enquanto 
sociedade de advogados com uma presença 
consolidada de décadas no panorama da 
advocacia e desde sempre �el ao seu per�l, 
são os da manutenção da prestação de uma 
assessoria jurídica com rigor, exigência e 
máxima competência.
Fazendo face aos constantes desa�os que se 
nos colocam, nomeadamente nas áreas da 
globalização, da tecnologia e da imperiosa 
sustentabilidade do planeta, há que ter bem 
presentes as expectativas para, em 2020, 
podermos continuar a acertar nas decisões 
a tomar e na de�nição dos projetos em que 
nos envolvemos.
Tudo isto requer uma re�exão e uma ele-
vada dose de conhecimento. Conhecimento 
que passa não só pelo autoconhecimento 
da nossa própria estrutura, mas também 
pelo conhecimento do ecossistema jurídico 
em que nos inserimos e das entropias e vir-
tudes do sistema judicial português. 
Reconhecida a importância da re�exão 
como ponto prévio, as nossas expectativas 
mais não são do que o alinhamento de ob-
jectivos muito especí�cos e realisticamente 
traçados, nos quais se inserem, nomeada-
mente, a consolidação de conhecimentos, a 
agregação de diferentes experiências, de sa-
ber adquirido e já consolidado, o seu reco-
nhecimento, a sua partilha e discussão em 
fóruns e debates internos e externos. Não 
menos importante, cumpre referir o acom-
panhamento dos novos colegas e jovens 
advogados na sua formação e progressão 
pro�ssional, para que encarnem o ofício e 
a sua deontologia, num mercado cada vez 
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