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A CARLOS PINTO DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL, tem um passado longo, de pessoas que se conhecem há mais de duas 
décadas, e é constituída por um grupo enérgico e coeso de advogados e de advogadas com larga e intensa experiência em diversas áreas:  

Direito Penal e Processual Penal, Execução de Penas e Regime Penitenciário, Direito Penal Económico e Direito Penal Fiscal; Direito Punitivo e 
Direito Contra-Ordenacional (Rodoviário, Fiscal, Laboral, de Ambiente, Bancário, de Bolsa e Financeiro); Direito Público e Direito Constitucional; 
Direito Administrativo (e em particular Procedimento Disciplinar e Deontologia Profissional); Direito Internacional (queixas ao TEDH, Cooperação 
Judiciária Internacional, Extradição e Mandado de Detenção Europeu); Direito da Família e de Menores; Direito Sucessório; Direito da Saúde 
(Actividade, Erro e Negligência Médica); Direito Bancário, Regulação; Direito da Concorrência; Direito Privado (Contratos Civis e Comerciais); 
Direitos dos Registos e Notariado; Direito do Trabalho; Direito Fiscal; Direito da Segurança Social; Direito dos Media e Recuperação de Créditos. 

 

O que temos para oferecer? 
 

Uma interacção rica e inovadora com o exercício da advocacia. Um primeiro contacto com os Tribunais. Uma proximidade com as pessoas e os 
profissionais. Uma experiência directa com a prestação de serviços jurídicos, a defesa penal, o patrocínio forense e a consulta jurídica. Uma aprendizagem 
consolidada na antecipação dos problemas, na prevenção dos riscos, na utilidade do aconselhamento, na minimização dos danos, na proactividade dos 
conselhos, na qualidade do patrocínio e na efectividade da defesa. Um acompanhamento real e efectivo do trabalho do Advogado numa vertente não 
apenas jurídica, mas de visão, de estratégia e de gestão, geradora de mais-valias significativas ou minimizadora de riscos não negligenciáveis. Uma vivência 
única e aliciante com advogados e advogadas como uma acção humana, técnico-profissional global e complexa que se não circunscreve a fronteiras estritas, 
a ramos específicos do direito, a compartimentos estanques da prática ou a etiquetas delimitadoras do jurídico e de outras ciências jurídicas auxiliares, ou 
não. 
 

Conselhos ao Candidato 
 

Um estágio de verão é uma óptima forma de ter o primeiro contacto com as actividades forenses e uma experiência humana e prática enriquecedora 
muito importante e que pode determinar a carreira ou a actividade que se quer desenvolver ajudando a uma opção mais informada. Adquira experiência 
profissional durante a aprendizagem académica, enriqueça o seu curriculum vitae, ganhe competências sociais e profissionais e partilhe e adquira 
conhecimentos teóricos e práticos. Seja proactivo em relação ao mercado de trabalho e encontre uma oportunidade para desenvolver transversalmente 
competências-chave, como a retórica forense, a estratégia processual, a táctica, as técnicas de abordagem dos casos, a redacção e a pesquisa jurídicas; e 
para melhorar a interacção entre as várias áreas funcionais do direito e da gestão de um escritório e de uma sociedade de advogados em Portugal. 


