
INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

• A internacionalização para as sociedades de advogados de média ou 

grande dimensão é, de facto, uma inevitabilidade, quer por razões de 

procura, quer por razões de oferta de serviços jurídicos transfronteiriços 

ou de entidades e pessoas estrangeiras com interesses em Portugal. 

A globalização mundial, a livre circulação no espaço europeu e o papel de 

charneira na ligação com os países de língua oficial portuguesa não 

deixam alternativa.É um desafio à modernidade e ao desenvolvimento. 

 

• Os ditos mercados da lusofonia deveriam ser espaços mais abertos à 

troca de experiências, a verdadeiras parcerias, mas nem sempre há um 

comportamento de respeito recíproco e uma atitude de paridade, o 

queinquina as relações que deveriam ser de confiança e de cooperação 

franca. 

Ora há paternalismo, ora há desconfiança, e o futuro, assim, não é 

brilhante. O sentimento é de defesa ou de conquista e não de partilha ou 

de construção em equipa. 

 

• Alguma, mas ainda muito pouca, advocacia nacional está num patamar 

de excelência que não nos envergonha, bem pelo contrário, ultrapassa 

até os melhores do mundo. Há advogados e advogadas 

internacionalmente reconhecidos e reconhecidas, mas a verdade é que 

ainda sobreleva um certo acanhamento, receio, proteccionismo e 

isolamento, tudo características que não se quebram facilmente. As 

pequenas sociedades têm dificuldade em acompanhar a crescente 



especialização e, salvo raras excepções, em que a aposta é em 

“boutiques” especializadas, a advocacia generalista e no território 

nacional ainda é amplamente maioritária.  

E aí a dificuldade maior é na formação e “migração” para áreas 

internacionais, e a massa crítica para uma experiência externa e alargada 

mais consistente. 

 
• Mesmo nas médias e grandes sociedades onde as condições são mais 

favoráveis a verdade é que a sofisticação dos poucos advogados e 

advogadas que vão para além dos mais altos patamares a nível nacional 

só ou quase só se faz com enorme esforço individual que corresponde a 

um sacrifício individual não exigido nem exigível à generalidade dos 

profissionais. 

 
• Sociedades de advogados globais irão mesmo disputar o mercado legal às 

sociedades nacionais. Não é um risco, é uma inevitabilidade e a curto ou 

médio prazo. E só a crise mundial terá porventura atrasado o movimento 

que a breve trecho se fará sentir. 

 

 

TECNOLOGIAS 

 

• Ainda não há a percepção da crescente importância da economia 

desmaterializada nas sociedades de advogados nacionais. Basta ver quão 

exíguas são as rúbricas nos orçamentos das sociedades de advogados no 

que toca aos investimentos quer em hardware quer em software. Mais, 

ainda existem desconfianças nas matérias de segurança de informação 



sobretudo quando se trata de temas como o recurso às soluções de SAS 

(software as a service) a serviços de gestão de informação ou de arquivo 

de documentação desmaterializado (v.g. em nuvens).  

Acresce ainda que há constrangimentos legais quer da guarda e 

reconhecimento da força de documentos autênticos em formato 

desmaterializado que já não existem em países com a dimensão do 

nosso, e há muito, como é, por exemplo, o caso da Áustria. 

 

• Não, infelizmente a segurança não está devidamente acautelada e muitas 

vezes tal sucede por culpa própria, desde logo porque não há políticas 

claras de restrição de acessos que se poderiam sintetizar na aplicação 

estrita do princípio need to know. 

 

• As tecnologias de informação são, hoje, particularmente úteis, eu diria 

mesmo, indispensáveis em todo o contencioso de massa e, claro, nas 

tarefas mais repetitivas que também as há no domínio da informação e 

do aconselhamento.  

Há ainda espaço para os serviços taylormade e isso é porventura a 

grande mais-valia das pequenas e médias estruturas quando estas têm 

um foco bem definido.  

Mesmo as pequenas estruturas não prescindem das tecnologias de 

informação e, já agora, de comunicação, pois se são cada vez mais 

exigentes, complexos e diversificados os inputsnecessários ao exercício 

da profissão, é também na criatividade dos out puts que vão ser feitas as 

destrinças entre os que não sobrevivem ou dificilmente sobrevivem, a 

custo, e os que vão singrar, embora com custos de transformação e de 

alteração significativos. 



GOVERNANCE 

 

• O governo das sociedades de advogados não pode prescindir de modelos 

de governo, a um tempo empresarial,no que toca à gestão material 

economicista e financeira dos vários recursos afectos, mas a outro tempo 

muito mais exigente no que toca à abordagem pessoal, estratégica e 

ética ao cliente e ao caso, e isto porque há que conciliar as duas 

vertentes essenciais sob pena de se perder de vista a essência da 

advocacia e de se perder a alma de advogado. 

 

• Não há razões para a alteração do actual modelo muito recentemente 

aprovado, isto no que toca quer às especialidades da prática nacional e 

internacional, quer no que toca ao fulcro do modo de exercício da 

profissão. Facto é que a maioria das sociedades não retiram do quadro 

legal em vigor todas as virtualidades de inovação no desenho da gestão 

estratégica e táctica dos destinos da sociedade. 

 
• É um facto que predomina a matriz tradicional da coexistência de um 

concelho de administração e de um manogingpartner, mas isso é fruto 

da especial dificuldade que é, bem ou mal, percepcionado no mais 

exigente funcionamento de equipas de gestão. Ainda se prefere um 

modelo de concentração numa pessoa da escolha dos destinos de um 

grupo. É uma característica que terá de ser necessariamente mudada 

para que as sociedades de advogados se posam desenvolver e ter 

sucesso. 

 



• Claramente, os sócios devem participar mais, na gestão de longo prazo 

da sociedade, ainda que possam ser poupados às minudências micro fora 

dos seus departamentos. Agora essencial é que em matéria de missão, 

de identidade e de estratégia se ouçam efectivamente todos os sócios 

porque o envolvimento e a participação são essenciais para a motivação 

e a prossecução dos objectivos comuns. 

 
 

MULTIDISCIPLINARIDADE 

 
• Não deveria ser contemplada qualquer possibilidade de 

multidisciplinaridade ao nível dos sócios de capital ou de indústria das 

sociedades de advogados. Isso não impede que haja equipas 

multidisciplinares a prestar serviços às empresas e aos cidadãos e, 

também, às sociedades de advogados. É bom não confundir os planos. 

 

• A profissão seria altamente prejudicada com a descaracterização a que 

seria sujeita se houvesse abertura à multidisciplinariedade na titularidade 

de capital e no imiscuir de sócios não advogados na gestão de casos e 

clientes. 

 
• Os clientes então seriam os principais prejudicados pois, muito 

provavelmente, passariam a ser tratados como meros instrumentos e 

objecto de negócios e sujeitos a riscos graves tais como a serem vítimas 

de conflitos de interesse, ou porque ignorados ou porque resolvidos de 

forma materialista, economicista e discriminatória ou, pior, de abusos ao 



nível da própria salvaguarda do segredo profissional que poderia ficar 

posto em causa e sem remédio para todo o sempre. 

 
 

PESSOAS 

 

• Os millennials têm uma abordagem à profissão muito distinta da visão e 

da actuação da minha geração. São mais intuitivos e rápidos na execução, 

são menos obsessivos e focados; têm tendencialmente um maior 

equilíbrio na condução das suas vidas pessoais, mas uma dificuldade 

maior em manter relações duradouras e em abraçar projectos de longo 

curso.  

As sociedades de advogados ainda não são geridas pelos millennials mas 

têm que ter em conta as suas características próprias e sobretudo o facto 

de que deve haver um rápido rejuvenescimento das equipas de gestão 

sob pena de serem ultrapassadas, por outras estruturas mais eficazes, 

mais flexíveis e mais enérgicas. 

 

• O modelo tradicional de organização do trabalho ainda se mantém na 

larga maioria das sociedades. Trabalho contínuo e intensivo, presença 

física permanente, disponibilidade pessoal e total.  

Vai ser muito difícil alterar os processos de trabalho para trabalho 

intermitente ou esporádico, para exercício da actividade à distância, para 

disponibilidade em rede e cooperação digital. 

Sobretudo há que conciliar a gestão corrente do dia-a-dia e a gestão de 

projectos especiais. 



COMUNICAÇÃO, MARKETING E IMAGEM 

 

• Sem dúvida que a comunicação é essencial nos dias que correm para a 

satisfação das necessidades das sociedades de advogados e dos seus 

clientes. As ferramentas de marketing têm já um quadro estatutário que 

me parece equilibrado e suficiente se bem interpretado e aplicado. Não 

há proibição da publicidade para os advogados e para as advogadas em 

Portugal. Isso é um mito. Ou uma falácia. Há é publicidade regulada nos 

termos do artigo 94º do Estatuto. Essas regras foram assumidas pela 

profissão, depois de muito discutidas em sede de vários Congressos 

representativos da classe, e são aplicáveis quer a título individual, quer às 

sociedades de advogados. ´ 

 

• São vários os actos permitidos de publicidade, designadamente a 

informação objectiva e os actos lícitos de publicidade, conforme os 

números 2 e 3 do artigo 94º do Estatuto. Pode divulgar-se toda a 

seguinte informação objectiva: a) a identificação pessoal, académica e 

curricular do advogado ou da sociedade de advogados; b) o número de 

cédula profissional ou do registo da sociedade de advogados; c) a morada 

do escritório principal e as moradas de escritórios noutras localidades; d) 

a denominação, o logótipo ou outro sinal distintivo do escritório; e) a 

indicação das áreas ou matérias jurídicas de exercício preferencial; f) a 

referência à especialização, nos termos admitidos no n.º 3 do artigo 70.º; 

g) os cargos exercidos na Ordem dos Advogados; h) os colaboradores 

profissionais integrados efetivamente no escritório do advogado; i) o 

telefone, o fax, o correio eletrónico e outros elementos de comunicações 



de que disponha; j) o horário de atendimento ao público; k) as línguas ou 

idiomas, falados ou escritos; l) a indicação do respetivo sítio na Internet; 

e m) a colocação, no exterior do escritório, de uma placa ou tabuleta 

identificativa da sua existência.  

 

• Podem ainda divulgar-se os seguintes actos lícitos de publicidade: a) a 

menção à área preferencial de atividade; b) a utilização de cartões onde 

se possa colocar informação objetiva; c) a colocação em listas telefónicas, 

de fax ou análogas da condição de advogado; d) a publicação de 

informações sobre alterações de morada, de telefone, de fax e de outros 

dados relativos ao escritório; e) a menção da condição de advogado, 

acompanhada de breve nota curricular, em anuários profissionais, 

nacionais ou estrangeiros; f) a promoção ou a intervenção em 

conferências ou colóquios; g) a publicação de brochuras ou de escritos, 

circulares e artigos periódicos sobre temas jurídicos em imprensa 

especializada ou não, podendo assinar com a indicação da sua condição 

de advogado e da organização profissional que integre; h) a menção a 

assuntos profissionais que integrem o currículo profissional do advogado 

e em que este tenha intervindo, não podendo ser feita referência ao 

nome do cliente, salvo, excecionalmente, quando autorizado por este, se 

tal divulgação for considerada essencial para o exercício da profissão em 

determinada situação, mediante prévia deliberação do conselho geral; i) 

a referência, direta ou indireta, a qualquer cargo público ou privado ou 

relação de emprego que tenha exercido; j) a menção à composição e 

estrutura do escritório; e k) a inclusão de fotografia, ilustrações e 

logótipos adotados. 

 



• Não veria a publicidade nem como regra nem como excepção mas sim 

como imprescindível à transparência e à objectividade. Não se proíbe in 

totum, ou sequer se restringe de uma forma abusiva, a publicidade, nesta 

área de actividade. Bastou transcrever supra o que é permitido aos 

advogados, às advogadas e às sociedades de advogados para 

compreender que não se impede a publicidade ao exercício da advocacia. 

É que só não podem realizar-se os seguintes actos ilícitos de publicidade: 

a) a colocação de conteúdos persuasivos, ideológicos, de 

autoengrandecimento e de comparação; b) a menção à qualidade do 

escritório; c) a prestação de informações erróneas ou enganosas; d) a 

promessa ou indução da produção de resultados; bem como e) o uso de 

publicidade direta não solicitada. 

 

• A evolução da realidade não convoca a necessidade de alteração do 

quadro vigente, pois as normas permissivas e proibitivas têm a sua razão 

de ser e essa é mais profunda que qualquer desejo de fracturas. 

Se o legislador não proíbe em absoluto a publicidade no exercício da 

advocacia, não é sequer, como já se referiu, restritiva a posição do 

Estatuto. É, pelo contrário, uma posição razoável, porque exigente e 

ética, equilibrada e aberta.  

Mais do que isso, permite a igualdade de oportunidades e evita o abuso 

de posições dominantes, bem como práticas agressivas que, essas sim, 

normalmente desvirtuam a informação e subvertem os princípios de 

defesa dos direitos dos consumidores e a própria liberdade de iniciativa 

económica privada. O que se visa assegurar não é apenas uma questão 

estética, ou seja, o decoro profissional. É, sobretudo, uma questão ética 

do exercício da profissão.  



Degeneração seria permitir a “lei da selva” ou a “libertinagem absoluta”. 

Nem na publicidade às actividades comerciais tudo se permite. Há, e tem 

que haver sempre, actos proibidos. Há e tem de haver limites. Isso não 

significa por exemplo que se coarctem os direitos de cidadania. Por 

exemplo, não há qualquer problema na participação de advogados ou 

advogadas em programas televisivos ou radiofónicos.  

Os advogados também são cidadãos. E como cidadãos têm direito a falar 

sobre a res publica. A dar a sua opinião e a transmitir as suas ideias. Têm, 

mais, todo o direito a discutir as questões jurídicas em termos gerais e 

abstractos, assim como as magnas questões atinentes ao exercício da 

justiça, também em termos gerais e abstratos.  

O que não podem é discutir, tomando posição, num ou noutro sentido, 

dando opiniões concretas, ou fazendo juízos, sobre processos pendentes. 

É que, nos termos do artigo 93º do Estatuto, está vedada a discussão 

pública de questões profissionais, leia-se, as discussões concretas, 

casuísticas e individualizadas, de casos judiciais pendentes.  

Evolução para a classe seria cumprir e fazer cumprir o actual regime. 

Porque, repete-se, o actual regime é equilibrado e suficiente. E não é 

mais publicidade proibida que gera mais actividade permitida. 

Porventura a criatividade, a aposta no trabalho, no empenho, na 

resolução dos casos, na qualidade e na seriedade seriam bem mais 

produtivas. 

        

 

Carlos Pinto de Abreu 


