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ESCRIT 
EM TEM 
DE PAN EMIA? 
AAdvocatus foi perceber junto dos lideres de sete escrit6rios de advogados 
como esta a ser gerir uma empresa em plena pandemia e quais sao as 
principais oportunidades para o setor na sequencia da crise. 
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L 
iderar equipas e empresas em 
alturas "normais" ja era urn 
desafio, mas com a pandemia 
Covid-19 a dificuldade foi ele
vada a urn outro patamar. Os 

escrit6rios de advogados contactados pel a 
Advocatus admitem que, principalmente, 
os primeiros meses for am extremamente 
desafiantes, nem que seja pela disrupc;ao 
dos metodos tradicionais de trabalho. 

"Apesar de atualmente a gestao do 
dia-a-dia ter regressado M fluidez de 
outros tempos continua a ser bastante 
desafiante pela constante mudanc;a de 
regras e a consequente imprevisibilida
de que, que nao permite tamar decisoes 
a longo prazo", explicou a Advocatus 
Mafalda Barreto, managing partner da 
G6mez-Acebo & Pombo. 

Para Diogo Xavier da Cunha, mana
ging partner da Miranda & Associados, 
a gestao da firma durante a pandemia 
tern sido urn desafio "permanente", mas 
que tern sido sempre "ganho". "0 in
vestimento estrategico em plataformas 
tecnol6gicas e ferramentas de IT que 
atempadamente fizemos permitiu uma 
adaptac;ao plena ao novo paradigma de 
trabalho remota", referiu. 

Tambem Ines- Sequeira Mendes, ma
naging partner da Abreu Advogados, 
garantiu que gerir uma firma num 
contexto novo e desafiante e exige uma 
grande capacidade de adaptac;ao da par
te de quem lidera e das pr6prias equi
pas. Ainda assim, sublinha que estavam 
preparadas para se adaptarem a novas 
modelos de trabalho e novas formas de 
interac;ao com os clientes. 

"Num contexto de pandemia, e ain
da mais importante ter a capacidade de 
prever e de prover e procurar urn equi
libria entre a atenc;ao ao concreto e a 
capacidade de vermos mais lange, a m e
dia, longo prazo. E isso que temos feito e 
com resultados muito positivos, com urn 
crescimento em 2020 de 12% na fatura-
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"As li<;oes a tirar da pandemia 
sao muitas, mas a mais 

elementar sera porventura 
a constata<;ao de que a 
pandemia teve muitos 

aspetos muito negativos que 
nao podem, nem devem, ser 
menorizados, mas tambem 
teve aspetos positivos. No 
que respeita a forma de 

trabalhar e de gerir sociedades 
de advogados, a pandemia 
constituiu um "acelerador" 
que for<;ou a que fossem 
superadas reservas em 

materia de mobilidade e de 
funcionamento de equipas 

remotamente." 

Diogo Xavier da Cunha 

Managing partner 
da Miranda & Associados 
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~ao face ao ana transato", acrescentou. 
Na CMS Rui Pena & Arnaut, 2020 tam

bern foi urn ana de crescimento, mas de 
tambem de investimento. "Investimento 
em tecnologia de ponta, que nos permi
te dotar a sociedade de ferramentas de 
Ultima gera~ao, sempre como intuito de 
continuar a prestar urn servi~o de exce
lencia aos nossos clientes", explicou Jose 
Luis Arnaut, managing partner. 

Os escrit6rios afirmam que o cami
nho percorrido desde o inicio da pande
mia tern sido bastante positivo e que ao 
longo do tempo foram delineando varias 
"fases" e "etapas". 

Par exemplo, na Vieira de Almeida 
(VelA) focaram-se na prote~ao da saude 
e bem-estar dos colaboradores e com 
uma gestao "extremamente dinamica", 
assente na monitoriza~ao diaria de urn 
conjunto de indicadores sabre a evolu
~ao do atual contexto, procuraram an
tecipar e adaptar-se a nova realidade. 

"Para os advogados releva o dina
mismo da atividade econ6mica e nao 
tanto a saude da economia, embora urn 
quadro de crescimento e confian~a seja 
naturalmente muito mais desejavel. 
Par isso, os desafios vao certamente 
continuar a existir, podem e ter confi
gura~oes diferentes, pr6prias do con
texto que vivemos. Estes sao tempos de
safiantes, em que as mudan~as podem 
ser encaradas como oportunidades", 
garantiu Joao Vieira de Almeida, senior 
partner da VelA. 

Ja na Cuatrecasas, em mar~o de 
2020, a primeira prioridade foi asse
gurar a continuidade da atividade sem 
qualquer disrup~ao operacional. "Ul-
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"Nao diria que retiro uma lic;ao, 
mas antes uma conf irmac;ao. 

A confirmac;ao de que quando 
remamos todos para o mesmo 

lado, acabamos por chegar a 
bom porto. E isso que est a a 

acontecer na CMS." 

Managing partner 
da CMS Rui Pen a & Arnaut 

"Os desafios vio certamente continuar a existir, 
podem e ter configurac;oes diferentes, proprias 
do contexto que vivemos. Estes sao tempos 
desafiantes, em que as mudanc;as podem ser 
encaradas como oportunidades." 

Joao Vieira de Almeida 
Senior par tner da VdA 
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trapassada esta primeira fase de adap
ta~ao, o foco tern sido zelar pelo bem
-estar da equip a, manter a proximidade 
com as clientes e garantir que as con
dicionantes que a situa~ao pandemica 
nos impoe nao se repercutem na quail
dade e eficiencia dos servi~os prestados 
aos nossos clientes", notou Maria Joao 
Ricou, managing partner. 

Inicialmente com cenarios conser
vados trat;ados em fase de incerteza 
relativamente ao impacto que a pan
demia poderia ter na sua atividade, a 
Servulo come~ou par procurar canter 
custos, criar uma plano de contingencia, 
dotar os advogados e colaboradores de 
ferramentas que permitissem trabalhar 
nas melhores condi~oes a partir de casa 
e, ainda, procurou manter as canais de 
comunicat;ao e de proximidade com as 
clientes. 

"Passada a fase inicial, entramos em 
velocidade de cruzeiro, o que, na ver
dade, significou para muitas areas de 
pratica que seguimos prego a fundo, ja 
que, ao contrario do que eram as nossas 
expectativas, as solicita~oes de trabalho 
aumentaram. Terminamos o ana com 
urn crescimento significativo, que se 
ficou a dever, em grande medida, a ca
pacidade de posicionamento da Servulo 
no mercado e a capacidade de resposta 
de todos as advogados e colaboradores", 
explicou Joao Saude, s6cio e membra da 
Comissao Executiva da Servulo & Asso
ciados. 

DESAFIOS: DO TELETRABALHO A 
GESTAO DE EQUIP AS 
Desde manter a qualidade dos servi~os 
para com as clientes ao teletrabalho, va
rios foram as desafios com que se depa
ram as varios lideres das sociedades de 
advogados a operar em Portugal. 

"0 principal desafio resultou do ele
vado grau de imprevisibilidade relativa
mente a evolu~ao e dura~ao da propria 
situa<;ao pandemica, 0 que e urn fator 
gerador de urn contexto de incerteza e 
instabilidade e exige, consequentemen-
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te, uma grande resilH'mcia e uma capa
cidade de adapta~ao acrescida, quer no 
que toea a organiza~ao interna do traba
lho, quer no que toea ao adequado ajus
tamento e resposta as necessidades dos 
clientes, em larga medida ditadas por 
esse mesmo contexto", sublinhou Maria 
Joao Ricou. 

Ja na Miranda, o principal desafio 
atualmente e o regresso ao escrit6rio, 
pelo que voltar a ter as equipas a traba
lhar presencialmente e em simultaneo 
pode estar longe de ser urn "dado ad
quirido". 

"Muita coisa mudou nos Mbitos de 
trabalho de cada urn de n6s e da organi
za~ao como urn to do. A maio ria dos nos
sos advogados e igualmente produtiva a 
trabalhar remotamente e os ganhos em 
termos de qualidade de vida sao claros, 
o que torna quase impossivel voltar ao 
cenario pre-pandemia . .E claro que ainda 
M muitas duvidas sobre qual o modelo 
que mais se ajusta a cada organiza~ao e 
n6s nao somos exce~ao", garantiu Diogo 
Xavier da Cunha. 

Tambem na G6mez-Acebo & Pombo 
o maior desafio prende-se com o modo 
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de trabalho, mais concretamente em 
assegurar que a forma de trabalhar e a 
proximidade entre as equipas e os clien
tes nao era afetada. Mas a preocupa~ao 
recaiu tambem sobre os mais novos da 
equip a. 

"Foi tambem crucial assegurar que 
podiamos continuar a assegurar a to
dos os nossos profissionais, e principal
mente aos mais juniores e aqueles que 
fomos integrando ao longo do Ultimo 
ano, a forma~ao e o contacto pessoal e 
profissional que sao essenciais para urn 
trabalho de excelencia e para a motiva
~ao de todos os membros das equipas", 
acrescentou Mafalda Barreto. 

Ines Sequeira Mendes, managing 
partner da Abreu Advogados, explicou 
a Advocatus que o desafio e antecipar o 
futuro proximo num contexto tao vola til 
como o que nos deparamos atualmente. 

"E fundamental, mas ao mesmo tem
po desafiante, ter uma maior capacida
de de antecipa~ao de solu~oes tecnicas 
que os nossos clientes vao necessitar, em 
conjunturas cada vez mais complexas, 
quer a nivellegal, quer no plano socioe
con6mico. Este desafio esta intrinseca-
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da existencia de planos 
estrategicos bem estruturados 

e suficientemente flexlveis 
para que as organizac;oes se 

possam adaptar rapidamente 
a momentos de disrupc;ao 
como aquele que vivemos. 

Esse e uma das premissas para 
assegurar uma capacidade de 
resposta efetiva e que possa 

fazer a diferenc;a num mercado 
cada vez mais competitivo. 

Outra lic;ao fundamental que 
podemos retirar deste perlodo 

esta relacionada com uma 
perspetiva mais humanista." 

lnes Segueira Mendes 

Managing partner 
da Abreu Advogados 
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"Por um lado, a capacidade de 
adaptac;ao individual e coletiva 
em face de alterac;oes subitas 

e profundas ao modo de 
exercer advocacia. Por outro, 

a resili12ncia e o dinamismo do 
mercado da advocacia perante 

uma crise desta dimensao." 

Joao Saude 

S6cio e membro da Comissao 
Executiva da Servulo 

& Associ ados 

mente relacionado com a emerg€mcia da 
transforma<;ao digital das organiza<;oes 
e a enorme exigencia de atualiza<;ao e 
adapta<;ao pessoal e organizacional que 
isso implica", disse. 

Par outro lado, refor<;ar a proposta de 
valor que a firma tern de apresentar aos 
advogados e que visa, atraves do foco na 
realiza<;ao pessoal e profissional, captar 
e manter os maiores talentos da advoca
cia eo grande desafio da Servulo. 

"Neste contexto particular, o princi
pal desafio consiste no reequacionar do 
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modelo de trabalho, combinando, nurna 
l6gica de voluntariedade, o trabalho pre
sencia! e o trabalho a distancia. Este mo
delo de flexibilidade entran\ em vigor a 
muito curta prazo e envolvenl. urna ava
lia<;ao permanente, seja ao nivel indivi
dual, seja ao nivel de funcionamento glo
bal do modelo", acrescentou Joao Saude. 

OPORTUNIDADES A. VISTA? LIDERES 

DIZEM QUE SIM, 
Uma coisa foi unanime entre todos os li
deres das firmas contactadas pela Advo
catus: a crise gerada pela pandemia pode 
trazer oportunidades estrategicas para os 
escrit6rios. No entender de Jose Luis Ar

naut, as crises criam oportunidades para 
se reinventarem e melhorarem. 

"Conseguimos, apesar de todos os 
constrangimentos, curnprir os nossos ob
jetivos. Como ja disse anteriormente, foi 
urn ana marcado par crescimento. Urn 
ana em que as nossas prioridades foram 
claras: apoiar as nossas pessoas, salva
guardar o neg6cio e refor<;ar a confian<;a 
dos nossos clientes", acrescentou o mana
ging partner da CMS. 

Segundo Mafalda Barreto, em termos 
de gestao, a crise deixa alguns elementos 
para o futuro, como a organiza<;ao do tra
balho, a digitaliza<;ao de muitos procedi
mentos internos e a forma de se relacio
narem com clientes. 

Ja Joao Saude, acredita que ja estamos 
a assistir a urn grande dinamismo no setor 
das energias renovaveis e tambem na area 
das reestrutura<;oes e insolv€mcia, mas as 
oportunidades nao se esgotam aqui. 

"Ha 17 mil milhoes de euros de finan
ciamento previsto para Portugal no qua
dro do Plano de Recupera<;ao e Resilien
cia, que se estrutura, como e sabido, em 
tres eixos estrategicos: Resiliencia, Transi
<;ao Climatic a e Transi<;ao Digital. Isto sig
nifica, para as empresas, urna oportuni
dade de reestruturarem os seus neg6cios 
e investimentos. Para o mercado da advo
cacia, isso representa a oportunidade de 
prestar os servi<;os juridicos de assessoria 
a estes projetos", explicou. 

A pandemia tambem veio mostrar, 

"0 foco tem 
sido zelar pelo 
bem estarda 
equipa, manter 
a proximidade 
com os clientes 
e garantir que as 
condicionantes 
que a situa~io 
pandemica nos 
impoe nio se 
repercutem 
na qualidade 
e eficiencia 
dos servi~os 
prestados aos 
nossos clientes." 

Maria Joao Ricou 
Managing partner 
da Cuatrecasas 
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segundo Diogo Xavier da Cunha, que a 
distancia nao e um "obstaculo a produtivi
dade" e veio "encurtar" a distancia entre 
advogados e entre advogados e clientes. 
"Neste momenta e muito mais facil recru
tar bans profissionais em qualquer parte 
do mundo, porque nao e necessaria faze
-los deslocar para fora dos locais de resi
dencia. Par outro lado, a possibilidade de 
agendar reunioes "cara a cara" com clien
tes no estrangeiro, no espa~o de alguns 
minutos, veio aproximar-nos dos clien
tes", referiu. 

Para a Abreu Advogados, as opor
tunidades passam pelo crescimento 
da digitaliza~ao e acelera~ao da trans
forma~ao tecnol6gica, que tern vindo 
a impulsionar areas como a ciberse
guran~a, e pelo crescimento da area 
de reestrutura~ao de empresas e de 
fusoes e aquisi~oes, que tern tido uma 
grande dinamica nos UJ.timos meses. 

"A pandemia veio demonstrar a im
portancia cada vez maior da ado~ao 

de politicas de sustentabilidade que 
possam aliviar o impacto de contextos 
desafiantes como aquele que vivemos. 
Assim, o ESG e cada vez mais urn tema 
transversal a toda a sociedade e deve ser 
cada vez mais uma prioridade estrate-
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gica de todas as empresas que queiram 
ser mais inovadoras e competitivas, in
dependentemente da sua dimensao", ex
plicou Ines Sequeira Mendes. 

Maria Joao Ricou, managing partner 
da Cuatrecasas, evidenciou ainda que a 
op~ao estrategica que esta crise identi
ficou de forma muito evidente prende
-se com o investimento e a capacita~ao 
digital. 

"Esta capacita~ao foi seguramente 
determinante para que a transi~ao, re
pentina e inesperada, para um ambien
te de trabalho 100% digital se desse sem 
qualquer sobressalto. Uma outra ques
tao estrategica que se abriu, e que esta 
associada a uma mudan~a cultural que 
esta crise veio claramente acelerar, tern 
aver com a op~ao entre o modelo de tra
balho tradicional, 100% presencia!, ver
sus modelos hibridos que introduzam, 
com urn maior ou menor grau de flexi
bilidade, a possibilidade de trabalho re
mota parcial, tendo par base a experien
cia de teletrabalho a que a pandemia 
nos obrigou", concluiu. • 
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"A grande lic;:ao que 

podemos retirar e a nossa 
extraordinaria capacidade 
de adaptac;:ao. Em termos 
de trabalho, a mudanc;:a 

mais relevante esta 
relacionada com um novo 

modelo de abordagem 
ou filosofia empresarial 
mais transparente, mais 
centrado no bem-estar 
dos colaboradores, mais 

responsavel com as 
pessoas que fazem parte 
do projeto empresarial e 

com a restante sociedade. 
Acreditamos que as 

empresas que enfrentam 
esta crise com maior 

responsabilidade social 
sairao dela claramente mais 

fortes." 

Mafalda Barreto 

Managing partner 
da Gomez-Acebo & Pombo 
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