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Sobre a MC&A

"We value the result, compliance with deadlines and good value for money that 
this firm offers" (in Chambers)

“Has a strong portfolio of advising oil and gas companies on corporate and 
commercial matters, the firm is especially strong in Lusophone Africa" (in guide to 
Energy and Infrastructure: Sub-Saharan Africa – IFLR/ Petroleum Economist)

“The Leading Law Firm of the year 2017” (in Legal 500 Europe, Middle East and Africa)
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Apresentação

A MC&A é uma sociedade de advogados dedicada aos seus Clientes, com sede em Lisboa,
Portugal. Comprometida com elevados padrões de qualidade presta serviços comerciais e
jurídicos em países lusófonos.

Ao longo dos anos, tivemos o cuidado de construir a nossa presença internacional com uma
equipa de advogados locais, com grande conhecimento local e equipas totalmente integradas
que atuam juntas a nível global.
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Experiência Internacional

Desenvolvemos nossa prática em toda a União Europeia (nomeadamente no Reino Unido e

Espanha), Brasil, Estados Unidos da América e Países Africanos de Língua Portuguesa.

Hoje temos escritórios em Lisboa (Portugal) e Luanda (Angola), com um elevado histórico de

prestação de serviços jurídicos de alta qualidade em alguns dos mercados em expansão no

mundo. Além disso, temos escritórios associados na Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde e

São Tomé e Príncipe.

Estamos activamente envolvidos em conferências, seminários e reuniões profissionais,

promovendo a participação de nossos parceiros e associados e procuramos constantemente

aumentar importantes contatos e conhecimentos locais a nível global.
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Áreas de Prática

Promovemos a interação entre os nossos advogados, especializados em diferentes áreas de

atuação, para alcançar o padrão de excelência que trazemos para o nosso serviço, construindo

em cada relacionamento valor significativo para cada cliente.

O nosso trabalho em equipa permite-nos prestar um serviço completo aos nossos clientes,

nomeadamente através da nossa experiência colectiva e know-how nas diferentes áreas da

nossa prática.

Investimos constantemente nos mais avançados equipamentos, infraestruturas e na permanente

formação técnica e ética de todos os nossos profissionais, oferecendo aos nossos clientes a

garantia de que os serviços prestados pelos nossos parceiros são de alta qualidade.
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Direito Comercial, Societário e M&A

A MC&A fornece uma ampla gama de serviços jurídicos nas áreas do direito comercial, societário e
M&A, quer a nível nacional quer internacional, tais como:

▪ Constituição de empresas;

▪ Fusões;

▪ Cisões;

▪ Aquisições;

▪ Conversões;

▪ Transferência de acções, transferências de estabelecimentos, MBA’s e transferência de
activos.
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Direito Comercial, Societário e M&A (Cont.)

Na área específica de fusões e aquisições, os nossos profissionais têm uma vasta experiência na

realização de due diligences, inclusive desinvestimentos e privatizações, que envolvem a análise

e revisão de todo o tipo de documentação, bem como as operações de acompanhamento.

Contratos, transações comerciais e o acompanhamento da vida empresarial de nossos Clientes a

nível nacional e internacional são uma parte significativa de nossa atividade diária, envolvendo na

maioria das vezes empresas multinacionais.
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Administrativo e Contratação Pública

Possuímos uma vasta experiência em direito administrativo e na área do direito público,
prestando assistência aos nossos clientes em todo o tipo de contactos com as entidades
públicas locais, em diversas áreas de actividade tais como:

▪ Obras Públicas;

▪ Contratos de Fornecimento;

▪ Construção;

▪ Expropriações;

▪ Ambiente;

▪ Parceria Público – Privado e Private Finance Iniciative.

A nossa equipa presta ainda apoio pré-contencioso e representamos os nossos clientes perante
autoridades e agências públicas, bem como em todos os litígios decorrentes de processos
judiciais.
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Administrativo e Contratação Pública (Cont.)

Relativamente à área de contratação pública, a nossa actividade está principalmente

direccionada para as obras públicas e para os contratos de fornecimento de bens e serviços,

designadamente prestando toda a assistência necessária em concursos públicos, mediante a

preparação de propostas e toda a documentação exigida por lei, bem como a sua negociação e

resolução de eventuais litígios.

Além disso, temos assistido com sucesso clientes em procedimentos de licenciamento;

nomeadamente o licenciamento de unidades comerciais, industriais e de turismo.

No que respeita à área do direito do urbanismo, a nossa experiência inclui, entre outros, a

assistência em processos de licenciamento de obras particulares e em expropriações.
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Direito do Ambiente

Prestamos assessoria na gestão de risco e soluções para atender às exigências cada vez
maiores dos nossos clientes, tendo uma vasta experiência em matéria de resíduos eléctricos e
electrónicos, e responsabilidade dos administradores relacionados com direito ambiental,
abrangendo várias indústrias.

Aconselhamos e acompanhamos os nossos clientes em relação a investigações e processos
decorrentes de incidentes ambientais instaurados por parte das autoridades reguladoras, com
experiência em contencioso e arbitragem de litígios relacionados com questões ambientais.

Os nossos clientes fazem parte de diversas indústrias e sectores, e abrangem desde companhias
multinacionais de energia até departamentos governamentais.

Através dos nossos parceiros internacionais aconselhamos também clientes em África, na China,
Extremo Oriente e Médio Oriente.
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Imobiliário e Construção

Assistimos empresas nacionais e internacionais em investimentos imobiliários, infraestruturas e
construção, prestando serviços jurídicos em Portugal e no estrangeiro relacionados com:

▪ Operações de investimento imobiliário, fusões, aquisições e respectivas due diligences;

▪ Acompanhamento de explorações e operações de empreendimentos turísticos (centros
comerciais, hotéis, empreendimentos turísticos e campos de golfe);

▪ Elaboração e negociação de contratos imobiliários, nomeadamente compra e venda, sale and
lease back, opção de compra, permuta e direito de superfície;

▪ Operações de financiamento imobiliário e preparação das respectivas garantias;

▪ Acompanhamento de processos de licenciamento ambiental e industrial e na obtenção de
licenças.
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Direito do Trabalho e Contencioso

A MC&A tem o conhecimento e a experiência necessária para tornar possível a prestação de
uma completa gama de serviços no campo do Direito do Trabalho, nomeadamente nas seguintes
áreas:

▪ Aconselhamento diário em matérias legais;

▪ Assessoria em processos de reestruturação de empresas, incluindo despedimentos colectivos
e individuais, extinção de posto de trabalho, lay-off e outros;

▪ Elaboração e revisão de contratos individuais de trabalho;

▪ Assessoria na gestão das relações laborais (incluindo questões de mobilidade funcional e
geográfica, atribuição de fringe benefits, elaboração de planos de bónus/incentivos e stock
options);

▪ Segurança Social;
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Direito do Trabalho e Contencioso (Cont.)

▪ Auditorias laborais;

▪ Assessoria em processos disciplinares e subsequente acompanhamento dos mesmos em
sede judicial;

▪ Contencioso laboral geral;

▪ Assessoria em reuniões com sindicatos e associações patronais;

▪ Aconselhamento sobre questões de saúde e segurança no trabalho;

▪ Assessoria na contratação de trabalhadores estrangeiros e nos processos de legalização.
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Bancário e Mercado de Capitais

A MC&A tem assessorado várias operações financeiras e bancárias, através da sua vasta
experiência em finanças empresariais e serviços financeiros, incluindo privatizações e ofertas
públicas de aquisição (OPA’s).

A MC&A presta também assessoria a muitas empresas nas suas relações junto dos bancos e
instituições financeiras internacionais, bem como junto de instituições de crédito e empresas
financeiras.

Nos últimos anos, a MC&A investiu na área de project finance, a qual tem vindo a crescer em
Portugal.

Através das Sociedades de Advogados nossas associadas em Angola e Moçambique,
colaboramos regularmente na assessoria, em matérias de Direito Bancário e Financeiro, a
clientes nestes países.
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Energia / Petróleo e Gás

Actualmente as empresas procuram aumentar a eficiência nas suas operações e na utilização
dos seus ativos, aumentando as receitas através de novos mercados geográficos, em operações
multi-utility e non-utility.

Os nossos advogados têm prestado assessoria juridica em vários projectos de energia em todo o
mundo, representando patrocinadores, provedores de dívida, governos, reguladores e as próprias
centrais electricas. A nossa expêriencia abrange contratos por diferença, contratos de compra de
energia, contratos de fornecimento de combustível, licenciamento e criação de projetos de
geração e sistemas de distribuição, acordos de comercialização de eletricidade e derivativos de
energia.

MC&A conta com uma equipa diversificada com profissionais devidamente autorizados para
actuar em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné
Bissau.
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Energia e fontes renováveis

A equipa da MC&A tem experiência em desenvolvimento de projectos nos sectores de geração,
transmissão, distribuição e comercialização de energia, através da representação de
investidores, operadores, instituições financeiras e consumidores no âmbito de transacções
comerciais no sector eléctrico. Na área das energias renováveis, actua especialmente no
desenvolvimento e financiamento de green & brown field projects, em todos os aspectos
jurídicos, inclusive no exame de questões regulatórias.

Petróleo e Gás

A MC&A presta assessoria a empresas de exploração de petróleo e a fundos de investimento, na
estruturação de financiamentos e de operações de farm-in e farm-out, aquisição de participações
societárias e de distressed assets. Os profissionais da MC&A asseguram apoio em projectos
envolvendo todas as fases da cadeia de Petróleo & Gás, e consultoria regular a empresas
internacionais de energia que já operam ou pretendem entrar nos mercados lusófonos,
oferecendo assistência jurídica integral relacionada com as actividades de downstream,
midstream e upstream. Os advogados da MC&A também representam patrocinadores,
financiadores, operadores e proprietários em operações internacionais para o financiamento, a
construção e a expansão de gasodutos e de terminais de REGAS e de LNG.
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Mineração

No âmbito da mineração, os profissionais da MC&A prestam assistência a clientes em processos

de due diligence, na negociação de joint-ventures, na aquisição de empresas, em operações de

cessão de direitos minerais, e na resolução de temas de interesse da indústria.

Os advogados da MC&A têm participado na estruturação de empreendimentos na área de

mineração em diversas fases, seja em etapas preliminares de pesquisa ou no aproveitamento

económico em estudos de viabilidade, elaborando estratégias sofisticadas para realização de
projectos e a participação de sociedades estrangeiras na actividade mineira.
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Angola

Carrazedo & Associados Sociedade de Advogados RL

R. Dr. António Agostinho Neto,

145 Praia do Bispo

Luanda - Angola
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MC&A Internacional (Parcerias)

Moçambique

MAN - Sociedade de 

Advogados

Av. Albert Luthuli, 

n.º 15 1º B

Maputo - Moçambique

DC&A – Sociedade 

de Advogados

Rua 1301, n.º 97

Bairro Sommerschield

Maputo - Moçambique
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Brasil

Schmidt Valois Miranda Ferreira Agel
Rua da Assembleia, 66, 17º Andar
Rio de Janeiro – Brasil

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1098
Cj3, 1st floor, Torre A, Jd. Paulista
São Paulo - Brazil

Cabo Verde

Hopffer Almada & Associados, sociedade de
advogados RL

Avenida da OUA, 4, 1º Andar, CX. P. 327, Praia, Santiago

Républica de Cabo Verde  

MC&A Internacional (Parcerias)
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Guiné Bissau

Julafer & Lopesfino, Advogados Associados
Rua 13 S/N, Bissau

Guinea Bissau

S. Tomé e Príncipe

Posser da Costa e Associados
Rua Lumumba, nº 1 C.P.410 - S. Tomé

República Democrática de S. Tomé e Príncipe

MC&A Internacional (Associated Firms)



Prémios
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MC&A premiada pela Corporate Insider - Prémio

Business Excellence 2019 na categoria de “Banking &

Capital Markets Law Firm of the Year – Portugal”.

MC&A premiada pela Corporate LiveWire - Innovation &

Excellence Awards 2019 na categoria de “Excellence in

Environmental Law Services”.



Prémios
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MC&A recomendada pela The Legal 500 Europe, Middle

East & Africa 2017 na categoria de Sociedade de

Advogados Estrangeira líder em Angola.

MC&A premiada pela Corporate Insider - 2018 M&A
Awards na categoria de Corporate Law Firm of the Year
- Portugal.



Prémios
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MC&A foi premiada pela Corporate Insiders - Legal

Awards 2017, na categoria de Corporate Law Firm of

the Year - Moçambique.

MC&A foi premiada pela Acquisition International - Legal

Awards 2017, nas categorias de Best M&A Law Firm

2017 e Africa & Corporate Law Attorney of the Year –

Angola.
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Prémios

MC&A premiada pelo estudo Índice da Excelência 2017,
o maior estudo de clima organizacional realizado em
Portugal, desenvolvido pela Neves de Almeida | HR
Consulting em parceria com a Human Resources
Portugal, Executive Digest e o INDEG-ISCTE.



Equipa
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Vítor Marques da Cruz

Sócio Fundador

vmc@legalmca.com

Idiomas

Português, Inglês, Espanhol e 

Francês

Experiência Profissional

Sócio fundador da MC&A.

Presta aconselhamento frequente a departamentos governamentais e empresas internacionais em

Portugal, Angola e Moçambique, sendo inclusivamente citado em vários manuais e guias globais de

advocacia como um dos melhores advogados de negócios português a actuar no mercado africano.

Áreas de Prática:

▪ Direito Bancário e Mercados de Capitais;

▪ Fusões & Aquisições;

▪ Petróleo & Gás.

▪ Associações Profissionais
▪ Admitido na Ordem dos Advogados Portuguesa;

▪ Admitido na Ordem dos Advogados Brasileira;

▪ Mebmro da APA (Associação Portuguesa de Arbitragem);

▪ Membro da AIPN (Associação de Negociadores Internacionais de Petróleo) - Angola/Moçambique.

Formação

▪ Pós-graduação em Direito Europeu Pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa

(1983);

▪ Licenciatura em Direito Pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1982).



Equipa
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Duarte Chiau

Sócio

Moçambique

dsc@legalmca.com

Idiomas

Português e Inglês

Experiência Profissional

Advogado na MC&A, com experiência na assessoria a clientes nacionais e internacionais em assuntos

comerciais e societários, transações internacionais, projetos de investimento em Moçambique.

Áreas de Prática: Direito Comercial e Societário, Investimento Estrangeiro.

Associações Profissionais

▪ Admitido na Ordem dos Advogados de Moçambique.

Formação 

▪ Mestrado em Ciências Jurídicas pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique

(2018);

▪ Pós-graduação em Direito Fiscal e Aduaneiro pela Universidade Eduardo Mondlane (2018);

▪ Pós-graduação em Direito dos Transportes (Comércio internacional e Direito institucional dos

transportes) pela Faculdade de Direito Universidade Eduardo Mondlane (2017);

▪ Licenciatura em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane – Maputo (2013).



Equipa
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Samuel Massing

Sócio

Moçambique

Idiomas

Português e Inglês

Experiência Profissional

Possui vastíssima experiência de mais de vinte anos em Direito Comercial, Societário e Administrativo.

Durante uma década foi membro do Governo de Moçambique. Com uma passagem pela docência

universitária, também participou activamente na elaboração de vários instrumentos legais em vigor no País.

Áreas de Prática: Direito Comercial, Societário e Administrativo.

Associações Profissionais

▪ Admitido na Ordem dos Advogados de Moçambique.

Formação 

▪ Mestrado em Direito pela Uniwersytet Szczecinski-Polska, na Polónia.



Equipa

MC&A ADVOGADOS 28

Danilo Nhaca

Associado Sénior

Moçambique

Idiomas

Português e Inglês

Experiência Profissional

Empreendedor nato e dedicado advogado de negócios, possui longo percurso de prestação de serviços

jurídicos de mais de uma década, em várias áreas do Direito, sobretudo em Direito Laboral e Contencioso.

Áreas de Prática: Direito Laboral e Contencioso

Associações Profissionais

▪ Admitido na Ordem dos Advogados de Moçambique.

Formação 

▪ Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane.



Equipa
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Duarte Marques da Cruz

Sócio

dmc@legalmca.com

Idioma

Português, Inglês e Francês.

Experiência Profissional

Assessoria jurídica a clientes portugueses e internacionais em diversos ramos do Direito, designadamente,

Direito da Energia, Civil, Fiscal, Laboral e Societário e planeamento Fiscal Internacional.

Assessoria na realização de investimentos em países africanos de língua oficial Portuguesa e assessoria

jurídica na implementação de medidas empresariais de protecção de dados pessoais.

Áreas de Prática: Direito da Energia, Direito Fiscal, Direito Comercial e Societário e Direito do Trabalho em

Portugal, Angola e Moçambique.

Associações Profissionais

▪ Admitido na Ordem dos Advogados Portuguesa

Formação

▪ Mestrando em Direito Fiscal pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2018);

▪ Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2016).



Equipa
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Marco Correia Gadanha

Associado Sénior

mcg@legalmca.com

Idiomas

Português e Inglês

Experiência Profissional

Advogado com vasta experiência de trabalho jurídico em Portugal e nos países africanos de expressão

portuguesa. Desde 2008 que desenvolve a sua actividade essencialmente na área do Direito Laboral e

Contencioso, assistindo clientes nacionais e internacionais nestas e noutras matérias, designadamente

societárias, especialmente em Portugal, Angola e Moçambique.

Áreas de Prática: Direito Laboral e Contencioso em Portugal, Angola e Moçambique.

Associações Profissionais

▪ Admitido na Ordem dos Advogados Portuguesa.

Formação

▪ Pós Graduação em Direito Angolano pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2013);

▪ Curso de formação pós-graduada em Jurisprudência do Trabalho (contrato a termo) pela Universidade 

Lusófona do Porto (2011);

▪ Pós-graduação em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (2006);

▪ Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (2005).



Equipa
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Joana Ferreira Ribeiro

Associada

jfr@legalmca.com

Idiomas

Português, Inglês e Espanhol

Experiência Profissional

Representa clientes nacionais e estrangeiros em negociações diversas, apoiando-os em questões

societárias, em países lusófonos. Actua também na área de laboral, contencioso e direito civil,

nomeadamente na elaboração de contratos de compra e venda e/ou locação, em Portugal, Angola e

Moçambique.

Representa clientes na elaboração de contratos em geral, em operações societárias e cambiais, em

Portugal, Angola e Moçambique. Participa também na elaboração e revisão de contratos diversos,

nomeadamente contratos de distribuição e fornecimento.

Áreas de Prática: Contencioso Laboral e Penal, Direito Civil, Direito Comercial e Societário.

Associações Profissionais

▪ Admitida na Ordem dos Advogados Portuguesa.

Formação

• Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas / Menção em Direito Civil pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra (2015).

• Licenciada em Direito pela Universidade do Coimbra (2011).



Equipa
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Tito Barros Caldeira

Associado

tbc@legalmca.com

Idioma

Português, Inglês, Francês e 

Espanhol.

Experiência Profissional

Assessoria jurídica a Clientes nacionais e internacionais em diversos ramos do Direito, designadamente,

Direito Fiscal, Societário, Comercial e da Imigração.

Apoio à estruturação de negócios a nível nacional e internacional e de investimentos com enfoque em

matérias relativas à organização societária e ao planeamento e compliance fiscal.

Assessoria jurídica a Clientes com negócios em países africanos de língua oficial Portuguesa e consultoria

na definição e implementação de procedimentos internos das Empresas.

Áreas de Prática: Direito Fiscal, Direito Societário, Comercial e Direito da Imigração em Portugal, Angola e

Moçambique.

Associações Profissionais

▪ Ordem dos Advogados Portugueses – Estágio de Admissão;

▪ Membro da Associação Fiscal Portuguesa.

Formação

▪ Preços de Transferência pela OROC (2018);

▪ Executive Master in Taxation pelo INDEG (2008);

▪ Módulo de IRC da Pós-Graduação em Direito Fiscal pelo IDEFF (2006);

▪ Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2005/6).



Equipa
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Tatiana Scala

Consultora

tsc@legalmca.com

Idiomas

Português, Inglês, Espanhol, 

Italiano, Francês e Japonês.

Experiência Profissional

Consultora na MC&A, com ampla experiência na assessoria a clientes nacionais e internacionais em

assuntos comerciais e societários, transações internacionais, projetos de investimento, fusões e

aquisições em Moçambique, Brasil e Portugal.

Áreas de Prática: Direito Comercial (Societário e M & A), Private Equity, Energia e Mineração, Direito do

Trabalho em Moçambique, Brasil e Portugal.

Formação 

▪ Mestrado em Estudos Jurídicos Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica - PUC, São Paulo, 

Brasil (2010).

▪ “Global & Emerging Markets U.S. Public Law” pela Universidade de Nova York SCPS, Nova Iorque, 

EUA (2007).

▪ Estudos jurídicos internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova York, EUA (2004).

▪ LL.B – Bacharelato em Direito pela UNIP - Universidade de São Paulo, Brasil (2000).



Equipa
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Nuno Morais Paiva

Consultor

nmp@legalmca.com

Idiomas

Português, Inglês e Espanhol

Experiência Profissional

Consultor na MC&A, presta assessoria jurídica e apoia a elaboração de peças processuais nas áreas de

Contencioso Cível, Direito Comercial e Societário, Direito Laboral tanto em Portugal como em Angola.

Aconselhamento Jurídico junto de clientes nas áreas de Contencioso Cível, Direito Comercial e Direito

Laboral entre Maio de 2015 a Julho de 2015 e Setembro de 2015 a Dezembro de 2015, no escritório local

em Luanda, Angola.

Secondment num cliente internacional na área dos transportes e correio expresso.

Áreas de Prática: Direito do Trabalho, Direito Comercial e Contencioso em Portugal e Angola.

Formação 

▪ Licenciatura em Direito pela Faculdade Autónoma de Lisboa.



Equipa
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Vitor Andrade André

Advogado Estagiário 

vaa@legalmca.com

Idiomas

Português, Espanhol e Inglês

Experiência Profissional

Assessoria jurídica a clientes nacionais e internacionais em diversos ramos do Direito, designadamente,

Direito Civil, Penal, Laboral e Societário.

Assiste diariamente vários clientes em matérias do Direito Societário, Laboral, Civil e Penal.

Áreas de Prática: Direito Civil, Direito Comercial e Societário, Direito Penal e Direito do Trabalho em

Portugal, Angola e Moçambique.

Associações Profissionais

▪ Admitido na Ordem dos Advogados Portuguesa

Formação 

▪ Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2019).



Equipa
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Experiência Profissional

Assessoria jurídica a clientes nacionais e internacionais em diversos ramos do Direito, designadamente,

Direito Civil e Laboral.

Áreas de Prática: Direito Civil e Direito do Trabalho em Portugal, Angola e Moçambique.

Sayenne Cláudia

Advogada Estagiária 

scb@legalmca.com

Idiomas

Português



Equipa
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Luís Trigo Carrazedo

Sócio na Carrazedo & 

Associados

Angola

carrazedo@carrazedo.com

Idiomas

Português, Inglês e Espanhol. 

Experiência Profissional

Sócio fundador da sociedade angolana de advocacia CARRAZEDO & Associados, especializada na 

assessoria jurídica de negócios internacionais, com especial enfoque nos mercados lusófonos. Assessor 

jurídico há mais de 20 anos, principalmente de clientes particulares com patrimônio líquido altamente 

elevado, com especial foco em operações de negócios internacionais, investimentos, operações financeiras 

e direitos de propriedade intelectual.

Atualmente é membro do Conselho de Administração de empresas europeias e africanas, nas mais 

variadas áreas desde comunicação e comércio internacional, bancos e finanças.

Áreas de Prática: Direito Societário, Financeiro, Laboral, M&A, Direito Imobiliário e Investimento Privado.

Associações Profissionais

▪ Admitido na Ordem dos Advogados de Angola..

Formação 
▪ Mestrado em Estratégia de Investimentos e Internacionalização pela ISG Business & Economics

School.

▪ Licenciatura e Mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Internacional de Lisboa.
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Salvador Pascoal

Associado na Carrazedo & 

Associados

Angola

smp@carrazedo.com

Idiomas

Português e Inglês. 

Experiência Profissional

Experiência de trabalho jurídico em Angola. Desde 2013 que desenvolve a sua atividade essencialmente na 

área do Direito Penal, Laboral e Societário, prestando assessoria a clientes nacionais e internacionais. Foi 

Advogado-Estagiário na LCA – Legal Consulting Alliance, onde concluiu o estágio e tornou-se Advogado 

Associado com maior realce nas áreas de prática laboral, comercial e penal. 

Áreas de Prática: Direito Criminal, Laboral e Societário.

Associações Profissionais

▪ Admitido na Ordem dos Advogados de Angola..

Formação 
▪ Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Metodista de Angola (2014).

mailto:smp@carrazedo.com
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Crisnara Teodoro 

Rodrigues

Associada

Angola

ctr@legalmca.com

Idiomas

Português e Inglês

Experiência Profissional

Advogada na MC&A, com um percurso consolidado em Direito Comercial, Laboral e Familiar em Angola. 

Devido à sua experiência profissional em práticas notariais, presta assessoria a clientes nacionais e 

internacionais em questões societárias, em investimentos privados, em contratos internacionais e 

financiamentos em Angola e em registos de marcas no IAPI.

Áreas de Prática: Direito Comercial e Societário, Energia e Transações Internacionais, Direito Laboral e 

Direito da Família.

Associações Profissionais

▪ Admitida na Ordem dos Advogados de Angola..

Formação 

▪ Frequência de curso de Pós-Graduação em Compliance e Branqueamento de capitais pela Faculdade 

de Direito da Universidade Agostinho Neto;

▪ Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto (2015); 

▪ Curso de especialização em Legislação e Assessoria Jurídica pelo Centro de Pesquisa em Políticas 

Públicas e Governação Local (2014);

▪ Curso de Elaboração de Contratos pela Gestinfor (2013);

▪ Curso de Direito Bancário pelo IFBA (2013).
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Vayolela Berta Henrique

Associada na Carrazedo & 

Associados

Angola

vbh@carrazedo.com

Idiomas

Português

Experiência Profissional

Advogada na Carrazedo & Associados, participa em processos de Due-Diligence para a aquisição de 

empresas, constituição, incorporação e reestruturação de empresas. Assessoria jurídica a departamentos 

de RH na contratação de trabalhadores nacionais e em procedimentos disciplinares.

Participação no grupo técnico para elaboração da feitura da proposta de Lei da Delimitação dos Sectores 

das Actividades Económicas e do Fomento do Empresariado Nacional, o que resultou num estudo 

comparado da lei da delimitação dos Sectores das Actividades Económicas.

Áreas de Prática: Direito Laboral, Direito Comercial e Societário.

Associações Profissionais

▪ Admitida na Ordem dos Advogados de Angola..

Formação 

▪ Licenciatura em Direito pela Universidade Independente de Angola (2015).

mailto:vbh@carrazedo.com
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Jéssica Barata

Advogada Estagiária na 

Carrazedo & Associados

Angola

jjb@carrazedo.com

Idiomas

Português e Inglês

Experiência Profissional

É Advogada Estagiária na Carrazedo & Associados, onde actua nas áreas de prática de Direito Comercial e 

Societário em Angola. Participa em projectos de investimento, em processos para a aquisição de empresas, 

projectos de fusão, direitos de superfície e todos os tipos de acordos, incorporação e reestruturação de 

empresas.

Antes de ingressar na Carrazedo & Associados trabalhou no Tribunal Provincial de Lobito, onde 

desempenhou as funções de juíza assessora nas salas cível e criminal, tendo desempenhado também 

defesas oficiosas.

Áreas de Prática: Direito Comercial e Societário.

Formação 

▪ Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada de Angola.

mailto:jjb@carrazedo.com
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Dejanira José

Advogada Estagiária na 

Carrazedo & Associados

Angola

dsj@carrazedo.com

Idiomas

Português e Inglês

Experiência Profissional

Advogada estagiária na Carrazedo & Associados, presta assessoria a clientes nacionais e internacionais 

em questões societárias, em investimentos privados, em contratos internacionais e financiamentos em 

Angola e em registos de marcas no IAPI.

Áreas de Prática: Direito Comercial e Societário, Direito Laboral e de Família.

Formação 

▪ Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto (2016).   

▪ Curso de Elaboração de Contratos.

▪ Curso de Gestão de Recursos Humanos.

mailto:ada@carrazedo.com
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Amaro Donda António

Advogado Estagiário na 

Carrazedo & Associados

Angola

ada@carrazedo.com

Idiomas

Português e Inglês

Experiência Profissional

É Advogado Estagiário na CARRAZEDO & Associados, onde actua na área de Direito Laboral em Angola.

Antes de ingressar na CARRAZEDO & Associados trabalhou na Empresa Soares Da costa durante 12 

Anos, onde desempenhou a função de gestor de equipamentos diversos e secretário de assuntos jurídicos 

laborais da comissão sindical dos trabalhadores, onde realizou negociações e acordos relativamente aos 

interesses colectivos dos trabalhadores.

Áreas de Prática: Direito Laboral.

Formação 

▪ Licenciatura em Direito pelo Instituto Superior Politécnico Kangonjo de Angola.

mailto:ada@carrazedo.com


Experiência

Possuímos a experiência e as competências que nos habilita a proporcionar aos nossos clientes serviços de

assessoria jurídica de elevada qualidade nas diversas nas áreas da nossa actividade profissional, e que

consideramos se encontra patente na descrição que se segue:

CONFIDENCIAL

Os Projectos mais relevantes da MC&A na área da Energia:

▪ Assessoria jurídica ao INP (Instituto Nacional do Petróleo) e ao Governo Moçambicano (MIREME) na
preparação e negociação do enquadramento jurídico do projecto Coral FLNG para as zonas 1 e 4 da
Bacia do Rovuma;

▪ Assessoria jurídica ao Ministério dos Recurso Naturais e ao Instituto Nacional do Petróleo de Moçambique
em todos os aspectos legais relacionados com o projecto Coral FLNG, incluindo a elaboração de
pareceres e orientações para o regulamento da nova legislação, bem como a negociação com os
concessionários sobre as disposições da nova lei e do novo decreto lei;

▪ Aconselhamento ao Ministério da Energia de Angola relativamente ao enquadramento jurídico relacionado
com o Regulamentação da Electricidade;

▪ Assessoria jurídica a uma companhia internacional de mineração em diversos assuntos em Moçambique;
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Os Projectos mais relevantes da MC&A na área da Energia: (Cont.)

▪ Aconselhamento jurídico a uma companhia internacional do Sector da Energia e Mineração,
no estabelecimento de uma estrutura para a promoção de investimentos no sector do
petróleo e do gás;

▪ Aconselhamento à ONGC Videsh numa transacção de gás natural em Moçambique e na
aquisição de uma concessão de petróleo em Moçambique;

▪ Assessoria jurídica à companhia internacional Weatherford em diversos assuntos
relacionados com a sua actividade em Moçambique e Angola;

▪ Assessoria jurídica à Companhia Carvoeira de Samoa (UK Investment) em relação à sua
actividade e negócios no sector do carvão em Moçambique;

▪ Aconselhamento jurídico a uma companhia internacional de mineração relativamente ao
processo de Due Diligence e na aquisição de activos carboníferos em Moçambique;

▪ Assessoria jurídica à EDM relativamente à sua estratégia comercial para a reestruturação da
sua participação societária em projectos de produção e transporte de energia eléctrica em
Moçambique;
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Os Projectos mais relevantes da MC&A na área da Energia: (Cont.)

▪ Assessoria jurídica à ONGC Videsh Limited na aquisição de 10% das participações financeiras nos
direitos do Bloco ao largo do Rovuma em Moçambique, no valor de 2.64 biliões de Dólares
Americanos, à Anadarko Moçambique Área 1 Limitada, uma subsidiária indirecta do Grupo
Anadarko Petroleum Corporation e totalmente detida por este.

▪ Assessoria à Sinopec na aquisição de uma concessão de exploração de petróleo em Angola;

▪ Assessoria jurídica à Forship para a criação de uma parceria para o desenvolvimento de uma
concessão de exploração de petróleo em Angola;

▪ Assessoria jurídica à BP nas negociações com as duas mais importantes concessionárias e
Angola, a LNG e a NGL;

▪ Assessoria jurídica à CNOOC na aquisição de uma concessão de exploração de petróleo em
Angola;

▪ Assessoria jurídica à John Swire & Sons na reestruturação das suas empresas, incluindo as
questões no sector marítimo;

▪ Assessoria jurídica à Amosco em vários assuntos relacionados com a actividade desta empresa
internacional em Angola;
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Os Projectos mais relevantes da MC&A na área da Energia: (Cont.)

▪ Assessoria jurídica à Halliburton em vários projectos em Angola;

▪ Assessoria jurídica à Total em vários projectos em Moçambique;

▪ Assessoria jurídica à Exxon Mobil em vários assuntos em Moçambique;

▪ Assessoria jurídica à World Fuel Services relativamente à sua actividade em Moçambique.
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Os Projectos mais Relevantes da MC&A em Direito Societário e Direito Bancário:

▪ Aconselhamento ao First National Bank no estabelecimento de um escritório de representação em
Angola;

▪ Assessoria jurídica ao Aureos Southern African Fund na aquisição do capital social de uma
sociedade Angolana;

▪ Assessoria jurídica ao BESA – Banco Espírito Santo Angola na constituição de diversos fundos de
investimento em Angola;

▪ Assessoria jurídica ao BFA – Banco de Fomento de Angola na operação de financiamento e
negociação do correspondente contrato de empréstimo junto do Governo Angolano;

▪ Assessoria jurídica ao Barclays Bank em vários assuntos relacionados com a sua actividade em
Angola, através de bancos locais angolanos;

▪ Assessoria jurídica ao BNP Paribas na negociação de contratos de empréstimo em Angola;

▪ Assessoria jurídica em várias operações offshore relacionadas com o financiamento da companhia
aérea Angolana TAAG;
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Os Projectos mais Relevantes da MC&A em Direito Societário e Direito Bancário: (Cont.)

▪ Assessoria jurídica à Goldman Sachs em várias operações de financiamento em Angola com entidades

privadas e no financiamento e negociação de um contrato de empréstimo com o Governo Angolano;

▪ Assessoria jurídica ao Banco Sumitomo Mitsui relativamente ao enquadramento do regime jurídico

Angolano, com ênfase na actividade das instituições financeiras no país;

▪ Assessoria jurídica ao Standard Chartered Bank no estabelecimento do banco em Moçambique;

▪ Assessoria jurídica ao Standard Chartered Bank em diversas transacções realizadas em Angola e

Moçambique, incluindo operações de financiamento e contratos de penhor;

▪ Assessoria jurídica ao HSBC em operações financeiras de off-shore para a construção de

infraestruturas em Angola;

▪ Assessoria jurídica ao China Development Bank em várias operações de financiamento, em Portugal e

em Moçambique;
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Os Projectos mais Relevantes da MC&A em Direito Societário e Direito Bancário:
(Cont.)

▪ Assessoria jurídica ao Standard Charter Bank em várias operações de financiamento e

diversos contratos;

▪ Assessoria jurídica numa operação de venda e arrendamento realizada por empresas Russas

e Irlandesas em Portugal;

▪ Aconselhamento na terceirização de uma operação bancária através de uma agência não

revelada;

▪ Assessoria jurídica à Horwath International no estabelecimento da sociedade em Portugal;

▪ Assessoria jurídica à Levi’s Strauss no estabelecimento da sociedade em Portugal;

▪ Assessoria jurídica à Singer Sewing Machine no estabelecimento da sociedade em Portugal;

▪ Assessoria jurídica à Sony no estabelecimento da sociedade em Portugal;
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Os Projectos mais Relevantes da MC&A em Direito Societário e Direito Bancário: (Cont.)

▪ Assessoria jurídica a uma empresa Portuguesa e Turca a implementar a sua actividade no Reino Unido;

▪ Assessoria jurídica à Fluor numa operação de investimento em Moçambique através da aquisição de uma

sociedade local;

▪ Assessoria jurídica à Cummins no estabelecimento de uma subsidiária em Angola;

▪ Assessoria jurídica à ST Oil & Gas no estabelecimento da em Moçambique;

▪ Assessoria jurídica à Shoprite no estabelecimento da sociedade em Angola;

▪ Assessoria jurídica à Pepstores no estabelecimento das suas filiais em Angola;

▪ Aconselhamento à Billion Group em operações de investimento em Angola e Moçambique;

▪ Assessoria jurídica à Salamanca Risk Management no seu estabelecimento da sociedade em Portugal;

▪ Assessoria jurídica à SecureWays na operação de investimento e estabelecimento da sociedade em Angola;
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Os Projectos mais Relevantes da MC&A em Direito Societário e Direito Bancário: (Cont.)

▪ Assessoria jurídica à Farmesecure em operações de investimento em Moçambique;

▪ Aconselhamento à DHL em operações de investimento em Angola;

▪ Assessoria jurídica ao Exim Bank na negociação de um Contrato de Empréstimo em Moçambique;

▪ Assessoria jurídica à Sika Group no estabelecimento da sociedade em Moçambique;

▪ Assessoria jurídica à Salam na aquisição (incluindo o processo de due diligence) de uma importante
companhia de seguros Moçambicana;

▪ Assessoria jurídica à K.I.A. (Kuwait Investment Authority) na aquisição (incluindo o processo de due
diligence) de diversas fábricas de cerâmica em Portugal;

▪ Assessoria jurídica à RA International na venda de acções numa empresa Moçambicana;

▪ Assessoria à Louis Dreyfus (LDC) numa das mais importantes aquisições em Angola no sector agrícola;

▪ Assessoria à Artes Insaat, uma das maiores empresas de construção Turca, na aquisição de uma
empresa em Moçambique;
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Os Projectos mais Relevantes da MC&A em Direito Societário e Direito Bancário: (Cont.)

▪ Assessoria ao Africinvest Fund na aquisição de 51% das acções da empresa Portuguesa Salvador

Caetano Auto Africa, com actividade comercial em todos os países Lusófonos;

▪ Assessoria ao Ministério da Energia de Moçambique relativamente ao enquadramento legal no

sector da regulamentação da electricidade;

▪ Assessoria à World Fuel Services no estabelecimento da sua actividade empresarial em Angola e

Moçambique;

▪ Assessoria à Boston Consulting Group na gestão quotidiana da sua actividade em Angola;

▪ Assessoria à Johnson & Johnson num importante acordo de distribuição em Angola;

▪ Assessoria contínua ao Major Japonese Conglomerate Trading House, relativamente à actividade

empresarial deste Grupo em Moçambique;

▪ Assessoria à Mota Engil (a mais importante empresa de construção em Portugal) numa operação 

da sociedade em Angola e Moçambique, focada principalmente na construção e no ambiente;
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Os Projectos mais Relevantes da MC&A em Direito Societário e Direito Bancário:
(Cont.)

▪ Representação da Rio Tinto Minera em diversos contratos de mineração em Portugal;

▪ Prestação contínua de serviços jurídicos à Samsung relacionada com a sua actividade
empresarial em Angola e Moçambique;

▪ Assessoria jurídica contínua à Chronopost Portugal em Portugal;

▪ Assessoria à Geopost na aquisição de uma empresa em Portugal;

▪ Assessoria à Fresenius Medical Group em Angola e Portugal em anti-suborno e corrupção,
incluindo a elaboração de políticas internas sobre estas matérias;

▪ Aconselhamento à VFP Parker relativamente às leis de anti-suborno e anti-corrupção em
Moçambique, promovendo ao mesmo tempo acções de formação nestas matérias;

▪ Assessoria à General Electric em questões sobre as leis de anti-suborno e anti-corrupção em
Angola.
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