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anuário2022 das Sociedades de advogados

IDIOMAS
Português  |  inglês  |  Francês  |  Espanhol  |  italiano

NETWORKS E PARCERIAS
•	 Lexlink - rede internacional de advogados que 
atuam nas práticas jurídicas empresariais em geral, 
com sede em Londres, e presente em mais de 20 
países a nível mundial. a aFMa é desde 2016 o seu 
membro exclusivo em Portugal

•	 a aFMa tem também uma parceria com um escri-
tório na Madeira - QJF - com quem tem realizado 
vários projetos de clientes

OUTROS ESCRITÓRIOS
Parcerias
•	 Madeira - Funchal
QJF - Sociedade de advogados, r.L.
rua dos Ferreiros, nº 260
9000-082 Funchal
mail@qjflegal.com

NOME DA SOCIEDADE
antónio Frutuoso de Melo e associados
Sociedade de advogados, SP rL

A SOCIEDADE
a aFMa completa 25 anos de existência em 2022. ao 
longo de mais de duas décadas, a aFMa criou rela-
cionamentos que cresceram e perduram, em muitos 
casos, há mais de 20 anos. Gostamos de ouvir, identifi-
car o que o cliente precisa e pode não expressar. Com 
pragmatismo, tenacidade e transparência resolvemos 
as questões dos nossos clientes, com proximidade 
criamos soluções e relacionamentos. Sendo uma 
sociedade com dimensão, distinguimo-nos pela fami-
liaridade e pessoalidade no contacto, atentos a todas 
as questões de compliance e conflitos de interesses.

Somos uma equipa coesa, com as valências de 
advocacia empresarial, preparada para assessorar 
clientes empresariais, que se mantém firme quanto 
aos princípios que desde sempre nos nortearam, a 
independência e a liberdade de pensamento, com 
parâmetros éticos de conduta e de valores que se 
regem pela contribuição e exemplo para com a co-
munidade onde estamos inseridos.

Vamos assim para além do conhecimento jurídico, 
como um projeto alternativo de advogados numa 
sociedade full service, cuja eficácia se baseia no 
acompanhamento personalizado do seu cliente, 
num mundo global, ao encontrar soluções inovado-
ras num quadro empresarial cada vez mais exigente, 
tecnológico e multifacetado.

assim temos crescido sustentadamente, e assim pre-
tendemos continuar, a merecer dos nossos clientes a 
mesma confiança que sempre nos têm demonstrado.

ÁREAS PREFERENCIAIS
a aFMa é uma sociedade de vocação full service 
com valências em todas as práticas de direito, 
nomeadamente as empresariais, que tem como 
práticas e sectores preferenciais Direito Comercial e 
Societário  |  Financeiro e Mercado Capitais  |  M&a  |  
imobiliário  |  administrativo  |  Contencioso  |  Fiscal  
|  Concorrência  |  Propriedade intelectual  |  Trabalho 
e Segurança Social  |  Distribuição  |  Farmacêutico  |  
Cosmético  |  TiC  |  ambiente  |  Desporto  |  Media e 
Comunicação Social e Publicidade

NOME DOS SÓCIOS
António Frutuoso de Melo
Bancário e financeiro, valores mobiliários e mer-
cado de capitais, fusões e aquisições, comercial e 
societário.

Pedro Porto Dordio
Comercial e societário, imobiliário, fusões e aquisi-
ções, financeiro e mercado de capitais.

Guilherme Frutuoso de Melo
Fusões e aquisições, comercial e societário, imobiliá-
rio, valores mobiliários e mercado de capitais.

Alda Cabeças
Bancário e financeiro, fusões e aquisições, concur-
sos públicos.

Guida Vila Nova
Contencioso e arbitragem, propriedade industrial, 
direitos de autor.

Sofia Belard
Fusões e aquisições, comercial e societário, farma-
cêutico e cosméticos, trabalho e segurança social,  
concorrência, consumo, agência e distribuição.

Fernando Magiolo Magarreiro
Trabalho e segurança social, fusões e aquisições, 
comercial e societário, imobiliário, farmacêutico e 
cosméticos, transportes, desporto, jogo e apostas.

Rita Nina
Protecção da dados, fusões e aquisições, comercial e 
societário, consumo, trabalho e segurança social, pu-
blicidade e marketing, agência e distribuição.

António Gaio
Fiscal, bancário e financeiro, valores mobiliários e 
mercado de capitais, seguros, mutualismo.

Associados:
raquel Elias da Costa
inês Saraiva de aguilar 
João Belo nunes
ágata Dinis
Sandra Fraga
Madalena Silva Pinto
Cláudia Brito oliveira

Estagiários:
antónio Belard ribeiro
Madalena Cordovil

Nº de Sócios: 

Nº Total de advogados: 

Nº de advogados Estagiários: 

Nº de outros Colaboradores: 

avenida da Liberdade, nº 38 - 1º andar
1250-145 Lisboa

T. 213 218 600

F. 213 218 686

E. afma@afma.pt

www.afma.pt
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