
Junta-te a nós  
O estágio na Macedo Vitorino & Associados 
 



Quem somos

A Macedo Vitorino & Associados foi constituída em 1996, 
concentrando a sua actividade na assessoria a clientes 
nacionais e estrangeiros em sectores específicos de 
actividade, de que destacamos o sector financeiro, 
telecomunicações, energia e infraestruturas. 
 
Desde a sua constituição, a Macedo Vitorino & Associados estabeleceu relações 
estreitas de correspondência e de parceria com algumas das mais prestigiadas 
sociedades de advogados internacionais da Europa e dos Estados Unidos, o que 
nos permite prestar aconselhamento em operações internacionais de forma eficaz.

A Macedo Vitorino & Associados aconselha os seus clientes nas seguintes matérias:

- Compra e venda de imóveis rústicos e urbanos
- Contencioso e arbitragem
- Direito bancário, produtos derivados, valores mobiliários e titularizações
- Direito do trabalho
- Direito fiscal
- Direito societário, direito comercial e investimento estrangeiro
- Empreitadas de construção civil
- Energia e telecomunicações.
- Financiamento de projetos, nomeadamente nos sectores da produção de   
   energia, construção de infraestruturas e parcerias público-privadas
- Fusões e aquisições
- Imobiliário
- Propriedade industrial e intelectual

A Macedo Vitorino & Associados é citada em onze das dezoito áreas de trabalho 
analisadas pelo diretório internacional, The European Legal 500, nomeadamente 
em “Banking and Finance”, “Capital Markets”, “Project Finance”, “Corporate”, “Tax”, 
“Telecoms” e “Litigation”. A nossa atuação é ainda destacada pela IFLR 1000 em 
“Project Finance”, “Corporate Finance” e “Mergers and Acquisitions” e pela 
Chambers and Partners em “Litigation”.

Se quiseres saber mais sobre a Macedo Vitorino & Associados 
por favor visita o nosso site www.macedovitorino.com ou 
contacta-nos por e-mail para: estagios@macedovitorino.com.



Junta-te a nós!
A Macedo Vitorino & Associados é uma das mais reputadas sociedades de advogados 
portuguesas. Desde a fundação da sociedade, em 1996, temos procurado exercer uma 
advocacia de forma independente e descomplexada. Procurámos, por isso, acolher 
jovens advogados que partilhassem os nossos valores e as nossas ambições, 
dar-lhes uma formação sólida, rigorosa e competente e proporcionar-lhes a 
oportunidade de chegarem a sócios da Macedo Vitorino & Associados. 

Esta brochura pretende dar aos estudantes de Direito que pretendam candidatar-se 
a um estágio na Macedo Vitorino & Associados as informações que lhes permitam 
fazer uma escolha ponderada sobre a sociedade antes de apresentarem a sua 
candidatura.

Por outro lado, queremos, desta forma, deixar expresso o nosso compromisso de 
procurar contribuir para o aprofundar dos conhecimentos jurídicos e das capacidades 
dos nossos futuros advogados estagiários para poderem exercer advocacia de 
forma eficiente e rigorosa.

Esta brochura descreve quem somos, o que fazemos, os nossos valores, as nossas 
expetativas, o que oferecemos aos nossos estagiários e advogados e como estamos 
organizados.

Esperamos que desta forma os futuros candidatos a estagiários da Macedo 
Vitorino & Associados possam fazer uma escolha informada antes de decidirem 
juntar-se a nós.

Os Sócios da Macedo Vitorino & Associados
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«Eficiente e excelente a trabalhar em equipa», 
a Macedo Vitorino & Associados tem uma forte 
reputação junto de bancos nacionais e internacionais. 
«Extraordinariamente conhecedora na sua assessoria 
em estruturas financeiras complexas».

A Macedo Vitorino & Associados impressiona 
com os seus recentes trabalhos para emitentes 
e investidores. A equipa é considerada como 
«uma verdadeira alternativa de confiança  
em relação a outros escritórios.

The European Legal 500



O que fazemos

Direito comercial  
e societário
Prestamos assessoria em todas as matérias de direito societário e 
comercial, em partículas nas seguintes: constituição de sociedades, 
investimento estrangeiro, operações de aquisição, fusão e concentração 
de empresas, contratos comerciais, nomeadamente de franquia e de 
distribuição, patentes, etc.  

Direito bancário  
e mercado de capitais

O nosso grupo de direito bancário e mercado de capitais presta 
assessoria a clientes em todos os aspetos relativos a financiamentos a 
empresas ou instituições públicas e a empresas privadas, empréstimos 
bancários, produtos derivados, mercado de capitais, titularizações e 
financiamento de projetos.

Projetos  
e infraestruturas

O grupo de grandes projetos e infraestruturas presta apoio em direito 
administrativo, direito do ambiente e demais sectores de regulação 
pública, em especial nas áreas da energia, telecomunicações e águas. 

Contencioso  
e arbitragem
O grupo de contencioso intervém em processos judiciais e arbitrais 
nacionais e internacionais. Os nossos advogados de contencioso trabalham 
em colaboração com os advogados de outros grupos de trabalho da 
sociedade sempre que são necessários conhecimentos específicos em 
determinadas matérias.
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Objetivos 
do estágio

As expectativas 
dos nossos estagiários
Quando questionados sobre as expectativas criadas em relação ao seu 
estágio na Macedo Vitorino & Associados, os nossos atuais advoga-
dos estagiários indicaram os seguintes aspetos:

(a) Aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura;
(b) Aprender a aplicar esses conhecimentos, de forma a dar uma 
resposta prática e objetiva às questões colocadas por clientes, aprendendo a 
distinguir os aspetos essenciais dos aspetos secundários;
(c) Aprofundar o domínio de línguas estrangeiras;
(d) Trabalhar em áreas jurídicas tradicionais e de vanguarda;
(e) Adquirir a experiência necessária para a resolução de questões 
jurídicas complexas; e
(f) Desenvolver a capacidade de argumentação, designadamente na 
redação de pareceres, peças processuais ou contratos e na representação 
direta de clientes em negociações.

As nossas expectativas
Pretendemos que os nossos advogados estagiários sejam os nossos 
futuros advogados e, desejavelmente, os nossos futuros sócios. Só assim 
obteremos os resultados e benefícios do rigor e excelência da formação 
que nos orgulhamos de oferecer. Assim, esperamos dos nossos advogados 
estagiários:

(a) Rigor e competência;
(b) Sólida formação teórica; e
(c) Dedicação e disponibilidade.
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Muito eficiente; detalhada  
e rigorosa quando apresentam 
soluções e tratam dos dossiers; 
ficámos impressionados.

Chambers and Partners

A avaliação do mercado é 
que a sociedade está acima 
do que o seu tamanho indica; 
a sociedade tem ganho um 
número assinalável mandatos 
em operações e representa 
uma clientela notável.

IFLR 1000
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O estágio

Os primeiros  
tempos
Nos primeiros dias do estágio, proporcionamos aos advogados 
recém-chegados uma breve visita guiada pela estrutura de funcionamento 
da Macedo Vitorino & Associados, de forma a integrá-los na mecânica de 
trabalho através do contacto com os procedimentos e a organização do 
escritório.

Pretendemos, assim, integrar os nossos colaboradores no ambiente 
de trabalho da Macedo Vitorino & Associados, para depois os ensinarmos a 
retirar o máximo proveito dos instrumentos de trabalho que disponibilizamos. 

Os sócios e associados da Macedo Vitorino & Associados assumem, 
desde a primeira hora, a responsabilidade de acompanharem os 
estagiários ao longo do estágio, resolvendo dúvidas e ensinando a 
melhor forma de utilizar os instrumentos de trabalho que a Macedo 
Vitorino & Associados faculta.

Esperamos que todos os colaboradores da sociedade sejam solidários na 
repartição das tarefas e estarão disponíveis para ajudar na integração de 
cada novo advogado estagiário.

Durante a primeira fase do estágio os advogados estagiários:

(a) Familiarizam-se com a orgânica e o funcionamento interno do 
escritório e os instrumentos de trabalho disponíveis;
(b) Elaboram memorandos e estudos sobre diversos temas;
(c) Fazem pesquisas de jurisprudência e doutrina no âmbito de processos 
judiciais em curso como para a elaboração de estudos sobre temas de 
interesse para a sociedade;
(d) Acompanham processos de clientes; e 
(e) Participam na elaboração de peças processuais, contratos e pareceres.
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Depois de  
alguns meses

Durante a segunda fase de estágio, que se inicia após os exames realizados pela 
Ordem dos Advogados, espera-se que os advogados estagiários adquiram maior 
autonomia, embora sob a supervisão de advogados mais experientes. Naturalmente, 
a responsabilidade aumenta igualmente, em particular no último ano do estágio. 

Durante esta fase, os advogados estagiários colaboram de forma mais cativa:

(a) Na elaboração de minutas contratuais;
(b) Na redação de peças processuais; e
(c) Na realização de outros trabalhos prestados a clientes.
No final do estágio pretendemos que os nossos advogados sejam capazes de 
acompanhar diretamente processos mais ou menos complexos e de assumir a 
responsabilidade perante o cliente com o mesmo rigor e competência que a 
sociedade demonstra.

O futuro

Para nós o estágio representa apenas a primeira etapa na carreira de um advogado 
na Macedo Vitorino & Associados. Esperamos que muitos dos nossos estagiários 
continuem a trabalhar connosco e venham um dia a ser sócios da sociedade. 

Todos os sócios da Macedo Vitorino & Associados são ou fundadores ou antigos 
estagiários da sociedade, o que atesta a força do nosso compromisso. 

Sabemos que nem todos podem ou desejam prosseguir connosco as suas carreiras, 
mas estamos certos que, terminado o estágio, a Macedo Vitorino & Associados 
proporcionou a todos quantos connosco trabalharam uma formação impar que 
os ajudará para a vida.



Saber Mais

“Saber Mais” é o nome do projeto 
de formação da Macedo Vitorino & 
Associados, elemento fundamental 
na formação dos nossos advogados 
estagiários. 
Este projeto é um dos elementos que mais distingue o estágio na Macedo Vitorino 
& Associados do estágio em outras sociedades de advogados. Procuramos 
aperfeiçoarmo-nos continuamente, fazemos questão de ter tempo para saber 
mais e queremos que os nossos colaboradores partilhem dos nossos objectivos. 

No âmbito do projeto “Saber Mais” são realizadas reuniões periódicas com advogados 
e advogados estagiários, nas quais se analisam e discutem temas jurídicos com 
relevância no panorama jurídico nacional e internacional. Os advogados estagiários, 
coadjuvados por associados e sócios, redigem e preparam a apresentação aos 
restantes colaboradores de temas com relevância e atualidade em diversas áreas 
jurídicas. Procuramos, assim, alargar continuamente os horizontes do conhecimento 
e da experiência de todos os nossos advogados.

Os nossos procedimentos internos de funcionamento do escritório, nomeadamente 
a utilização dos meios informáticos, a redação de documentos e as regras de 
faturação, são igualmente explicados no âmbito do “Saber Mais”. Damos muita 
atenção e procuramos melhorar continuamente o desempenho interno dos nossos 
colaboradores e o aproveitamento dos recursos que disponibilizamos, designadamente 
dos recursos informáticos e das bases de dados de documentos jurídicos. 

O projeto “Saber Mais” permite aos advogados estagiários aprofundarem os 
respectivos conhecimentos jurídicos em termos práticos, além de proporcionar 
aos restantes advogados a possibilidade de se manterem a par da evolução de 
áreas jurídicas em que tendencialmente não trabalham.

© Macedo Vitorino & Associados
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