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COMUNICADO DE IMPRENSA 

MACEDO VITORINO LANÇA MVLAB 

28 .10 .2021  

A MACEDO VITORINO lançou hoje o programa MVLAB. 

O MVLAB é um programa de apoio a start-ups na área de tecnologia jurídica. Através do MVLAB a Macedo 

Vitorino propõe-se ajudar start-ups no domínio das legal tech na análise e identificação de mercados alvo, 

desenvolvimento do plano de negócios, requisitos tecnológicos, identificação de plataformas de venda e 

marketplaces, parcerias com sociedades de advogados, empresas, entidades públicas e outros utilizadores de 

tecnologia jurídica. 

O programa MVLAB integra-se na plataforma MVSTART, criada pela MACEDO VITORINO em 2015, cujo 

propósito é dar assessoria jurídica a start-ups. O programa MVLAB coloca um conjunto de valências jurídicas e 

técnicas e um conhecimento profundo do mercado jurídico em diversos domínios ao serviço das start-ups na área 

das tecnologias jurídicas.  

“Há muitos anos que a MACEDO VITORINO apoia start-ups. Nós próprios temos estado a colaborar no desenvolvimento 

tecnologia jurídica que brevemente anunciaremos. Decidimos lançar este projeto porque cremos que a advocacia e o Direito 

em geral ainda estão muito afastados da tecnologia. Os juristas continuam muito dependentes de tecnologias que emergiram 

no final do século passado, nomeadamente os processadores de texto e o email” afirmou António de Macedo Vitorino, 

sócio responsável pelo projeto. “O futuro está no desenvolvimento de melhores ferramentas de automação documental, 

análise documental e análise de riscos” concluiu António Vitorino.  

A MACEDO VITORINO lança o programa MVLAB porque acredita que os advogados e os juristas em geral 

devem estar envolvidos no desenvolvimento de tecnologia jurídica. Até hoje as tecnologias jurídicas têm estado 

afastadas dos seus utilizadores. Há sistemas brilhantes do ponto de vista tecnológico que têm muitas dificuldades 

em se imporem porque são difíceis de utilizar e compreender por uma pessoa comum e, muito em particular, pelos 

juristas. Os criadores de tecnologia jurídica têm de procurar compreender aquilo que os juristas necessitam para 

exercer as suas profissões de forma mais eficiente e produtiva.  

O programa MVLAB tem como foco principal cinco áreas: a automação de contratos, gestão de conhecimento, 

compliance, contratação pública e análise documental.  

O propósito de promover o investimento em Portugal faz parte do ADN da MACEDO VITORINO. Em 2013 a 

MACEDO VITORINO criou a plataforma WHYPORTUGAL com vista a incentivar o investimento em Portugal e 

em 2015 a plataforma MVSTART para incentivar o investimento em start-ups. O programa MVLAB é mais uma 

contribuição da MACEDO VITORINO para o desenvolvimento de Portugal. 

 

Lisboa, 28 de outubro de 2021 

 

https://www.macedovitorino.com/mvstart/
https://www.macedovitorino.com/why-portugal
https://www.macedovitorino.com/mvstart/
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SOBRE A MACEDO VITORINO 

A MACEDO VITORINO é uma sociedade líder na advocacia portuguesa. Desde a sua constituição em 1996, a 

MACEDO VITORINO tem estado envolvida em numerosas operações de elevada complexidade em todas as suas 

áreas de prática, nomeadamente em operações de financiamento, operações de mercado de capitais, fusões e 

aquisições, reestruturações de empresas e contencioso.  

A prática da MACEDO VITORINO é multifacetada. A sociedade assessora algumas das maiores empresas nacionais 

e internacionais em diversos sectores de atividade comercial e industrial, assumindo especial relevância, a banca, a 

indústria, as telecomunicações, capital de risco e a tecnologia. 

Se quiser saber mais sobre a MACEDO VITORINO por favor visite o nosso website www.macedovitorino.com ou 

contacte-nos para mv@macedovitorino.com.  
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