
 

 PARCERIA ENTRE MACEDO VITORINO E O ESCRITÓRIO BRASILEIRO 

 DENISE FINCATO 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

É com muito gosto que a MACEDO VITORINO estabelece uma parceria luso-brasileira, na área de 

laboral e de “compliance”, com o escritório de advogados DENISE FINCATO. 

Esta parceria surge na sequência de um percurso em que procuramos cada vez mais solidificar as duas 

referidas áreas. 

Trata-se da materialização de uma relação próxima que já existia com o escritório de advogados 

brasileiro DENISE FINCATO, que, nas suas áreas de trabalho, privilegia a área laboral e o “compliance”. 

A presente parceria irá potenciar a partilha de conhecimentos, diferentes perspetivas e experiências, 

sendo enriquecedora, não apenas para ambos os escritórios, mas também para os nossos clientes. 

Para nós, faz, por isso, todo o sentido termos como parceiros um escritório de advogados que partilha 

a nossa visão multidisciplinar e dinâmica do “compliance” e que tem forte presença na área de laboral, 

o que nos permitirá uma abordagem mais global, e não apenas centrada a nível nacional e europeu. 

A troca de sinergias entre os dois escritórios, incluindo a conceção de projetos e participação em 

iniciativas em comum que unam Portugal e Brasil, serão a peça-chave desta parceria, que se quer 

duradoura. 

Para o início do segundo ano do programa MVCOMPLIANCE, sob o mote “Fazer o que está certo. 

Uma nova forma de fazer negócios”, não poderíamos estar mais bem acompanhados. 

 

Lisboa, 7 de abril de 2022 

 

SOBRE A MACEDO VITORINO  

A MACEDO VITORINO é uma das mais prestigiadas sociedades de advogados portuguesas. Desde a 

sua constituição, em 1996, a MACEDO VITORINO tem estado envolvidos em várias transações de 

elevada complexidade em todas as nossas áreas de prática, nomeadamente em operações de 

financiamento, operações de mercado de capitais, fusões e aquisições, reestruturações de empresas e 

contencioso.   

A prática da sociedade é multifacetada, tendo assessorado 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, energia e TMTs.  

Se quiser saber mais sobre a MACEDO VITORINO por favor visite o nosso website 

www.macedovitorino.com ou contacte-nos para mva@macedovitorino.com.  
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SOBRE A DENISE FINCATO ADVOGADOS   

DENISE FINCATO ADVOGADOS é uma sociedade de advogados especializada na área de Direito 

Laboral. O seu alcance e atuação – nacional e internacional – acompanham o percurso da sua sócia-

fundadora, a advogada e professora universitária Denise Fincato, com mais de 25 anos de carreira e 

publicação de diversas obras.  

A sociedade atua em diversos setores da economia e alberga empresas de variados tamanhos. Está 

classificada como a terceira sociedade de advogados mais admirada no Rio Grande do Sul, Brasil e, 

também, como terceira sociedade mais admirada no setor da Energia Elétrica pelo Ranking Análise 

Advocacia 2022, e recentemente recebeu o selo de Qualidade em Compliance e ESG pela LAQI (Latin 

American Quality Institute, 2022). Denise Fincato é a 5.ª advogada mais admirada no Brasil (Ranking Análise 

Advocacia Mulher 2022). 

Se quiser saber mais sobre a DENISE FINCATO ADVOGADOS, por favor visite o website 

www.denisefincato.com.br ou queira contactar o e-mail contato@denisefincato.com.br. 

 

Para mais informações: 

SIMONA SEGUNDO  

SSEGUNDO@MACEDOVITORINO.COM    

DIR (351) 211 147 452   

 

MARIANA SERRA 

MPEGO@MACEDOVITORINO.COM    

DIR (351) 213 241 921 
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