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O inspiracional “MAR” na marca RSA-LP, está presente como elemento 
maior e unificador da diáspora da língua portuguesa, responsável pela 
expansão da mesma e o elemento comum da implantação da Rede de 
Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa.

The inspirational “SEA” in the RSA-LP brand is present as the largest and 
unifying element of the Portuguese language diaspora, responsible for its 
expansion and the common element on the implementation of the 
Network of Portuguese Speaking Legal Services.



Direito sem fronteiras
em língua portuguesa

Desde 1997 que a RSA - Raposo Subtil e Associados tem por 
matriz um serviço completo e integrado aos seus clientes, tanto 
a nível nacional como internacional, combinando um profundo 
conhecimento do negócio com a exigência do conhecimento 
técnico.
Em 2013, a RSA - Raposo Subtil e Associados, fundou a Rede de 
Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa (RSA LP), que 
constitui uma rede inovadora de sociedades de advogados/e-
scritórios de advocacia associados, trabalhando em parceria, 
espalhados por 7 países lusófonos (Portugal, Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guiné, Moçambique e São Tomé e Príncipe).
Nos mercados lusófonos a RSA LP atua através de equipas locais 
sólidas e experientes, prestando uma assessoria jurídica global e 
de acordo com padrões de excelência internacionais, dentro e 
fora daqueles mercados. 
De forma multidisciplinar e especializada as nossas equipas são 
compostas por advogados dedicados a encontrar a solução legal 
que melhor satisfaça os nossos clientes, sejam eles nacionais ou 
estrangeiros.
Focada nos novos desa�os da era pós-digital e assumindo as 
tecnologias como uma prioridade estratégica, a RSA-LP acredita 
que o próximo diferencial competitivo está nas pessoas, na sua 
formação e qualidade, desenvolvendo soluções pro�ssionais 
criativas, baseadas em valores como a con�ança, a experiência e 
a partilha.
Encabeçando a RSA LP, a RSA - Raposo Subtil e Associados, é uma 
sociedade de advogados, Portuguesa, que conta com a equipa 
de mais de 60 advogados, a�rmando a sua ambição num 
modelo de advocacia global, com uma experiência expressiva 
no mercado internacional. Esta agilidade competitiva provem da 
sua liderança em operações e litígios complexos e da 
compreensão dos modelos de negócio, numa diversidade de 
temáticas e em diferentes jurisdições.

Since 1997, RSA - Raposo Subtil e Associados has based its 
activities on a complete and integrated service for its clients at 
both national and international levels, combining an extensive 
knowledge of business with the necessary technical expertise.
In 2013, RSA - Raposo Subtil e Associados founded the Rede de 
Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa – Network of Portu-
guese Speaking Legal Services (RSA LP), which is an innovative 
network of associated �rms of lawyers and legal o�ces, working 
in partnership in 7 Portuguese  speaking countries (Portugal, 
Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea, Mozambique and São Tomé 
and Príncipe). RSA LP works with solid and experienced teams in 
the Portuguese speaking market, providing a legal consultancy 
with international standards of excellence both within and 
outside those markets. This competitive agility is a result of their 
leadership in complex operations and litigation, and their under-
standing of business models in diverse areas and di�erent 
jurisdictions, a�rming their ambition with a global model of 
legal services.
Our teams are multi-disciplinary and specialised, and are 
composed of lawyers dedicated to �nding the most satisfactory 
legal solution for our clients, be they national or from abroad. 
Focused on the new challenges of the post-digital era and recog-
nising technologies as a strategic priority, RSA-LP believes that 
future competitive di�erentiation will be created by people, and 
their training and quality, developing creative professional 
solutions based on values such as trust, expertise, and sharing.

Law without borders
in Portuguese Language
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▶ Filing of actions of a possessory nature and    
   participation in real estate operations with a view 
   to real estate recovery
▶ Settlement of corporate disputes, either through 
   the filing of precautionary proceedings and/or 
   lawsuits
▶ Sharing and Inventory Process Tracking
▶ Follow-up of condominium processes

Hiring and Registration

Specialized services
▶ General legal advice for real estate operations
▶ Drafting and monitoring of real estate contracts,
   namely: buying and selling, barter contracts,    
   surface rights and easement contracts, horizontal    
   property, real estate development and 
   management, leasing and other onerous property             
   contracts, real estate financing
▶ Constitution of guarantees
▶ Real estate registration and matrix regularizations
▶ Collection and organization of documentary      
   processes, preparation of opinions and due 
   diligence

Banking Law
and Insurance

Specialized services
▶ Financing operations and their guarantees, real
   or personal
▶ Operations relating to the setting up and 
   contracting of bank credit restructurings
   and assignments
▶ Legal advice on insurance and insurance 
   mediation, both in regulatory and supervisory 
   matters and in matters relating to the insurance 
   contract
▶ Legal advice on claims management
▶ Insurance Litigation
▶ General compliance and money laundering advice

▶ Resolução de contratos de arrendamento, de
   locação de estabelecimento comercial e de 
   utilização de loja em centros comerciais
▶ Propositura de ações de natureza possessória
   e participação em operações imobiliárias com
   vista à recuperação de imóveis
▶ Resolução de litígios de natureza societária,
   quer através da propositura de procedimentos
   cautelares e/ou ações judiciais
▶ Acompanhamento de Processo de Partilha
   e de Inventário
▶ Acompanhamento de Processos de natureza
   condominial

Contratação e Registos

Especialização
▶ Assessoria jurídica genérica a operações
   de natureza imobiliária
▶ Elaboração e acompanhamento de contratos 
   imobiliários, designadamente: compra e venda, 
   permuta, direito de superfície e servidões, 
   propriedade horizontal, promoção e gestão 
   imobiliária, arrendamento e outros contratos
   de exploração onerosa de imóveis, financiamento 
   imobiliário
▶ Constituição de garantias
▶ Regularizações registrais e matriciais de bens 
   imóveis
▶ Obtenção e organização dos processos 
   documentais, elaboração de pareceres e due 
   diligences

Direito Bancário e Seguros

Especialização
▶ Operações de contratação de financiamentos
   e respetivas garantias, reais ou pessoais
▶ Operações relativas à montagem e contratação 
   de reestruturações e de cessões de créditos    
   bancários
▶ Assessoria jurídica à atividade seguradora e
   de mediação de seguros, quer em matérias 
   regulatórias e de supervisão, quer em questões 
   relativas ao contrato de seguro
▶ Assessoria jurídica na gestão de sinistros
▶ Contencioso de seguros
▶ Assessoria ao nível do compliance geral
   e branqueamento de capitais

Contencioso Bancário

Especialização
▶ Providências cautelares
▶ Ações de impugnação pauliana
▶ Defesa em processos instaurados por terceiros

Contencioso Público
e Arbitragem

Especialização
▶ Ações relativas a conflitos de contratos
   de empreitada
▶ Ações de responsabilidade civil do Estado
   e outras entidades públicas
▶ Ações relativas a contratos públicos, expropriações, 
   impugnação de atos administrativos
▶ Domínio público hídrico
▶ Licenciamento urbanístico, industrial e turístico

Corporate
& Governance

Especialização
▶ Direito Societário e Direito Comercial
▶ Corporate Governance
▶ Acordos de Investimento e Parassociais
▶ Transformações Societárias
▶ Processos de Due Diligence▶ Fusões, Cisões e 
Aquisições (M&A)
▶ Estruturação e acompanhamento de transações
   nacionais/internacionais

Contencioso Geral

Especialização
▶ Ações judiciais para resolução de negócios    
   jurídicos
▶ Resolução de contratos (ex. contratos-promessa, 
   compra e venda, empreitada, prestação de    
   serviços) com fundamento na responsabilidade civil

Banking Litigation

Specialized services
▶ Precautionary measures
▶ Paulian Appeals
▶ Defense in proceedings brought by third parties

Public Litigation
and Arbitration

Specialization
▶ Lawsuits relating to works contract conflicts
▶ Civil liability actions of the State and other public 
   entities
▶ Actions related to public contracts, expropriations,   
   challenges to  administrative acts
▶ Water public domain
▶ Urban, industrial and tourist licensing

Corporate
& Governance

Specialized services
▶ Corporate Law and Commercial Law
▶ Corporate Governance
▶ Investment and Shareholders Agreements
▶ Corporate Transformations
▶ Processes of Due diligence
▶ Mergers, Splits and Acquisitions (M&A)
▶ Structuring and monitoring of national
    / international transactions

Dispute Resolution

Specialized services
▶ Lawsuits for legal business resolution
▶ Settlement of contracts (eg promissory 
   agreements, purchase and sale, works, services)    
   based on civil liability
▶ Settlement of lease, business lease and store 
   utilization contracts in shopping centers

RAPOSO SUBTIL E ASSOCIADOS 
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Áreas de prática2 Gestão de Património
e Arrendamento

Especialização
▶ Contratação (negociação e formalização para 
    aquisição, alienação e oneração de bens imóveis)
▶ Contratos de arrendamento
▶ Contratos de utilização de loja em centro 
    comercial
▶ Legalização e regularização de imóveis
▶ Licenciamentos de projetos imobiliários
▶ Gestão de condomínios em propriedade 
    horizontal
▶ Assessoria a clientes nacionais e internacionais

Operações Internacionais

Especialização
▶ Assessoria legal a IOCs, NOCs e fundos
    de investimento
▶ Transações de estruturação financeira
▶ Operações de farm-in e farm-out
▶ Aquisição e desinvestimento de participações 
    societárias e ativos problemáticos a nível 
    internacional
▶ Assessoria jurídica a clientes em processos
    de due diligence
▶ Negociações de joint venture, aquisição
    de empresas
▶ Cessão e transferência de direitos mineiros

Real Estate Management
and Lease

Specialized services
▶ Contracting (negotiation and formalization for 
    acquisition, disposal and encumbrance of real 
    estate)
▶ Lease Agreements
▶ Shopping Center Store Contracts
▶ Property legalization and regularization
▶ Real Estate Licensing
▶ Condo Management on Horizontal Property
▶ Advice to national and international clients

International Trade
and Financing

Specialized services
▶ Legal advice to IOCs, NOCs and mutual funds
▶ Financial structuring transactions
▶ Farm-in and farm-out operations
▶ Acquisition and divestment of equity interests
    and troubled assets at international level
▶ Legal advice to clients in due diligence 
    proceedings
▶ Joint Venture Negotiations, Company Takeovers
▶ Assignment and transfer of mining rights
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Contencioso Bancário

Especialização
▶ Providências cautelares
▶ Ações de impugnação pauliana
▶ Defesa em processos instaurados por terceiros

Contencioso Público
e Arbitragem

Especialização
▶ Ações relativas a conflitos de contratos
   de empreitada
▶ Ações de responsabilidade civil do Estado
   e outras entidades públicas
▶ Ações relativas a contratos públicos, expropriações, 
   impugnação de atos administrativos
▶ Domínio público hídrico
▶ Licenciamento urbanístico, industrial e turístico

Corporate
& Governance

Especialização
▶ Direito Societário e Direito Comercial
▶ Corporate Governance
▶ Acordos de Investimento e Parassociais
▶ Transformações Societárias
▶ Processos de Due Diligence▶ Fusões, Cisões e 
Aquisições (M&A)
▶ Estruturação e acompanhamento de transações
   nacionais/internacionais

Contencioso Geral

Especialização
▶ Ações judiciais para resolução de negócios    
   jurídicos
▶ Resolução de contratos (ex. contratos-promessa, 
   compra e venda, empreitada, prestação de    
   serviços) com fundamento na responsabilidade civil

Banking Litigation

Specialized services
▶ Precautionary measures
▶ Paulian Appeals
▶ Defense in proceedings brought by third parties

Public Litigation
and Arbitration

Specialization
▶ Lawsuits relating to works contract conflicts
▶ Civil liability actions of the State and other public 
   entities
▶ Actions related to public contracts, expropriations,   
   challenges to  administrative acts
▶ Water public domain
▶ Urban, industrial and tourist licensing

Corporate
& Governance

Specialized services
▶ Corporate Law and Commercial Law
▶ Corporate Governance
▶ Investment and Shareholders Agreements
▶ Corporate Transformations
▶ Processes of Due diligence
▶ Mergers, Splits and Acquisitions (M&A)
▶ Structuring and monitoring of national
    / international transactions

Dispute Resolution

Specialized services
▶ Lawsuits for legal business resolution
▶ Settlement of contracts (eg promissory 
   agreements, purchase and sale, works, services)    
   based on civil liability
▶ Settlement of lease, business lease and store 
   utilization contracts in shopping centers

Gestão de Património
e Arrendamento

Especialização
▶ Contratação (negociação e formalização para 
    aquisição, alienação e oneração de bens imóveis)
▶ Contratos de arrendamento
▶ Contratos de utilização de loja em centro 
    comercial
▶ Legalização e regularização de imóveis
▶ Licenciamentos de projetos imobiliários
▶ Gestão de condomínios em propriedade 
    horizontal
▶ Assessoria a clientes nacionais e internacionais

Operações Internacionais

Especialização
▶ Assessoria legal a IOCs, NOCs e fundos
    de investimento
▶ Transações de estruturação financeira
▶ Operações de farm-in e farm-out
▶ Aquisição e desinvestimento de participações 
    societárias e ativos problemáticos a nível 
    internacional
▶ Assessoria jurídica a clientes em processos
    de due diligence
▶ Negociações de joint venture, aquisição
    de empresas
▶ Cessão e transferência de direitos mineiros
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and Lease

Specialized services
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    estate)
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▶ Advice to national and international clients
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Specialized services
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▶ Farm-in and farm-out operations
▶ Acquisition and divestment of equity interests
    and troubled assets at international level
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    proceedings
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▶ Assignment and transfer of mining rights
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If it’s important to you,
it’s very important to us
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Laboral
e Segurança Social

Especialização
▶ Laboral em processos de aquisição e fusão
    de empresas
▶ Reestruturações
▶ Relações coletivas de trabalho
▶ Compensation & benefits
▶ Mobilidade do negócio
▶ Transferência de executivos
▶ Redução de pessoal
▶ Segurança social
▶ Contencioso laboral
▶ Processos disciplinares
▶ Acordos de saída de empresa/transações

Reestruturações
e Insolvências

Especialização
▶  Mandato forense em processos de revitalização
    e insolvência
▶  Planeamento e negociação com entidades 
    financiadoras, credores públicos e organizações 
    sindicais, em operações de viabilização 
    empresarial em diversos setores
▶  Assessoria e representação em concursos 
    judiciais e extrajudiciais de credores

Propriedade Intelectual
e Proteção de Dados

Especialização
▶ Ações relativas a marcas, patentes, desenhos
    e modelos industriais
▶ Contratos relativos a direitos de propriedade 
    intelectual
▶ Direitos de imagem e direito de autor

Employment
and Social Welfare

Specialized services
▶ Specialization
▶ Company acquisition and merger processes
▶ Restructuring
▶ Collective labor relations
▶ Compensation & Benefits
▶ Business Mobility
▶ Executive Transfer
▶ Staff Reduction
▶ Social Security
▶ Labor litigation
▶ Disciplinary Proceedings
▶ Company / deal exit agreements

Restructuring
and Insolvencies

Specialized services
▶ Forensic mandate in revitalization and insolvency     
    proceedings
▶ Planning and negotiation with financing entities, 
    public creditors and trade union organizations,
    in business viability operations in various sectors.
▶ Advice and representation in credit and 
    out-of-court claims by creditors

Intellectual Property
and Data Protection

Specialized services
▶ Actions concerning trademarks, patents, designs 
    and industrial models
▶ Intellectual Property Rights Agreements
▶ Image rights and copyright
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Projetos e Veículos
de Investimento

Especialização
▶ Auditoria Legal a Ativos Imobiliários
▶ Estruturação de Veículos de Investimento:  
   Fundos de Investimento Imobiliário e Sociedades
   de Investimento Imobiliário (SICAFI)
▶ Sociedades de Capital de Risco e Fundos  
   de Capital de Risco
▶ Assessoria a Projetos Turísticos de Reabilitação 
   Urbana de Expansão Internacional
▶ Organização de processos de Golden Visa  
   e Residente Não Habitual
▶ Project Finance em operações de investimento

Penal
& Compliance

Especialização
▶ Patrocínio forense em todas as instâncias penais
▶ Patrocínio forense em todas as questões 
   contra-ordenacionais
▶ Aconselhamento jurídico em todas as instâncias 
   penais e contra-ordenacionais
▶ Aconselhamento em todas as questões 
   relacionadas com Compliance

Recuperação Judicial
de Créditos e Insolvência

Especialização
▶ Gestão de cobranças de créditos
▶ Negociação extrajudicial de dívidas
▶ Mandato forense em ações judiciais
   de recuperação de créditos
▶ Pedidos de insolvência e consequente 
   representação judicial
▶ Reclamação de créditos (em execuções cíveis
   e fiscais e em processos de insolvência,
   PER e PEAP)

Real Estate
and investment vehicles

Specialized services
▶ Legal Audit of Real Estate Assets
▶ Investment Vehicles Structuring: Real Estate 
   Investment Funds and Real Estate Investment 
   Companies (SICAFI)
▶ Venture Capital Companies and Venture Capital 
   Funds
▶ Advice on International Expansion Urban 
   Rehabilitation Tourism Projects
▶ Golden Visa and Non-Resident Process 
   Organization
▶ Project Finance in Investment Operations

Criminal
and Compliance

Specialized services
▶ Forensic sponsorship in all criminal cases
▶ Forensic sponsorship on all offense issues
▶ Legal advice in all criminal and administrative 
   offenses
▶ Advice on all Compliance Issues

Debt Recovery
and Insolvencies

Specialized services
▶ Credit Collection Management
▶ Extrajudicial Debt Negotiation
▶ Forensic Mandate in Credit Recovery Lawsuits
▶ Insolvency claims and consequent judicial 
   representation
▶ Credit claims (in civil and tax foreclosures and
   in insolvency proceedings, PER and PEAP)

▶ 
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Situa-se em Almancil, facilmente acessível do aeroporto de 

Faro, pela Via do Infante. É proporcionada uma assessoria 

integral na generalidade das áreas do Direito, com relevância 

para o Direito Imobiliário em geral e em particular, nas áreas 

de Projetos e Veículos de Investimento, Contencioso Público 

e Arbitragem, Contencioso Geral, Gestão de Património, 

Arrendamento e Alojamento local, Laboral e Segurança 

Social e Corporate & Governance, sendo ainda, dada primazia, 

à assessoria relacionada com os regimes dos 

empreendimentos turísticos, Golden Visa, estatuto de 

Residente Não Habitual e Zona Franca da Madeira.

A RSA em Portugal
Portugal Network

Algarve Almancil

Located in Almancil, easily accessible from Faro airport by 
Via do Infante Morotway. Comprehensive advice is provided 
in most areas of law, with relevance to Real Estate in 
general and in particular in the áreas of Investment 
Vehicles, Public Litigation and Arbitration, Dispute 
Resolution, Asset Management, Lease and Short Lease 
Accommodation regime, Employment and Social Welfare 
and Corporate & Governance, also focusing on consultancy 
related to the regimes for touristic enterprises, Golden Visa, 
the status of non-habitual resident and the Madeira Free 
Trade Zone.

Algarve Almancil

Coimbra

Assessoria nas diversas áreas do Direito, consciente do 

contexto do universo empresarial da Região Centro, nas 

áreas de Imobiliário no geral e em particular de Contencioso 

Geral, Contratações e Registos e Corporate & Governance. 

Outras das suas valências são as energias renováveis, o direito 

florestal, os regimes de alojamento local,  Golden Visa, 

Estatuto de Residente Não Habitual e o direito da família.

Consultancy in different areas of law, aware of the context 
of the business world in the Portuguese central region in 
areas of practice such as Real Estate in general and in 
particular in Dispute Resolution, Contracts and Registries 
and Corporate & Governance. Other features include 
renewable energies, forest law, Short Lease Accomodation, 
Golden Visa, Non-Habitual Resident status regimes and 
family law.

Coimbra
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Atua de forma articulada e integrada particularmente com 

os escritórios de Lisboa e Coimbra, em matérias de 

Imobiliário no geral e em particular nas áreas de Projetos e 

Veículos de Investimento, Contencioso Público e Arbitragem, 

Corporate & Governance, Laboral e Segurança Social, 

Contratações e Registos, Contencioso Geral e 

Reestruturações e Insolvências.

A RSA em Portugal
Portugal Network

Porto

Operating in an ntegrated manner  with the Lisbon and 
Coimbra offices mainly in areas such as  Real Estate in 
general and, in particular  Investment Vehicles, Public 
Litigation and Arbitration, Corporate & Governance, 
Employment  and Social welfare, Contracts and Registries, 
Dispute Resolution  and Debt Recovery and Insolvencies.

Porto

A RSA está presente no Funchal através de uma parceria com o 

escritório de advogados “J . Óscar Fernandes, Marco Fernandes e 

Paula Margarido”. Esta unidade parceira articula com os restan-

tes escritórios a representação da RSA, junto dos clientes na 

Região Autónoma da Madeira, designadamente nas áreas do 

Contencioso Bancário, bem como do Contencioso de âmbito 

geral, e neste com especial incidência nas áreas do direito imobi-

liário, do arrendamento urbano, do direito societário, do direito da 

família, das sucessões, do direito dos seguros (trabalho e automó-

vel) e do direito do trabalho.

O escritório assegura, ainda, assessoria nas áreas dos Empreendi-

mentos Turísticos e Hotelaria, na Reestruturação e Recuperação 

de Crédito, da Contratação Pública, nas operações de contrata-

ção de financiamentos, bem como nas ações a desenvolver 

junto da Zona Franca da Madeira e das demais entidades 

públicas e privadas da Região.

RSA is present in Funchal through a partnership with the law 
firm “J. Oscar Fernandes, Marco Fernandes and Paula 
Margarido ”. This partner unit articulates with RSA the repre-
sentation of RSA, with clients in the Autonomous Region of 
Madeira, namely in the areas of Banking Litigation, as well as 
Litigation of general scope, and especially in the areas of real 
estate law, leasing. urban law, corporate law, family law, inheri-
tance, insurance law (labor and motor vehicles) and labor law.
The office also assists in the areas of Tourism and Hotel Devel-
opment, Restructuring and Credit Recovery, Public Procure-
ment, financing operations, as well as actions to be developed 
with the Free Zone of Madeira and other public entities. and 
private in the Region.

Madeira

J. ÓSCAR FERNANDES,
MARCO FERNANDES E PAULA MARGARIDO
ADVOGADOS Madeira
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Em Angola a RSA LP marca a sua presença através da associação 

com Sociedade de Advogados AV&A.

A AV&A disponibiliza em Angola um vasto conjunto de serviços 

de consultoria e assessoria, abrangendo as mais diversas áreas 

do direito, com especial enfoque para o direito comercial e 

societário, laboral, contencioso e arbitragem, cambial e financei-

ro. Os nossos advogados têm sólida experiência na assessoria e 

acompanhamento dos mais diversificados investimentos 

privados, e na área do mercado imobiliário e urbanismo, 

designadamente auditorias técnicas/legais, contratação pública; 

licenciamento; regularização de legalização de património; 

gestão de projetos imobiliários; centros comerciais e retail parks. 

Temos igualmente uma significante experiência em Energia, e 

Propriedade Intelectual.

A AV&A é composta por uma equipa de advogados com 

experiência em diversas áreas de prática, e que se pautam por 

prestar assessoria jurídica de acordo com os padrões de exigên-

cia internacionais, numa relação de proximidade e contacto 

regular com os seus clientes.

As parcerias em Língua Portuguesa
The Partnerships in Portuguese Language

In Angola, RSA LP marks its presence through its association 
with Sociedade de Advogados AV&A. 
AV&A provides in Angola a wide range of consulting and 
advisory services, covering the most diverse areas of law, with 
special focus on commercial and corporate, labor, litigation 
and arbitration, exchange and financial law. Our attorneys 
have solid experience in advising and monitoring the most 
diverse private investments, and in the area of   real estate and 
urbanism, namely technical/legal audits, public procurement; 
licensing; legalization of property legalization; real estate 
project management; shopping centers and retail parks. We 
also have significant experience in Energy and Intellectual 
Property.
AV&A is made up of a team of lawyers with experience in 
various areas of practice, and who provide legal advice follow-
ing international standards, in a close relationship and regular 
contact with its clients.

Angola

Em Moçambique a RSA LP marca a sua presença através da 

associação com Sociedade de Advogados Moçambicana CF&A.

Os serviços prestados pela Sociedade de Advogados CF&A em 

Moçambique beneficiam das sinergias estabelecidas sob a 

marca RSA LP, proporcionando aos clientes diversos serviços 

jurídicos integrados. As principais áreas de atividade são a defini-

ção de veículos de investimento, corporate & governance, apoio 

In Mozambique, RSA LP marks its presence through association with 
the Mozambican Law Firm CF&A.
The services provided by the Law Firm CF&A in Mozambique benefit 
from the synergies established under the RSA LP brand, providing 
clients with various integrated legal services. The main areas of activity 
are the definition of investment vehicles, corporate & governance, 
support for investment projects, real estate, labor, banking, energy, 

Mozambique

AV&A
ALVES, VISANDULE  E ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Moçambique
CFA
CARLOS FREITAS VILANCULOS
ADVOGADOS
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As parcerias em Língua Portuguesa
The Partnerships in Portuguese Language

Sediado em Santa Maria, Ilha do Sal, e contando com apoios 

logísticos nas demais ilhas do arquipélago, o escritório parceiro 

Carla Monteiro & Associados – Sociedade de Advogados, RL, 

assegura aos clientes uma cobertura nacional.

Aliando a experiência profissional e as capacidades reconheci-

das nas áreas do Direito Imobiliário, Societário, Financeiro e 

Propriedade Intelectual, é dada uma resposta nas mais variadas 

áreas de prática do Direito, com destaque para as áreas relacio-

nadas com o Investimento Privado, Imobiliário, Turismo, Societá-

rio, Contratos, Contencioso (imobiliário, recuperação de créditos, 

processos tributários, laborais e arbitragem) e Administrativo.

Headquartered in Santa Maria, Ilha do Sal, and with logistical 
support in the other islands of the archipelago, the partner 
office Carla Monteiro & Associates - RL, ensures clients a nation-
al coverage.
Combining the professional experience and recognized skills in 
the areas of Real Estate, Corporate, Financial and Intellectual 
Property, an answer is given in the most varied areas of Law 
practice, highlighting the areas related to Private Investment, 
Real Estate, Tourism, Corporate. , Contracts, Litigation (real 
estate, credit recovery, tax, labor and arbitration proceedings) 
and Administrative.
Due to CF&A's history and experience, the local team provides a 
deep understanding of customer needs in the local market. 
International experience, especially in association with RSA LP, 
ensures familiarity with the systems of law in numerous 
jurisdictions and is therefore well placed to offer innovative 
solutions to international or national problems.

Cape Verde

Cabo Verde

a projetos de investimento, imobiliário, laboral, bancário, energia 

e contratação publica e privada. São ainda prestados serviços 

especializados no domínio da propriedade industrial. 

O escritório de Maputo está, por outro lado, apetrechado para 

proporcionar serviços de contencioso geral e, especificamente, 

de recuperação de crédito.

A CF&A é uma sociedade de advogados moçambicana orienta-

da para o cliente, comprometida com a direção efetiva da presta-

ção de seus serviços e a manutenção de elevados padrões de 

qualidade técnica, proporcionando um serviço integrado, rápido 

e eficaz, beneficiando da experiência local e know-how cultural 

em todas as diferentes áreas jurídicas dos seus advogados 

associados.

Devido a história e experiência da CF&A, a equipa local apresenta 

uma compreensão profunda das necessidades dos clientes no 

mercado local. A experiência internacional, especialmente em 

associação com RSA LP, garante familiaridade com os sistemas 

de Direito de inúmeras jurisdições e, portanto, fica bem posicio-

nada para oferecer soluções inovadoras a problemas de carácter 

internacional ou nacional.

and public and private procurement. Specialized services in the field 
of industrial property are also provided. The Maputo office is, on the 
other hand, equipped to provide general litigation and specifically 
credit recovery services. CF&A is a client-oriented Mozambican law 
firm committed to the effective management of its services and the 
maintenance of high technical quality standards, providing an 
integrated, fast and effective service, benefiting from local experience 
and know-how. in all the different legal areas of its associate lawyers.
Due to CF&A's history and experience, the local team provides a deep 
understanding of customer needs in the local market. International 
experience, especially in association with RSA LP, ensures familiarity 
with the systems of law in numerous jurisdictions and is therefore well 
placed to offer innovative solutions to international or national 
problems.
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Em São Paulo, o escritório parceiro Boccuzzi Advogados Associa-

dos é especializado em Direito Empresarial (Comercial, Tributá-

rio, Societário, Fusões e Aquisições, Investimento Estrangeiro, 

Contratos, Bancário, Mercado de Capitais, Comércio Internacio-

nal, Concorrencial, Trabalho, Arbitragem e Mediação, Contencio-

so Cível e Comercial).

www.boccuzzi.com.br

No Nordeste, o escritório parceiro Queiroz Cavalcanti Advoca-

cia atua de forma abrangente trabalhando as áreas de Direito 

Administrativo, Ambiental, Contencioso Cível, Empresarial, 

Família, Corporate & Governance, Imobiliário, Tributário e 

Trabalho.

www.queirozcavalcanti.adv.br

No Rio de Janeiro, o escritório parceiro Miceli Sociedade de 

Advogados actua na área do Direito Cível, Bancário, Consumi-

dor, Imobiliário, Contratos e Societário, Administrativo e Traba-

lho.

www.miceli.adv.br

As parcerias em Língua Portuguesa
The Partnerships in Portuguese Language

In São Paulo, the partner firm Boccuzzi Advogados Associados 
specializes in Corporate Law (Commercial, Tax, Corporate, Mergers 
and Acquisitions, Foreign Investment, Contracts, Banking, Capital 
Markets, International Trade, Competition, Labor, Arbitration and 
Mediation, Civil and Commercial Litigation).

www.boccuzzi.com.br

In the Northeast, the partner office Queiroz Cavalcanti Advocacia 
operates in a comprehensive manner working in the areas of 
Administrative, Environmental, Civil Litigation, Corporate, Family, 
Corporate & Governance, Real Estate, Tax and Labor.

www.queirozcavalcanti.adv.br

In Rio de Janeiro, the partner law firm Miceli Sociedade de Advogados 
acts in the area of Civil, Banking, Consumer, Real Estate, Contracts and 
Corporate, Administrative and Labor Law.

www.miceli.adv.br

Brazil
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As outras parcerias
The other partnerships

TOLEDO | ESPANHA
Em parceria com Gestiuris, 
Estudio Jurídico y de Géstion, S.L.

O escritório Gestiuris possui uma ampla e extensa experiência na 

prática do direito e no desempenho de cargos de gerência em 

empresas. Presta serviços a particulares e empresas nas áreas do 

Direito Societário, Comercial, Seguros, Laboral, Penal, Urbanismo, 

Civil, Laboral, Imobiliário e de Família.

MADRID | ESPANHA
Em parceria com ILOCAD: International 
Legal Office for Cooperation & Development

ILOCAD é um escritório moderno e inovador, que se desenvolveu 

através da visão de Baltasar Garzón, que trabalhou como juiz e 

que possui uma visão estratégica da defesa. Este escritório de 

advogados presta serviços de assessoria jurídica na área do 

Direito Penal, Direito Civil, Comercial e Direito Administrativo. 

www.ilocad.info

TOLEDO | SPAIN
In partnership with Gestiuris, Estudio Jurídico y de 
Géstion, S.L.

Gestiuris has extens
ive and extensive experience in practicing law and performing 
management positions in companies. Provides services to 
individuals and companies in the areas of Corporate, Commer-
cial, Insurance, Labor, Criminal, Urbanism, Civil, Labor, Real 
Estate and Family Law.

MADRID | SPAIN
In partnership with ILOCAD: International Legal 
Office for Cooperation & Development

ILOCAD is a modern and innovative office, developed through 
the vision of Baltasar Garzón, who worked as a judge and has a 
strategic view of defense. This law firm provides legal advisory 
services in the area of Criminal Law, Civil, Commercial and 
Administrative Law.

www.ilocad.info

Toledo/Madrid



Contactos
LISBOA
Sede: Rua Bernardo Lima, 3
1150-074 Lisboa - Portugal
T. +351 213 566 400
F. +351 213 566 488
E-mail. geral@rsa-lp.com

ALGARVE
Avenida 5 de Outubro,
Edifício Avenida, 1º andar, escritório E  
8135-100 Almancil - Algarve  PORTUGAL
T. +351 289 098 318
F. +351 289 094 641
E-mail. algarve@rsa-lp.com

COIMBRA
Rua João de Ruão, nº 12, 11º C
3000-229 Coimbra  PORTUGAL
T. +351 239 100 665
F. +351 239 091 137
E-mail. coimbra@rsa-lp.com

PORTO
Edificio Trindade Domus
Bloco B, Piso 3, 308
Rua dos Heróis e Mártires de Angola, 59
4000-285 Porto - Portugal
T. +351 223 229 866
F. +351 220 993 862
E-mail. porto@rsa-lp.com

MADEIRA Em parceria com J. Oscar Fernandes,
Marco Fernandes e Paula Margarido Advogados
Rua do Castanheiro, 5
9000-081 Funchal - Portugal
T. +351 291 223 306
F. +351 291 225 364
E-mail. madeira@rsa-lp.com

ANGOLA
Rua Rei Katyavala Edifício Rei Katyavala,
Entrada B, 7.º Andar - C, Luanda ANGOLA
T. +244 222 743 350
T. e F. +244 222 015 925
E-mail. angola@rsa-lp.com

MOÇAMBIQUE
Rua José Craveirinha 198 
Bairro Sommerschield,
Maputo  MOÇAMBIQUE 
T. +258 845 040 000
E-mail. mocambique@rsa-lp.com

CABO VERDE
Entrada de Santa Maria, Predio Garantia, 1.Esq.
CP n. 107, Santa Maria Ilha do Sal
T. +2382422510
F. +238 2422550
E-mail. caboverde@rsa-lp.com

TOLEDO Em parceria com a Gestiuris 
Calle Atenas 5, 4º D
45003 – Toledo  ESPAÑA
T. +34 651 87 34 19
F. +34 925 25 86 16
E-mail. cesargarcia@rsa-lp.com

MADRID Em parceria com a Ilocad SL 
Apartado de Correos 13078,
28080 Madrid
E-mail. oficina@ilocad.info

BRASIL SÃO PAULO Em parceria com Boccuzzi
Advogados Associados
Edificio San Paolo, Av. Brigadeiro Faria Lima,
2055 - 10" Andar
01452-001 - São Paulo - SP
T. +55 11 3039 6399
F. +55 11 3039 6398
E-mail. brasil@rsa-lp.com

BRASIL NORDESTE Em parceria com Queiroz
Cavalcanti Advocacia
Pernambuco - Baia - Ceara - Maranhão
Sede: Rua da Hora, 692-Espinheiro Espinheiro
52020015 Recife - PE
T. +55 81 21015757 5757
F. +55 81 2101 5751
E-mail. brasil@rsa-lp.com

BRASIL RIO DE JANEIRO
Em parceria com Miceli Sociedade de Advogados
Rua São José, 70, 9º Andarr
Centro | Rio de Janeiro-RJ | CEP: 20010-020
T. (21) 2173-5858 
F. (21) 2173-5860
E-mail. brasil@rsa-lp.com

rsa-lp.com

Network of Portuguese
Speaking Legal Services


