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Bem-vindo ao escritório de advogados global,
global vocacionado para o apoio jurídico a
particulares e empresas, em aspectos críticos e complexos da sua actividade, visando
acrescentar valor e optimizar a eficiência legal dos respectivos negócios. A base do
seu aconselhamento assenta no apoio à decisão e aos decisores e pretende contribuir
para o adequado cumprimento das obrigações fiscais e legais dos seus Clientes.

Oferecendo a globalidade dos serviços jurídicos, o nosso escritório procura sempre a
excelência em todo o trabalho produzido pelos seus profissionais, conjugando estes o
conhecimento próprio da sua formação com a experiência e entendimento do
ambiente comercial em que os seus Clientes operam.

2

Objectivos.
O nosso escritório tem como objectivo primário a prestação de serviços jurídicos de
elevada qualidade técnica, criando relações profissionais de confiança, lealdade e
cumplicidade com todos os seus Clientes.

I
Consciente de que os seus colaboradores são o elemento angular da sua actividade, o
NFS | Escritório de Advogados está determinado em contribuir decisivamente para uma
sólida formação profissional e pessoal dos profissionais que integram a sua equipa,
valorizando a qualificação, a especialização, a disponibilidade e o profissionalismo de
cada colaborador.

II
Numa época em que os serviços jurídicos são crescentemente prestados de forma
despersonalizada e massificada, o NFS | Escritório de Advogados pretende distinguir-se
pela personalização do serviço que presta e pelo tratamento individualizado de cada um
dos assuntos que lhe são confiados.

III
O nosso escritório tem ainda como objectivo estabelecer relações de parceria
privilegiada e protocolos de colaboração com as mais diversas organizações da
sociedade civil, nacionais e estrangeiras, em áreas de actuação cada vez mais
abrangentes.
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Valores.
Conheça os valores que norteiam a actuação do nosso escritório, diariamente, com o
intuito único de proporcionar aos nossos Clientes um serviço de qualidade e rigor.

Serviço Orientado para o Cliente
O escritório privilegia a relação com o Cliente, procurando entender, antecipar e
satisfazer as suas necessidades.
Qualidade e Prontidão
O escritório é reconhecida pela qualidade do serviço jurídico que presta, pela prontidão
das suas respostas e pelo rigor profissional da sua equipa, bem como, e muito
especialmente, pelas soluções inovadoras que apresenta.
Ética Profissional
O escritório desenvolve toda a sua actividade com base em escrupulosos princípios de
ética profissional, que vão desde o segredo profissional até ao respeito pelos conflitos
de interesse e que constituem salvaguarda e garantia da intransigente defesa dos direitos
e interesses dos clientes.
Independência
O escritório assume-se como verdadeiramente independente, estabelecendo as parcerias
internacionais capazes de dar a melhor resposta às necessidades do Cliente.
Serviço Global
A Sociedade oferece um serviço especializado em todos os ramos do direito, estando
organizada para poder constituir equipas multidisciplinares.
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Princípios.
No âmbito da sua actividade profissional e na relação que mantém com os seus
Clientes, a actuação do escritório é pautada pelos seguintes princípios estruturais.

Empenho
Através de uma equipa sólida e coesa, aliada à experiência profissional adquirida ao
longo dos anos, o escritório está sempre empenhado em defender com firmeza e
satisfazer com elevado grau de qualidade, o interesse e necessidade do Cliente em
cada caso particular.
Dedicação
A dedicação incondicional ao cliente é um princípio basilar que norteia o exercício
profissional do NFS - Escritório de Advogados, na relação que estabelece com os seus
Clientes.
Fidelização
O NFS | Escritório de Advogados acredita que a avaliação e resolução dos interesses
do Cliente, de forma célere e rigorosa, aliada a uma partilha integrada de esforços,
honestidade e respeito mútuos, permitem fidelizar os seus Clientes, sustentando uma
relação duradoura e o atendimento personalizado.
Excelência no trabalho
O NFS | Escritório de Advogados tem como principal objectivo servir com elevada
qualidade o interesse de todos e de cada um dos seus Clientes, seguindo como critério
orientador o profissionalismo, a exigência e a ética profissional.
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Áreas de
actuação.
O NFS | Escritório de Advogados desenvolve a sua actividade tanto no âmbito da
advocacia preventiva, como em sede de contencioso, arbitragem e resolução
alternativa de litígios, preferencialmente nas seguintes áreas:

> Direito do Trabalho
> Direito Societário e Comercial
> Direito dos Seguros
> Direito Civil
> Contencioso
> Imobiliário e Arrendamento
> Publicidade
> Crédito ao Consumo
> Direito Fiscal
O nosso escritório presta serviços jurídicos em áreas centrais no mercado jurídico
contemporâneo, obedecendo a três princípios essenciais: qualidade, especialização e
confidencialidade.
confidencialidade
Em relação a cada área de especialidade, o NFS | Escritório de Advogados presta
serviços jurídicos através de:
- emissão de pareceres e informações jurídicas com elevado rigor científico;
- acompanhamento de procedimentos e de negociações;
- representação em processos jurisdicionais de resolução de litígios, incluindo
arbitragem;
- elaboração de minutas de textos jurídicos, de elevado valor científico e assegurada
actualidade.
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Direito do
Trabalho.
O NFS | Escritório de Advogados presta serviços em todas as áreas do Direito do
Trabalho e do Direito da Segurança Social, designadamente:

- Preparação de contratos e outros instrumentos legais associados às relações jurídicas
de emprego;
- Apoio à actividade das empresas na gestão dos recursos humanos;
- Instrução de processos disciplinares;
- Adaptação das organizações a processos de aquisição, fusão e cisão de sociedades
comerciais;
- Procedimentos de cessação das relações laborais, incluindo a negociação e
condução de processos de despedimento colectivo;
- Apoio a processos de contratação colectiva, incluindo a redacção de propostas de
clausulados de convenções colectivas de trabalho e a assessoria jurídica nos processos
de negociação;
- Apoio à constituição e reconfiguração de regimes complementares profissionais de
segurança social;
- Condução de processos de Contencioso Laboral, incluindo acções emergentes de
acidentes de trabalho;
- Condução de processos de contra-ordenações laborais;
- Legalização de trabalhadores estrangeiros.

7

Direito
Societário e
Comercial.
O NFS | Escritório de Advogados ocupa-se dos actos inerentes à actividade das
sociedades comerciais, nomeadamente:

-

- Constituição;
- Acordos parassociais;
- Transformação;
- Assessoria jurídica geral a sociedades, incluindo a resolução de situações de
conflito entre sócios ou entre estes e a sociedade.

O nosso escritório tem ainda vasta experiência quanto à elaboração e negociação de
contratos,
contratos incluindo:
- Contratos de cooperação empresarial, tais como contratos de distribuição (agência,
concessão comercial e franquia), contratos de joint venture;
- Contratos de empreitada e outros contratos de prestação de serviços;
- Contratos relativos a imóveis (v.g. compra e venda, arrendamento, exploração
turística);
- Contratos relativos a estabelecimentos comerciais (v.g. trespasse, cessão de
exploração).
Outros serviços (Direito Comercial):
- Aconselhamento Geral;
- Contencioso comercial, incluindo cobranças de dívidas, tituladas ou não;
- Constituição de sociedades comerciais, cessões de quotas ou de acções, alterações de
pacto social, cisão, fusão, transformação ou dissolução, acordos parassociais e outros
actos relativos às sociedades;
Exercício das funções de secretário de sociedade comerciais;
- Agrupamentos complementares de empresas;
- Registos comerciais.
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Direito dos
Seguros.
O NFS | Escritório de Advogados tem acumulado uma vasta experiência na área do
Direito dos Seguros e da actividade seguradora, quer no ramo “não vida”, quer no
ramo “vida”.

O sector dos seguros e fundos de pensões,
pensões um dos mais activos e inovadores da
economia nacional, tem assistido a uma sucessão de importantes intervenções
legislativas: a revisão geral do regime de constituição e funcionamento dos fundos de
pensões e das entidades gestoras, a introdução de um novo regime de acesso e de
exercício da actividade de mediação de seguros, e a publicação de uma lei destinada a
regular, de forma global e integrada, o contrato de seguro em
em geral e as suas
principais modalidades.
O escritório tem acompanhado de perto todos estes desenvolvimentos. Uma equipa
multidisciplinar apoia os clientes na concepção e elaboração de produtos de seguro e
resseguro e na gestão de sinistros,
sinistros no patrocínio do contencioso de seguros, bem
como no seu relacionamento com o Instituto de Seguros de Portugal.
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Direito Fiscal.
O NFS | Escritório de Advogados cobre as principais vertentes do Direito Fiscal,
incluindo o planeamento fiscal, reestruturações e contencioso, nomeadamente:
- Planeamento fiscal em operações nacionais e internacionais;
- Reestruturações;
- Produtos financeiros (impostos aplicáveis a operações e contratos financeiros);
- Contencioso fiscal (incluindo procedimentos de negociação, reclamação, revisão e
inspecção);
- Responsabilidade fiscal de administradores, gerentes, liquidatários e representantes
fiscais;
- Preços de transferência;
- Remuneração de quadros;
- IVA e impostos especiais sobre o consumo;
- Pessoas singulares (incluindo planeamento e soluções para grandes patrimónios e
empresas familiares) e tributação de não residentes;
- Fundos de Pensões.
Outros serviços:
- Aconselhamento Geral;
- Contencioso Fiscal: Reclamações, recursos hierárquicos, Impugnações Fiscais,
Execuções Fiscais e da Segurança Social;
- Crimes e contra-ordenações tributárias;
- Revisão de matéria colectável;
- Tratamentos de processos de IMI e IMT referentes a prédios.
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Localização.
Rua de Santa Catarina, n.º 1480
4º, s. 4.3
4000-448 Porto

Contactos.
Telefone:
(+351) 225 098 166 | 937 696 752/7155
Fax:
(+351) 225 098 166

Site:
www.nfs-advogados.com

E-mail (geral):
nfs-advogados@live.com.pt
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- Reestruturações;
- Produtos financeiros (impostos aplicáveis a operações e contratos financeiros);
- Contencioso fiscal (incluindo procedimentos de negociação, reclamação, revisão e
inspecção);

Colaboração com:

www.nfs-advogados.com
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