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O que são os Desks NFS? 
 
Os Desks são equipas de profissionais de excelência na área do 
Direito, vocacionadas para o apoio jurídico a empresas, na busca 
da melhor solução para si e para o seu negócio.  
 
Qual a vantagem?  
 
O cliente é a prioridade para o NFS Advogados e, como todos os 
clientes são diferentes, preocupamo-nos em desenvolver, de 
forma dinâmica e inovadora, novos ângulos de resposta a 
problemas e necessidades específicas das empresas. 
 
O nosso objetivo final será sempre a entrega de uma solução 
completa, clara, acessível e adequada às pretensões e expetativas 
dos nossos clientes.  
 
A que desks é que a minha empresa pode recorrer? 
 
Atualmente, o NFS Advogados tem disponíveis quatro desks de 
apoio jurídico à sua empresa:  

• Proteção de dados + RGPD 
• Imigração + RNH 
• Gestão de créditos 
• Startup, inovação  
    e empreendorismo 
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Ligue-nos ou envie um e-mail com a sua 
pretensão e apresentaremos uma proposta de 
serviços jurídicos adequada à situação concreta 
da sua empresa.  
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O que é o “Imigração + RNH”? 
 
O NFS Advogados detém uma vasta experiência em acompanhar 
juridicamente cidadãos estrangeiros no âmbito dos seus processos 
de legalização. Esta aquipa de Imigração é composta por 
profissionais de excelência, especializados em Direito dos 
Estrangeiros, Direito Fiscal, Direito Societário e Direito Imobiliário, 
que oferecem um acompanhamento personalizado aos seus 
clientes empresa. 
  
Qual é a utilidade deste desk? 
 
Oferecemos uma solução personalizada e adequada às empresas 
que pretendam apoio jurídico em todas as fases de operações de 
investimento em território português, assim como na organização, 
revisão e submissão de pedidos de autorização de residência dos 
seus trabalhadores ou colaboradores estrangeiros.  

Operações de investimento em 
território português. Organização, 
revisão e submissão de pedidos 
de autorização de residência 
 

A que serviços pode a minha empresa recorrer?será  
 
Através do nosso serviço “Imigração + RNH”, proporcionamos a 
cobertura de todas as áreas relacionadas com o processo de 
legalização de estrangeiros e prestamos um apoio personalizado à 
sua empresa, que pode passar pelos seguintes serviços:: 

• Elaboração de contrato(s) de trabalho; 
• Assessoria na comunicação obrigatória do contrato de 

trabalho com cidadão estrangeiro à Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT) 

• Pedido(s) de concessão de autorização de residência; 
• Acompanhamento na gestão e tramitação de todos os 

procedimentos administrativos junto da autoridade 
competente, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; 

• Pedido de registo como Residente Não Habitual (RNH) e 
pedido de reconhecimento de atividade de valor 
acrescentado. 

 

O NFS Advogados 
detém uma vasta 
experiência em 
acompanhar 
juridicamente 
cidadãos estrangeiros 
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