
 1

 

      Desks NFS 
Dinâmica. Inovação. Rigor + Profissionalismo

PORTO
Av. dos 

Combatentes da 
Grande Guerra, 154

4200-185
Porto - Portugal

LISBOA
(em parceria)

Rua de Campolide, 
31, 1º Dto.

1070-026 
Lisboa - Portugal

SÃO PAULO
(em parceria)

Rua Tabatinguera, 
140, 17º - Centro

01020-901 São 
Paulo - SP - Brasil

RIGOR E PROFISSIONALISMO, 
NA PROCURA DAS MELHORES 

SOLUÇÕES.

www.nfs-advogados.com 

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 Desk “Startup, Inovação e Empreendorismo"? 
 
O NFS Advogados oferece os serviços de uma equipa dedicada e 
multidisciplinar de advogados com experiência nas áreas de Direito 
Comercial, Direito Societário, Direito do Trabalho, Direito Fiscal e 
Propriedade Intelectual, organizada em função das necessidades 
das empresas, no âmbito do setor da inovação e 
empreendedorismo. 
  
Qual é a utilidade deste desk? 
 
Oferecemos a todos os empreendedores que estão a criar a sua 
empresa uma solução personalizada, adequada e focada no seu 
sucesso. Trata-se de centrar num único lugar qualquer apoio 
jurídico que o empreendedor possa precisar nesta nova e 
empolgante fase, para que se concentre, sem mais preocupações, 
no seu projeto. 

Apoio e aconselhamento jurídico 
na constituição da sociedade e na 
atividade corrente, nas áreas 
comercial, fiscal, laboral e de 
recursos humanos 
 
A que serviços pode a minha empresa recorrer?será  
 
Através deste Desk proporcionamos a cobertura de todas as áreas 
relacionadas com o empreendedorismo, e prestamos um apoio 
personalizado que pode passar pelos seguintes serviços:  

• Escolha da forma societária mais adequada; 
• Redação dos estatutos sociais; 
• Análise das condições de participação da startup em 

incubadoras; 
• Apoio em processos de due diligence; 
• Assessoria nos procedimentos de registo da sociedade; 
• Negociação com entidades gestoras; 
• Proteção da propriedade intelectual (marca, produto ou 

design); 
• Elaboração de contratos de trabalho; 
• Assessoria em matéria de cumprimento do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados; 
• Assessoria em matéria fiscal; 
• Apoio jurídico em procedimentos de licenciamento; 
• Elaboração de contratos imobiliários e de crédito. 

 

O NFS Advogados 
detém uma vasta 
experiência em 
acompanhar 
juridicamente a 
criação de empresas 
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