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EDITORIAL

Um tempo
de muitos desafios

Filipe Alves

Diretor d’O Jornal Económico

O Jornal Económico publica este ano
mais uma edição do Quem é Quem na
Advocacia de Negócios em Portugal, o
nosso anuário do setor.
O ano de 2020 foi extremamente
desafiante para as sociedade de
advogados, tal como para o resto da
economia e da sociedade portuguesa.
2021 promete ser igualmente desafiante,
mas deverá também ser o ano do
momento de viragem na atual crise
pandémica e económica.
Nesta edição, abordamos dois tipos de
desafios que as sociedades de advogados
têm pela frente. Por um lado, estão
os desafios que decorrem do atual
momento que o mundo atravessa. Por
outro, estão desafios que já existiam
antes da pandemia.
Um destes últimos é o desafio da
igualdade de género e nesta edição
dedicamos um trabalho de análise a
esta temática. Há cerca de 15 anos
que existem mais mulheres do que
homens na profissão, mas o que
fazem os principais escritórios de
advogados nacionais para assegurar
que homens e mulheres têm as mesmas

oportunidades de progressão na
carreira? Procuramos responder a estas
e outras questões num trabalho da
jornalista Mariana Bandeira, que pode
ler neste caderno.
De seguida, numa entrevista com José
Luís Moreira da Silva, presidente da
Associação de Sociedades de Advogados
de Portugal, abordamos temas como
o regime de transparência fiscal, que
penaliza muitos advogados, bem
como a multidisciplinaridade, que está
novamente na ordem do dia.
Fazemos depois uma análise ao
atual momento do setor, com a crise
pandémica e económica a obrigarem
as sociedades não só a reverem as suas
estratégias como a encontrarem novas
formas de trabalhar.
Ainda na componente editorial deste
anuário, temos um vasto trabalho de
antevisão para as diferentes áreas de
prática no próximo ano, ouvindo os
principais especialistas nacionais, bem
como o habitual Fórum de Líderes,
sobre os desafios do setor em 2021,
um ano em que se espera assistir a um
ponto de viragem na crise provocada
pela pandemia de Covid-19.
Por fim, a segunda parte do “Quem é
Quem” é composta pelas páginas de
apresentação das principais sociedades
de advogados portuguesas, para que
os nossos leitores possam conhecer
as equipas e as valências de cada
escritório.
O Jornal Económico agradece a
confiança e a preferência de todas
as sociedades que investiram neste
anuário e reitera o seu compromisso de
continuar a procurar acompanhar este
importante setor com jornalismo de
qualidade, independente e isento, nas
suas várias plataformas.

