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A Aguia r -Branco  & 
Associados desenvolve 
a sua atividade prefe-
rencialmente no chama-
do direito comercial e 

societário, apoiando os seus clien-
tes em Portugal e no estrangeiro, 
adianta Augusto Aguiar-Branco 
(na foto), sócio fundador, que 
atualmente dirige o escritório.
“Os principais clientes da Aguiar-

Branco & Associados são por-
tugueses que atuam em diversos 
setores, nomeadamente no finan-
ceiro, na indústria, comércio e 
serviços”, refere Augusto Aguiar-
Branco.

A origem do escritório, remonta 
a 1949, quando Fernando Aguiar-
Branco iniciou a sua prática pro-
fissional como advogado. Só mais 
tarde então, o advogado portuen-
se viria a fundar uma sociedade de 

advogados, a primeira a surgir no 
país, juntamente com o seu filho 
Augusto Aguiar-Branco. 

A Aguiar-Branco & Associados 
caracteriza-se pelo seu grau de 

“exigência própria”, e, também, 
com vista a “satisfazer o melhor 
possível as solicitações dos seus 
clientes, pela preocupação cons-
tante da competência, rigor, inde-
pendência, integridade, ética irre-
preensível, idoneidade, celeridade 
e inovação”, frisa Augusto Aguiar-
Branco.

O especialista em direito bancá-
rio e financeiro e em direito socie-
tário e comercial resume quais 
as principais áreas de atuação da 
sociedade: “a Aguiar-Branco & 
Associados presta serviços a enti-
dades públicas, a pessoas singula-
res e a pessoas coletivas, nacionais 
e estrangeiras, nas diversas áreas 

comerciais, industriais, financei-
ras, civis, publico-administrativas, 
fiscais, laborais, do imobiliário, 
urbanismo, turismo, ambiente, 
das tecnologias da informação, 
digital, proteção de dados e pro-
priedade intelectual”.
A Aguiar-Branco & Associados 

é constituída por cinco sócios 
(Augusto Aguiar-Branco, Bernardo 
Aguiar-Branco, celestina Maia, 
Paulo Silva cunha, e José carmo 
teixeira), e 15 advogados.

  A Aguiar-Branco & Associados 
presta serviços jurídicos a todo 
o tipo de empresas a atuar em 
Portugal, desde as PME às cor-
porações de maior dimensão, 

“acompanhando-as nas diversas 
matérias e assuntos decorrentes 
da sua atividade. Neste sentido, 
e atendendo à proximidade e 
importância do mercado espa-
nhol, é, também, interessante 
para o nosso escritório acom-
panhar as empresas espanholas 
que, sob diversas formas, atuam 
em Portugal”, comenta Augusto 
Aguiar-Branco, que considera 
fundamental uma maior apos-
ta das empresas portuguesas no 
mercado vizinho. Este é um dos 
mercados externos onde a socie-
dade de advogados pode dar o seu 
contributo para o desenvolvimen-
to e implementação de planos de 
internacionalização, seja ao nível 
do investimento direto como de 
projetos de exportação, adianta o 
mesmo responsável.  

A Aguiar-Branco & Associados – Sociedade de Advogados atua ao nível do cha-
mado direito comercial e das sociedades, sobretudo para clientes nacionais, 
alguns dos quais com interesses em diversos outros países, mas conta ainda 
com clientes de outras nacionalidades.

Aguiar-Branco & Associados: 
advocacia societária em Portugal 
e no estrangeiro
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