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FCB E LIMA GONÇALVES & ASSOCIADOS ASSINAM PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO
A FCB e a sociedade madeirense estreitam laços de cooperação
A FCB e a Lima Gonçalves & Associados, a primeira sociedade de advogados a ser constituída na Região
Autónoma da Madeira, assinaram um Protocolo de Colaboração que reafirma o trabalho de cooperação que já
tem vindo a ser desempenhado entre os dois escritórios. O protocolo tem como objectivo a prestação de um
serviço de assessoria jurídica cada vez mais caracterizado pela excelência e pela satisfação dos respectivos
clientes.
Para Gonçalo da Cunha, sócio da FCB, “Estamos muito satisfeitos pela assinatura deste protocolo que vem
confirmar a relação de confiança e de grande empenho que existe entre as equipas dos dois escritórios, e
surge no contexto da estratégia de expansão e afirmação da FCB no mercado nacional e internacional. A
colaboração com a Lima Gonçalves & Associados, a mais antiga sociedade da região da Madeira, vem permitir
às duas sociedades continuar a responder eficazmente às necessidades dos nossos clientes.”
Para João Lima, sócio da Lima Gonçalves & Associados, “Estamos muito agradados com a concretização deste
protocolo. A FCB é uma sociedade de referência não só no panorama nacional mas também em outros
mercados como são Angola e Moçambique, onde tem associações com escritórios locais que nos permitirão
continuar a assegurar aos nossos clientes um serviço de qualidade e dedicação nas suas operações alémfronteiras. ” Declara João Lima, sócio da Lima Gonçalves & Associados,
A parceria celebrada prevê uma colaboração próxima entre as duas entidades que, em virtude da experiência
acumulada, garantem aos seus Clientes o tratamento de todos os seus projectos de acordo com os mais
elevados padrões de excelência. De destacar ainda a força do compromisso para que as duas firmas continuem
a desenvolver uma prática jurídica num enquadramento que não conhece limites ou barreiras geográficas.

SOBRE A FCB
A FCB foi constituída em 1989, e tem, desde a sua constituição, um forte cariz internacional, através das associações então
estabelecidas com reconhecidas sociedades de advogados do Brasil, Espanha e Reino Unido.
Actualmente, a FCB possui escritórios nas cidades de Lisboa, Porto e Faro (Portugal), parcerias com escritórios em Luanda
(Angola) e Maputo (Moçambique), bem como uma representação em Madrid (Espanha).
A FCB é uma Sociedade que promove diariamente uma relação estreita com os seus clientes, mantendo elevados padrões
de qualidade técnica, prestando um serviço integrado, rápido e eficaz, beneficiando, para tal, da experiência e do knowhow nas diferentes áreas de actuação dos seus mais de 80 colaboradores.
A FCB conta sobretudo, no seu leque de clientes, com empresas internacionais, bem como com um elevado número de
empresas nacionais, continuando também a prestar assistência a clientes particulares, nomeadamente, nas áreas de
direito fiscal, imobiliário e contencioso.
Mais informação em www.fcblegal.com
SOBRE A LIMA GONÇALVES & ASSOCIADOS
A LIMA, GONÇALVES & ASSOCIADOS, RI nasce em 1989 distinguindo-se por ser a primeira sociedade de advogados a ser
constituída na Região Autónoma da Madeira.
Fundada por iniciativa do Distinto Advogado Dr. Rui Lima, nome de referência, actualmente a LGA tem vários associados e
colaboradores e, desenvolve a sua actividade entre as várias áreas do direito, com especial enfoque nas de Comercial,
Laboral e Civil, como resposta às específicas necessidades da Região Autónoma da Madeira onde se insere.
Mais informação em http://www.lga.pt/pt/

