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F. Castelo Branco apoia investimento
empresarial nos mercados lusófonos
A sociedade de advogados F. Castelo Branco & Associados aposta no acompanhamento de empresas portuguesas e de outras nacionalidades nos seus investimentos
em mercados externos, com privilégio dos mercados lusófonos.
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sociedade full service F. Castelo Branco &
Associados (FCB), incentiva as empresas a avançarem para a internacionalização, nomeadamente para os
mercados emergentes de língua
portuguesa, que além de potenciarem a diversificação geográfica, apresentam ainda um grande
potencial de crescimento económico, segundo frisam Gonçalo da
Cunha e Rodrigo Almeida Dias
(na foto), managing partners da
sociedade, que conta no total com
nove sócios.
Gonçalo da Cunha sublinha que
a sociedade tem registado um
aumento de clientes desde que
iniciou a sua atividade em Angola
e Moçambique, onde atua com
parceiros locais. “Fomos para esses

países para acompanhar os nossos
clientes e acabámos por conquistar novos clientes nesses mercados, nomeadamente da área oil
& gas ”, alguns dos quais trouxeram ainda investimentos para
Portugal, adianta Rodrigo Almeida
Dias. Além destes dois mercados de
língua portuguesa, a FCB está já
presente noutro mercado africano,
a Argélia, e prepara ainda a entrada
em Marrocos.
Ambos os advogados trabalham
diretamente com empresas de diversas nacionalidades, sobretudo de origem americana, inglesa, espanhola,
francesa e alemã. Um dos objetivos
da sociedade é reforçar a clientela
em Espanha, através do escritório
na capital daquele país, sendo uma
das principais áreas de interesse
para aquelas empresas o investi-

mento direto nos mercados lusófonos, incentivam.
Por outro lado, “há um grande
interesse no mercado espanhol”,
para atrair empresas espanholas
para o mercado português e multinacionais que adotam uma abordagem ibérica do mercado, adianta Rodrigo Almeida Dias, acrescentando que no médio prazo a
sociedade de advogados conta abrir
escritório também em Barcelona.
A FCB, com cerca de 80 advogados,
presta todo o tipo de serviços jurídicos ao segmento empresarial, com
destaque para o corporate e M&A,
fiscal, administrativo, imobiliário,
laboral e contencioso e arbitragem.
A sociedade foi fundada em 1989
por Miguel Castelo Branco, que se
mantém como sócio e presidente
do conselho de administração. 
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