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SOCIEDADE
ThE fIrm
Castanheira, Almeida, Pereira & Associados, Sociedade de Advogados, RL é uma Sociedade de Advogados com escritório 
sede em Coimbra, fundada em 1992 e registada na Ordem dos Advogados sob o n.º 32/92.

Usa como elemento identificativo a sigla CAPA – Sociedade de Advogados, RL, e é actualmente cons tituída por nove 
advogados, advogados estagiários e pessoal de apoio.

Castanheira, Almeida, Pereira & Associates, Law Firm, LLC is a law firm with its head office in Coimbra. It was founded in 
1992 and registered at the Bar Association under number 32/92. 

It uses as a distinctive element the acronym CAPA – Law Firm, LLC, and it is currently composed of nine lawyers, trainee 
lawyers and office personnel.

VAlOrES
VAluES

Todos os advogados e colaboradores da CAPA - 
Sociedade de Advogados, pautam a sua actuação 
por princípios tão importantes como a independência, 
profissionalismo e competência, sempre em escrupuloso 
cumprimento dos mais elevados standards de ética e 
deontologia profissional.

All the lawyers and helpmates from CAPA – Law Firm guide their 
actions by means of important principles such as independence, 
professionalism and proficiency, always aiming at the careful 
fulfilment of the highest standards of ethics and professional 
deontology.

COmpETênCIAS
ExpErTISE

Todos os advogados desta sociedade têm elevada 
experiência no exercício da sua profissão, sendo que são 
frequentemente chamados a desempenhar igualmente 
cargos de elevada relevância social quer ao nível nacional 
quer local, sempre de acordo com um espírito humanista 
de permanente actualização e desenvolvimento pessoal, 
científico e técnico.

All the lawyers with the firm possess high experience in law 
practice and that is the reason why they are often called to play 
the highest socially relevant roles at national or local level, always 
in accordance with a humanist spirit of permanent update and 
personal, scientific and technical development.

EfICáCIA E CApACIDADE DE 
rESpOSTA
EffICIEnCy AnD rESpOnSIVEnESS

O espírito dinâmico que impera no seio dos advogados 
sénior, é igualmente partilhado pelos advogados mais 
novos da sociedade, que, em conjunto, formam uma 
equipa de profissionais que oferece um serviço de 
excelência apto a dar resposta às mais exigentes 
necessidades dos seus clientes.

The dynamic spirit which rules among the senior lawyers is also 
shared by the younger lawyers of the firm, who, all together, 
create a team of professional practitioners which offers a service 
of excellence ready to adequately respond to the clients’ highest 
needs.

COmprOmISSO
COmmITmEnT

O nosso compromisso é continuar a ajudar os nossos 
clientes no seu objetivo de crescimento sustentado, 
e continuar a oferecer soluções eficazes para as suas 
necessidades profissionais e pessoais.

Our commitment is to keep on helping our clients in 
their goal of sustained growth and to pursue the offering 
of efficient solutions to their professional and personal 
requirements.

rESpOnSAbIlIDADE SOCIAl
SOCIAl rESpOnSIbIlITy

Enquanto estrutura consciente da relevância que a sua 
atuação tem na comunidade em que se insere, bem 
como das responsabilidades que lhe são estatutariamente 
atribuídas, a CAPA – Sociedade de Advogados não raras 
vezes faz a avocação dos seus recursos humanos e 
técnicos, ao serviço de atividades de índole social bem 
como de serviços pro-bono.

As an organization aware of the relevance of its actions 
in the community where it is placed and also aware of its 
statutorily conferred responsibilities, CAPA – Law Firm 
usually claims its human resources and technicians to 
provide social activities as well as pro-bono services.

rEprESEnTAçãO Em 
TErrITórIO nACIOnAl
rEprESEnTATIOn In 

nATIOnAl TErrITOry

Para além da sua equipa multi-disciplinar sediada em 
Coimbra, a CAPA – Sociedade de Advogados tem 
representação em Lisboa, com quem articula diariamente 
por forma a oferecer uma capacidade de resposta rápida 
e eficaz, em qualquer ponto do território nacional.

Beyond a multidisciplinary team, with its head office in 
Coimbra, CAPA – Law Firm has correspondent office in 
Lisbon, with whom it discusses, on a daily basis, offering 
the possibility of quick and efficient response from 
everywhere in the country.



árEAS DE práTICA
ArEAS Of prACTICE

bAnCárIO
bAnkIng lAw

Alguns dos clientes da CAPA - Advogados são entidades 
bancárias que procuram assessoria jurídica aos seus 
departamentos de contencioso e recuperação de crédito para 
acompanhamento de processos judiciais e demais matéria 
relacionada com a atividade bancária. Fruto dessa experiência 
e know-how, também patrocinamos clientes empresariais e 
particulares nas suas relações judiciais ou extra-judiciais com 
instituições de crédito.

Some of CAPA – Law Firm’s clients are banks which need legal advice 
in their litigation departments and credit recovery for monitoring court 
proceedings, and any other matter related with banking. As a result of 
that experience and know-how, we also sponsor business customers 
and private customers in their court issues or extra-judicial matters 
with credit institutions.

lAbOrAl
lAbOur lAw

Consciente da importância que hoje assumem os 
departamentos de RH das entidades empregadoras e quão 
decisivas são as decisões de gestão neste campo para o 
sucesso das instituições, sem nunca esquecer a relevância 
que a situação laboral representa para os particulares, a 
CAPA – Advogados presta serviços jurídicos em todos os 
aspectos legais emergentes ou associados à contratação 
laboral, tanto em fase judicial ou pré-judicial, como 
igualmente no plano do aconselhamento e realização de 
pareceres.

CAPA – Law firm is conscious of how important human resources’ 
departments are nowadays in the employer’s companies and, similarly, 
how crucial management decisions in this field are to accomplishing 
success in these institutions, without ever forgetting the relevance 
of the people’s labour situation. Because of that, CAPA – Law Firm 
provides legal services in all the emerging legal aspects or those 
related to legal hiring, both in court or in pre-court periods, as well as 
at the counselling plan or in the achievement of notions.

COnTEnCIOSO
lITIgATIOn lAw

Na advocacia moderna a área de contencioso já não é 
encarada como a mera litigância judicial em matéria civil, 
comercial ou executiva. Nessa medida, os advogados 
da CAPA - Advogados para além de possuírem ampla 
experiência em todas as áreas de resolução judicial de 
conflitos, patrocinam igualmente situações que vão desde 
a arbitragem até à elaboração de pareceres vocacionados 
para uma fase pré-contenciosa e até mesmo preventiva de 
conflitos.

In modern law, this field is not considered anymore as a 
simple proceeding in civil, commercial or executive litigation. 
To that extent, all CAPA’s lawyers, besides possession of a 
wide experience in all areas which need judicial resolution of 
conflicts, also support situations ranging from negotiation to 
the development of advice aimed at pre-litigation and even 
prevention of conflicts.

COmErCIAl E SOCIETárIO
COmErCIAl AnD  COrpOrATE lAw

Sendo um dos pilares da sua actividade, a CAPA – Ad-
vogados presta serviços de acompanhamento jurídi-
co pontual ou permanente a pessoas colectivas de di-
reito público ou privado, em áreas que abrangem os 
mais variados sectores de actividade, nomeadamente: 

• Alterações estatutárias, assessoria a actos da 
vida societária, elaboração de acordos parassociais 
e acompanhamento na elaboração de contratos; 

• Processos de insolvência (de pessoas singulares ou 
colectivas), reconhecimento ou impugnação de crédi-
tos, dissolução e liquidação de sociedades.

This being one of the most important fields in our business, CAPA 
– Law Firm provides occasional or permanent legal advice services 
about public or private Law to any legal subject, in areas of action 
encompassing several business sectors, namely:

• Creation, restructure, fusion and division of societies;

• Statutory changes, assistance to corporate life activities,
drafting of shareholder agreements and monitoring the pre-
paration of contracts; 

• Bankruptcy procedures (related to individual subjects or 
legal entities), recognition or contesting claims, companies’ 
dissolution or settlement.

EnErgIA
EnErgy

A CAPA – Advogados tem evidenciado um crescimento 
significativo na assessoria jurídica à área da produção e 
distribuição de energia, com particular incidência nas energias 
de fonte renovável. É de destacar a assessoria na promoção 
de projectos energéticos, bem como na aquisição, construção 
e operações de todos os tipos de instalações produtoras de 
energia, com particular incidência na área da energia eólica.

CAPA – Law Firm has shown a significant growth in providing legal 
advice to the area of production and distribution of energy, with 
main focus on renewable energies. It is worth to mention the advice 
in the promotion of energy projects, as well as in the acquirement, 
construction and operations of all types of energy producing facilities, 
mainly the ones concerning wind energy.

SAúDE
hEAlTh

A CAPA – Advogados tem prestado assessoria jurídica a 
entidades públicas e privadas em diferentes aspectos da sua 
actividade na área da saúde, nomeadamente consultoria a 
médicos, clínicas, laboratórios e empresas farmacêuticas nas 
diversas vertentes que decorrem da actividade profissional.

A CAPA tem ainda representado profissionais médicos em 
procedimentos penais, civis, administrativos e disciplinares.

CAPA – Law Firm provides legal advice to public and private entities 
in different aspects of its activity in Health matters, namely advising 
doctors, health clinics, laboratories and pharmaceutical industry in all 
dimensions of its professional activity.

CAPA also represents doctors in criminal, civil, administrative and 
disciplinary proceedings.
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Morada (address):
Rua João Machado, n.º 19, 2.ºC 
3000-226 Coimbra

Tel: (+351) 23 984 27 30 / 23 948 27 31
Fax: (+351) 23 984 27 32

Email: geral@capa-advogados.com

lISbOA - AmOrEIrAS

Morada (address):
Av. Eng. Duarte Pacheco Torre 2, P 3, Sala 11 
1070-102 Lisboa

Tel: (+ 351) 21 387 06 90
Fax: (+351) 21 388 08 02

Email: geral@capa-advogados.com

COnTACTOS
COnTACTS

públICO
publIC lAw

A CAPA – Advogados presta assessoria jurídica especializada nas 
diversas áreas de Direito Público, com especial incidência nos ramos 
de Direito Administrativo geral; Contratação pública; Contencioso 
eleitoral; Expropriações e Urbanismo.

A ampla experiência obtida nesta área do Direito advém em larga 
medida do facto de muitos dos seus clientes serem entidades 
públicas, sendo que também patrocinamos particulares nas suas 
relações jurídico-administrativas, nomeadamente quando está em 
causa o apuramento de responsabilidade penal ou civil do Estado. 
Cumpre igualmente sublinhar a frequente emissão de pareceres 
e informações sobre matéria de Direito Público, bem como o 
patrocínio forense no âmbito de processos judiciais em Tribunais 
Administrativos e Fiscais.

CAPA – Law Firm gives specialized legal advice in several areas concerning 
Public Law, mainly in the fields of general Administrative Law; Procurement; 
Electoral Disputes; Expropriations and Urbanism.

The wide experience gathered in this field comes mostly from the fact that 
plenty of our clients are public entities, although we also sponsor private 
customers in their legal and administrative connections, primarily when the 
criminal or civil liability of the state is to be determined.
It is also important to stress the frequent production of legal opinions and 
reports about public law issues, as well as legal representation in court 
proceedings at Administrative and Tax Courts.

pEnAl E COnTrA-OrDEnAçõES
CrImInAl lAw AnD  mISDEmEAnOurS

O Direito Penal e das Contra-Ordenações assume hoje um papel 
decisivo no contexto jurídico nacional, porquanto a realidade sócio-
económica leva o legislador a reforçar o âmbito da responsabilida-
de criminal e contra-ordenacional, sobretudo no que respeita às 
empresas e ao papel que nelas é desempenhado pelos seus legais 
representantes. 

A CAPA - Advogados tem vasta experiência nestas matérias, e 
conta na sua equipa com advogados com ampla experiência 
de intervenção e patrocínio em processos criminais e contra-
ordenacionais no quadro da protecção dos interesses dos seus 
clientes, bem como no aconselhamento e a consulta jurídica 
com vista à prevenção da prática de ilícitos penais ou contra-
ordenacionais.

Nowadays, this field plays a decisive role in the legal national context, 
which is why the social-economic reality leads the legislator to reinforce 
the extent of criminal and misdemeanour responsibilities, especially 
those regarding enterprises and the role that is played within them by 
their legal representatives.

CAPA – Law Firm has a wide experience regarding these issues 
and relies on a team of lawyers with broad experience assisting and 
supporting criminal and legal offenses, always bearing in mind the 
protection of their client’s interests, as well as counselling and legal 
consultation to prevent criminal conduct and the practice of legal 
offenses.



www.capa-advogados.com


