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ABREU ADVOGADOS E BBS JUNTAS PELA PROMOÇÂO DO 

CONHECIMENTO JURÍDICO DA ÁREA FINANCEIRA 
 

A Abreu Advogados, através do seu Instituto para o Conhecimento, anuncia a realização de um protocolo com 

o BBS – Instituto de Direito Bancário, da Bolsa e de Seguros, da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, com o objetivo de promover maior e melhor conhecimento em torno dos temas jurídicos 

relacionados com a área financeira. 
 

As duas entidades estiveram reunidas no passado dia 27 de Fevereiro para a formalização do acordo e 

apresentação pública das linhas orientadoras de uma atuação conjunta com vista à efetiva promoção da 

qualidade do conhecimento, através, entre outros objetivos, da divulgação de conteúdo informativo de 

qualidade, da disponibilização e facilitação no acesso a recursos nestas matérias ou mesmo pela criação de 

espaço para a troca de conhecimento. 
 

Para Duarte Athayde, Managing Partner da Abreu Advogados, “A Abreu Advogados e o BBS já são parceiros há 

muitos anos, mas este protocolo vai permitir a formalização da relação, com um propósito claro de nos 

responsabilizarmos pela promoção pública de conhecimento de uma área jurídica de tanto relevo na 

atualidade. Num período como o que vivemos, em que assistimos à transição e mudança dos mercados e dos 

modelos de atuação e financiamento das empresas, é de grande interesse público a promoção do debate e da 

troca de ideias, atenuando incertezas e assumindo um postura ativa na procura de soluções” 
 

Para Filipe Albuquerque Matos, Presidente do BBS, “É com grande satisfação que formalizamos este protocolo 

com os nossos parceiros Abreu Advogados. O nosso foco com este protocolo é a investigação e o ensino, mas 

procuramos constantemente que as matérias dos nossos estudos sejam temas da economia real com destaque 

para a produção de conhecimento que permita refletir sobre soluções práticas para os dilemas atuais do 

mercado” 
 

A assinatura teve lugar na sede da Abreu Advogados, em Lisboa, e contou, para além de Ricardo Costa, da 

Abreu Advogados, e de diferentes advogados da sociedade, com a presença do Presidente da Direcção do BBS, 

Professor Doutor Filipe Miguel Cruz de Albuquerque Matos, e do Diretor da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, Professor Doutor Rui de Figueiredo Marcos. 
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Sobre o BBS – Instituto de Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros 
O BBS - Instituto de Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros foi constituído em 1998, no âmbito da Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra, onde tem a sua sede. Sob a direção do Prof. Doutor João Calvão da Silva foi criado o Curso 

de Pós-Graduação em Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros, que já vai na 19ª edição. O propósito do BBS é ser uma 

instância de investigação e ensino da área financeira, que acompanhe permanente e prospectivamente este mundo na sua 

indispensável ligação à economia real, produtiva de riqueza e geradora de emprego. Sempre numa visão 

internacionalizada, com especial destaque para a União Europeia de que Portugal é membro. 

www.fd.uc.pt/bbs/ 
 
Sobre o Instituto do Conhecimento Abreu Advogados 

Fundado em Setembro de 2012, o Instituto do Conhecimento Abreu Advogados  assume-se como um dos marcos mais 

importantes na estratégia de crescimento sustentável da Abreu Advogados. Conciliar a dimensão com a qualidade é a 

principal linha estratégica desse projeto, que permite potenciar a credibilidade técnica, organizacional e humana que tem 

vindo a pautar a sociedade. O Instituto do Conhecimento Abreu Advogados demonstra a atualização científica dos seus 

profissionais e revela a ambição de constituir um centro de formação especializada. Por outro lado, ambiciona desenvolver 

uma rede importante com o meio académico e empresarial, onde os colaboradores da Abreu Advogados poderão certificar 

as mais-valias resultantes de uma estrutura de advocacia vocacionada para corresponder às elevadas expetativas dos seus 

Clientes. 

www.abreuadvogados.com/oqf_inst_conhecimento.php 
 
Sobre a Abreu Advogados 
Constituída em 1993, a Abreu Advogados está atualmente entre as três maiores sociedades de advogados em Portugal, 

contando com uma equipa de cerca de 200 advogados, num total de 300 profissionais. Além dos escritórios de Lisboa, 

Porto e Madeira, a Abreu Advogados tem forte presença internacional através das desks de Angola (FBL Advogados), 

Brasil (Siqueira Castro Advogados), Cabo Verde (Arnaldo Silva & Associados, C&C Lawyers e Abreu Advogados), China – 

Macau (C&C Advogados), Moçambique (JLA Advogados) e Timor-Leste (joint office com C&C Advogados). 
www.abreuadvogados.com 

 

 
Para mais informações, contacte:  
Bruno Mourão | +351 919 990 839 | bruno.mourao@hkstrategies.com  
 
Abreu Advogados | Departamento de Comunicação e Marketing 
Rosemary Gonçalves | 217 231 800 | rosemary.goncalves@abreuadvogados.com  

Lourenço Ovídio | 217 231 800 | lourenco.ovidio@abreuadvogados.com 

https://www.abreuadvogados.com/xms/files/Abreu_Internacional/Brochura_InstitutoConhecimentoAB_final.pdf
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