
 

 

 

DINIS LUCAS E ALMEIDA SANTOS E SUN & HOLD LAW OFFICES CELEBRAM PARCERIA 

LUSO-CHINESA 

A DINIS LUCAS E ALMEIDA SANTOS, BOUTIQUE LAW FIRM e a SUN & HOLD LAW 

OFFICES, Sociedade de Advogados Chinesa, celebraram em Março uma parceria - 

INTERNATIONAL STRATEGIC ALLIANCE AGREEMENT, visando colmatar as 

necessidades prementes e constantes de clientes Portugueses e Chineses das duas 

sociedades em ter uma assessoria jurídica, global e integrada em ambos os Países. 

 

A assinatura do acordo, por Margarida Almeida Santos, Sócia da DLAS, e por Linchang 

Shen, Sócio Sun & Hold Law Offices, vem fomentar a estratégia internacional da 

sociedade, a qual é fruto das tendências do mercado e da necessidade de acompanhar 

os clientes da DLAS no seu processo de internacionalização, obrigando a própria 

internacionalização da sociedade de advogados.  

Tendo como ponto de partida o interesse das empresas portuguesas no mercado 

chinês e o crescente investimento chinês em Portugal, é profunda convicção da DLAS 

que esta aliança estratégica será um sucesso e promoverá a prestação dos serviços 

jurídicos de cada uma das sociedades, numa dialéctica de cooperação constante, 

permitindo aos seus clientes expandir os seus negócios com a garantia da qualidade e 

rigor da prestação de serviços jurídicos. 

Desde 2012 que a DLAS está a trabalhar em permanência com o mercado chinês, 

tendo participado em vários fóruns e seminários, em diferentes cidades da China e 

tendo uma equipa de especialistas destacados para este mercado, que na perspectiva 

de internacionalização das empresas portuguesas, quer na vertente de assessoria 

jurídica aos clientes chineses que investem em Portugal, assessorando igualmente os 

processos de Autorização de Residência para Investimento, comummente conhecidos 

como Golden Visa.   

 

SUN & HOLD LAW OFFICES  

Constituída em 2005, a Sun & Hold é hoje líder na prestação de uma assessoria jurídica 

full service na China. 



Com sede em Shanghai tem escritórios em Nogtong, Kunshan e Chengdu. Desde 

Janeiro de 2015 conta com mais de 150 advogados altamente qualificados que actuam 

em todas as áreas do direito societário, civil e criminal.  

 

DLAS DAI 

A sociedade contempla, em notório progresso, um Departamento de Apoio à 

Internacionalização (DAI), centrado nas necessidades de adaptação às mudanças do 

mundo dos negócios, exaltadas pelo fenómeno da globalização, procurando sinergias 

entre os vários mercados, permitindo ajudar os seus clientes a encontrarem, em cada 

momento, as soluções jurídicas mais adequadas. 

O DLAS-DAI procura desenvolver uma estratégia internacional pensada para permitir 

acompanhar os seus clientes no desenvolvimento de projectos de internacionalização, 

visando a criação de uma envolvente favorável quer à actuação das empresas no 

mercado global, quer ao investimento estrangeiro em Portugal, e sempre que possível, 

fazendo a ponte entre os clientes e os organismos públicos e privados de apoio à 

internacionalização, 

Este departamento desenvolve o seu âmbito de actuação, nos seguintes eixos 

principais, auxiliando os Clientes no processo de internacionalização, nomeadamente: 

 Consultoria jurídica em múltiplas áreas, disponibilizando informação jurídica, 

enquanto matéria-prima fundamental para o processo de tomada de decisões 

em termos de internacionalização nomeadamente na área fiscal e corporate. 

 Definição e implantação de estratégias de abordagem dos mercados externos 

(adequação dos produtos aos mercados, análise da concorrência, informação 

económica e regulamentar, etc.) 

 Negociação de contratos, constituição de sociedades através do levantamento 

do quadro legal do mercado-alvo, de modo a fazer cumprir todas as regras 

estabelecidas na legislação dos países destino.  

 Enquadramento da estratégia de promoção externa, designadamente no que 

se refere aos mercados-alvo, às abordagens sectoriais e à tipologia de 

actuações previstos;  

 

Para mais informações:  

Dinis Lucas & Almeida Santos – Sociedade de Advogados R.L. 

Avenida da República, nº 50 – 7º A * 1050-196 Lisboa - Portugal 

URL: http://www.dlas.com.pt/    Email: geral@dlas.pt 

Tel. (00351) 217816010   /     Fax: (00351) 217816011 
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