
Há um lugar onde podes ser tu mesmo

A Uría Menéndez é um projeto de pessoas. 

Mais do que um escritório, é também uma escola  
de advogados, uma empresa, uma instituição 
respeitada que, durante os seus mais de setenta anos 
de história, manteve um firme compromisso com a 
sociedade civil. 

Nada do que hoje é a Uría Menéndez teria sido 
possível sem a contribuição de todos os que 
trabalharam ou trabalham no Escritório.

A nossa derradeira aspiração é a procura constante 
da excelência, como reflexo da qualidade humana 
e profissional de todos os que integram o projeto. 
Esta procura guia-se por valores que, enquanto 
bases do Escritório, nos foram legados pelos nossos 
sócios fundadores e que hoje, de mestre para 
aprendiz, transmitimos às gerações mais jovens. A 
generosidade, a humildade, a solidariedade, o apreço 
pelo trabalho bem feito, a atenção ao detalhe e a 
paixão pelo Direito como vetor de desenvolvimento 
pessoal e de convivência social são apenas alguns dos 
princípios herdados de Rodrigo Uría González que, 
com audácia, nos mantêm na vanguarda do Direito. 



onde cresces

Sabias que a Uría Menéndez é uma 
escola de advogados em que cada sócio 
ou counsel conta com equipas com um 
número máximo de quatro advogados?

Sabias que – fruto do nosso modelo de 
crescimento orgânico – a Uría Menéndez 
nomeia todos os anos, em média, cinco 
novos sócios, a maioria dos quais fez 
toda a sua carreira profissional no 
escritório?

“O estágio na UMPC é o perfeito equilíbrio entre a teoria e 
a prática. Reflexo disto é o programa de formação, uma 
das principais razões pelas quais escolhi este escritório 
para iniciar o meu percurso profissional”.
ALEXANDRE PEDRAL SAMPAIO ASSOCIADO SÉNIOR

“Em 2007 escolhi estagiar na UMPC, entre outras razões, 
pelo plano de carreira transparente e meritocrático e 
pelo plano de formação ímpar no mercado. A escolha 
foi a certa: aqui aprende-se de forma entusiasmada e 
permanente e num ambiente  extraordinário, o que nos 
permite superarmo-nos a cada dia que passa”.
JOANA TORRES EREIO  SÓCIA

“Dois dos valores mais notáveis da Uría Menéndez 
são o seu desejo de excelência e sua paixão pela 
aprendizagem, valores tão universais que o Escritório 
consegue internalizá-los em cada um de seus advogados, 
independentemente das suas origens e circunstâncias. 
Ainda que a maior parte da minha vida tenha decorrido 
fora de Espanha, na Uría Menéndez sinto-me em casa. 
Desde o primeiro momento, soube que o Escritório  
era o melhor lugar para crescer como advogada e  
como pessoa”.
MILOSLAVA ILCHEVA SRANDEVA ASSOCIADA JÚNIOR

ADVOGADO ESTAGIÁRIO 
Acompanhamento
  ·  Primeira rotação numa área de prática: atribuição de um tutor, 

sócio ou counsel do Escritório.
  ·  Segunda, terceira e quarta rotações de seis meses em diferentes 

áreas de prática.
Duração: 2 anos

ASSOCIADO JÚNIOR
Integração numa área de prática.
Duração: 3 anos

ASSOCIADO SÉNIOR
Duração: 4 anos

ASSOCIADO PRINCIPAL / 
ASSOCIADO COORDENADOR
Duração: 3-4 anos

SÓCIO /  COUNSEL

ESTAGIÁRIO 
  ·  Sessões de formação semanais: com advogados internos e 

reputados professores, magistrados e juristas.
  ·  Formação específica: argumentação e redação jurídica, 

elaboração de pareceres jurídicos e legal opinions, como  
realizar uma auditoria jurídica, etc.

ASSOCIADO JÚNIOR
IE-UM Professional development program for lawyers 
  ·  Direcionado a todos os associados juniores de todos os 

escritórios ibéricos.
  ·  123 horas de formação ministradas nas instalações da IE 

Business School.
  ·  Sessões distribuídas durante três anos, nos meses de março, 

junho, setembro e novembro.
  ·  Conteúdo jurídico ministrado por profissionais da UM e 

matérias económico-empresariaislecionadas por professores 
da IE Business School em inglês.

  ·  Emissão de certificados anuais e de um diploma final conjunto 
IE-UM.

Legal English Course

ASSOCIADO SÉNIOR, ASSOCIADO PRINCIPAL, 
ASSOCIADO COORDENADOR E SÓCIO / COUNSEL
  ·  A formação é contínua ao longo das diferentes etapas da carreira 

profissional, com programas específicos pensados  
e adequados à evolução e crescimento das competências que  
se pretendem desenvolver, para o qual contamos com  
a colaboração das principais escolas de negócios ibéricas.

  ·  Reforçamos os conhecimentos jurídicos, bem como 
competências no âmbito da gestão de pessoas, liderança, 
negociação, desenvolvimento do negócio, gestão de projetos, 
do tempo e de contactos, networking, etc.

PROGRESSÃO NA CARREIRA
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Na Uría Menéndez contamos com a melhor equipa e os 
melhores recursos para te ajudar na tua atividade profissional. 

Assim, entre muitos outros recursos, dispomos de uma 
extensa biblioteca jurídica (com mais de cento e dez mil 
volumes), acesso às principais bases de dados jurídicas e uma 
vasta equipa interna de gestão do conhecimento. Através de 
um sofisticado sistema informático, podemos aceder de modo 
rápido e intuitivo aos milhares de documentos jurídicos que 
fazem parte da amplíssima experiência do Escritório. 

De igual modo, dispomos de extensas equipas nos 
Departamentos de Tecnologia e Inovação e de Línguas que 
nos permitem trabalhar num ambiente tecnológico mais 
vanguardista e com as maiores garantias linguísticas.

Na Uría Menéndez desenvolvemos a nossa atividade de forma 
responsável e empenhada. As nossas prioridades são o bem-estar 
das pessoas, o respeito pelo ambiente e o progresso económico 
e social do meio em que operamos. O nosso objetivo é ser um 
elemento de apoio à sociedade enquanto participantes na missão 
pública da administração de justiça.

A nossa atividade está regulada por políticas, códigos e princípios 
que refletem o nosso compromisso com a sustentabilidade.

Aderimos ao Pacto Global das Nações Unidas e contribuímos 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos os anos 
publicamos o nosso Relatório de Sustentabilidade (ver aqui o 
Relatório de Sustentabilidade de 2020).

Na nossa estratégia de sustentabilidade é fundamental a relação 
com os nossos grupos de interesse (clientes, advogados e outros 
profissionais, sócios, estudantes de direito, antigos profissionais 
do Escritório e prestadores de serviços e colaboradores), com os 
quais procuramos aumentar a transparência e o diálogo eficaz para 
construir relações de confiança.

onde juntos somos melhores

Sabias que em 2008 a Harvard  
Business School elaborou um case study 
como material de estudo para os seus 
alunos sobre a evolução e estratégia 
da Uría Menéndez? Somos a única 
sociedade ibérica que conta com um 
caso elaborado por esta prestigiada 
Universidade.

Sabias que 45,2% das pessoas que 
trabalham na Uría Menéndez fazem 
parte do pessoal de apoio?

EQUIPA E ÁREAS DE APOIO

SUSTENTABILIDADE

CAMPUS. Mais do que uma aplicação informática

A Uría Menéndez tem a sua origem na Universidade e, como 
tal, defende desde os seus primórdios o papel único que o 
conhecimento e a criação do Direito têm para a advocacia. Não 
é em vão que os nossos fundadores – Rodrigo Uría González 
e Aurelio Menéndez Menéndez – foram galardoados com o 
Prémio Príncipe das Astúrias das Ciências Sociais (em 1990 e em 
1994, respetivamente) pelas suas contribuições para o estudo e 
desenvolvimento da ciência jurídica.

O Campus UM é o reflexo desta origem. Constitui-se como 
centro de formação integral no qual se engloba a imensa oferta 
formativa disponível para advogados e não advogados num 
modelo de formação contínua. Este centro, com uma aplicação 
virtual na Intranet do Escritório, está estruturado como uma 
Universidade: conta com um reitor, um corpo docente e várias 
faculdades com os seus diretores. 

ÁREAS DE APOIO

·  Deontologia, Riscos e  
Cumprimento das Normas 

·  Relações Externas

·  Gerência

·  Gestão do Conhecimento 
e Formação

·  Secretaria Geral

·  Tecnologia e Inovação

Sabias que fomos a 1.ª sociedade 
que, em Portugal, desenvolveu e 
implementou um plano de formação 
interno para os seus advogados?

EM 2020
495
Seminários jurídicos

530
Publicações dos nossos advogados

137
Cursos de competências

108
Cursos sobre ferramentas
informáticas

100
Horas de formação
em inglês geral e jurídico

46
Cursos sobre deontologia
e cumprimento

397.395
Artigo, livros e revistas disponíveis
na nossa biblioteca

EM 2020
105
Professores universitários

7
Catedráticos entre eles

A Uría Menéndez, em colaboração com empresas líderes no 
sector da tecnologia jurídica para melhorar a formação em língua 
espanhola das suas ferramentas, dispõe de sistemas que utilizam 
inteligência artificial para facilitar a revisão de documentação e 
cláusulas em grandes volumes de informação.

A Uría Menéndez continua, também, a desenvolver projetos 
que, através da aplicação da inteligência artificial, procuram 
melhorar a eficiência dos advogados, reduzindo o tempo que 
estes dedicam a tarefas de rotina ou menos produtivas.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

https://fr.zone-secure.net/107881/1364302/#page=1


onde vencemos qualquer desafio

“Na Uría Menéndez vais encontrar mestres, verdadeiros 
mentores que, com muita paciência e muita paixão, farão com 
que te superes todos os dias. Sem dúvida, o desafio constante 
e a inconformidade fazem parte do ADN desta casa. Tal 
como a resiliência e o otimismo. Não haverá nenhum desafio 
(ou pandemia) que nos detenha se ficarmos todos juntos. 
Esperamos por ti”.
JESUS SARACHO ASSOCIADO PRINCIPAL

“Desde o início, o teu envolvimento nos projetos é total e as tuas 
ideias e iniciativas são valorizadas, pelo que cada assunto é um 
novo desafio com o qual podes testar as tuas competências e 
conhecimentos. Isto, juntamente com as possibilidades de um 
secondment no estrangeiro e aceder à formação multidisciplinar, 
faz da Uría Menéndez um lugar cheio de oportunidades para 
pessoas com um espírito de superação”.
 VIOLETA PINA  ASSOCIADA PRINCIPAL

“A carreira profissional no Escritório é muito estimulante, estás 
constantemente a aprender e tens uma excelente equipa para 
te apoiar. Além disso, és encorajado a combinar a sua atividade 
profissional com outras atividades. No meu caso, por exemplo, 
dou aulas na universidade e colaboro com organizações e think 
tanks relacionados com a tecnologia e o direito digital”.
JULIA RODRIGO ASSOCIADA SÉNIOR

“O desenvolvimento da criatividade no ambiente certo é 
essencial. Desde a minha chegada à Uría Menéndez, pude 
participar numa multiplicidade de assuntos complexos que 
me permitiram aplicar o Direito de uma forma diferente, num 
contexto multidisciplinar e a partir de uma enorme variedade 
de perspetivas. Isso permitiu-me crescer profissionalmente no 
ambiente mais propício”.
 BORJA DE LA MACORRA ASSOCIADO SÉNIOR

Sabias que a Uría Menéndez e um dos seus 
fundadores, Rodrigo Uría Meruéndano, 
tiveram um papel determinante na escolha 
de Espanha como país de acolhimento da 
coleção Thyssen-Bornemisza e encabeçaram 
as negociações com a família Thyssen em 
nome do Estado espanhol até à inauguração 
do Museu Thyssen-Bornemisza em 1992? 



A nossa estratégia e presença em diferentes 
países permite-nos proporcionar aos advogados 
oportunidades internacionais de primeira linha, seja 
nos nossos escritórios, nos escritórios dos nossos 
best friends, nas instalações de clientes ou em 
instituições várias.

1946–2021
12 ESCRITÓRIOS
Barcelona, Bilbau, Lisboa, Madrid, Porto, Valência, 
Bruxelas, Londres, Nova Iorque, Bogotá, Lima, 
Santiago do Chile.

PPU
Fazemos parte da primeira grande sociedade 
de advogados ibero-americana: “Philippi, 
Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría” (PPU), com 
escritórios na Colômbia, Chile e Peru. 

BEST FRIENDS
Estreitas relações estratégicas com sociedades 
líderes na Alemanha, França, Holanda, Itália e Reino 
Unido (a nossa rede de Best Friends).

DESDE 2011
391 DESTACAMENTOS 
de advogados entre escritório da Uría Menéndez 
no mundo e para outros clientes e escritórios best 
friends. 

29 DESTINOS EM 20 PAÍSES  
DOS 5 CONTINENTES
Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil,
Colômbia, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, 
França, Japão, Luxemburgo, México, Moçambique, 
Países Baixos, Perú, Portugal, Reino Unido, Suécia.
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URÍA MENÉNDEZ, ESCRITÓRIO LÍDER IBERO-AMERICANO

onde não há fronteiras

“Desde os meus tempos de estudante sonhava em ter uma 
experiência profissional no estrangeiro e sabia que a Uría 
Menéndez – Proença de Carvalho poderia proporcionar-me esta 
oportunidade. E não foi diferente.”.
ALEXANDRE PEDRAL SAMPAIO  URÍA MENÉNDEZ, MADRID

“Viver em Hong Kong durante seis meses e ter a oportunidade 
de trabalhar num escritório como a Slaughter and May foi uma 
experiência extremamente enriquecedora a todos os níveis e 
absolutamente inesquecível”.
NAIR CORDAS  SLAUGHTER AND MAY,  HONG KONG

“A experiência de viver durante um ano em Londres, com a 
riqueza e diversidade cultural que a caracterizam, é um marco 
inesquecível no meu percurso nesta casa”.
 MIGUEL STOKES  URÍA MENÉNDEZ, LONDRES

“Tive a oportunidade de trabalhar alguns meses na equipa de 
private equity do escritório de Madrid e, já com seis anos de 
experiência, o privilégio de integrar a equipa de mercado de 
capitais do escritório Davis Polk & Wardwell, em Nova Iorque”.
CATARINA TAVARES LOUREIRO  DAVIS POLK & WARDWELL,  NOVA IORQUE

“No fim, regressei a casa com novos amigos, que conto guardar 
por muitos e bons anos, tanto do escritório da Uría Menéndez − 
sempre presente e atento −, como da Slaughter and May”.
JOÃO LOURO E COSTA  SLAUGHTER AND MAY,  LONDRES

“Quando cheguei não imaginava que uma experiência de 
alguns meses tivesse tanto impacto no meu futuro profissional. 
Suponho que quando decides dedicar-se ao direito processual 
penal, presumes que “só pode trabalhar em Espanha”. Um 
grande erro!”.
SARA SANZ CASTILLO  BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK, AMSTERDÃO

Sabias que somos o primeiro Escritório 
ibero-americano com presença nos 
principais centros financeiros? Apoiamos 
as empresas líderes e as respetivas 
equipas na defesa dos seus interesses no 
mercado ibero-americano, bem como 
nos seus projetos internacionais.

PPU

BEST FRIENDS

LEX MUNDI



FUNDAÇÃO PROFESSOR URÍADESENVOLVIMENTO PESSOAL

CLUB UM

Na Uría Menéndez-Proença de Carvalho acreditamos 
em ti como profissional mas, sobretudo, como pessoa, 
sejas como fores e venhas de onde vieres porque o que 
revela é o teu talento.

Queremos que sejas tu mesmo, que tomes as rédeas 
da tua carreira e não estabeleças limites a ti mesmo. 
Acreditamos que assim te sentirás na Uría Menéndez-
Proença de Carvalho como em tua casa, cuidando dela 
e pondo a melhor versão de ti ao serviço dos clientes.

Trabalhamos arduamente para que (i) possas 
conjugar a tua vida pessoal e profissional (com 
ferramentas tecnológicas, medidas de flexibilidade e 
trabalho à distância e, sobretudo, com uma cultura 
assente na eficiência); (ii) acredites em ti como 
profissional e empreendedor (porque não acreditamos 
num modelo único, mas na capacidade de desenvolver 
o teu talento com a ajuda de programas de mentoring, 
liderança e networking); e (iii) contribuas com a tua 
diversidade e aceites as dos outros. 

…Sim, é verdade, há muito por fazer... podemos 
contar com a tua ajuda?

A Fundação Professor Uría nasceu no ano 2005 com o 
objetivo de ajudar os grupos mais desfavorecidos da 
nossa sociedade mediante a colaboração e o incentivo 
ao voluntariado em múltiplos programas de apoio. 
Assim, atuamos em quatro áreas:

PRO BONO  Assessoria jurídica gratuita a entidades sem 
fins lucrativos.

AÇÃO SOCIAL A Fundação põe em marcha diversas 
iniciativas sociais, quer independentemente quer em 
colaboração com outras entidades.

EDUCAÇÃO Promove a educação e a formação como 
instrumentos de emancipação social e desenvolvimento 
pessoal e institucional, assim como a igualdade de 
oportunidades e a não discriminação.

CULTURA Apoia e incentiva os estudos jurídicos 
inovadores e de qualidade sobre o mundo da arte. 
Atribui anualmente o Prémio Rodrigo Uría Meruéndano 
do Direito da Arte, em torno do qual se organizam vários 
seminários e conferências.

EM 2020
382 voluntários.
2.593 beneficiários diretos (pessoas singulares).
212 entidades beneficiárias.
54 projetos em marcha.

onde importas e onde aportas

Sabias que no Escritório temos representantes 
de quatro gerações, que 60,7% do pessoal são 
mulheres, que temos pessoas de vinte e cinco 
países que falam um total de vinte línguas, 
que temos uma LGBTI & Allies Desk com mais 
de sessenta membrxs e que onze colegas com 
deficiência trabalham connosco?

“Há muitos preconceitos sobre como é o típico advogado da 
UM, mas se nos conheceres, verás que somos diferentes na 
identidade sexual, idade, local de origem... Mas há uma coisa 
que todos nós temos em comum: a paixão pelo nosso trabalho. 
O desempenho e a qualidade do trabalho são avaliados pelos 
resultados e temos as ferramentas necessárias para  
teletrabalhar e conciliar”.
MARTA LÓPEZ NARVÁEZ  ASSOCIADA PRINCIPAL

“O Clube UM é um ponto de encontro cultural e de lazer para 
todos no Escritório. A variedade de atividades é muito ampla e 
de alta qualidade. Desde concertos de música clássica e visitas 
às melhores exposições do país, a atividades desportivas e de 
leitura, torneios e workshops. E sem esquecer os imprescindíveis 
afterworks no terraço”. 
JANA LAMAS  ASSOCIADA SÉNIOR

“Desde o primeiro dia temos a oportunidade de colaborar como 
voluntários da Fundação e tomar consciência do compromisso 
do Escritório com a sociedade. Os múltiplos programas 
respondem a diferentes necessidades, entre as quais se 
destacam a assessoria pro bono, a formação em prisões ou o 
apoio a menores em risco de exclusão social”.
 TOMÁS ARRANZ SÓCIO

O Club UM nasceu no ano 2002 com a ideia e objetivo 
que os membros do escritório se conheçam e possam 
disfrutar de atividades culturais, desporto e lazer. 

Algumas atividades do Club UM:
·  Visitas a museus, exposições, palestras sobre arte e 

concertos.
·  Afterworks, provas de vinho e cursos de culinária.
·  Clube de Leitura.
·  Cursos de mindfulness e yoga.
·  Campeonatos de matraquilhos / Play Station / cartas.
·  Clube de runners e participação em corridas de 

solidariedade.
·  Campeonatos de futebol, basquetebol, paddle e 

o torneio anual de futebol com os escritórios Best 
Friends, numa capital europeia.



ESTÁGIO DE VERÃO

A QUEM SE DESTINA
·  Alunos de licenciatura em Direito que se identifiquem 
com e pratiquem os nossos valores.

·  As candidaturas devem ser enviadas até maio de  
cada ano.

·  O processo consiste numa entrevista com um sócio.

ESTÁGIO PROFISSIONAL

A QUEM SE DESTINA
·  Licenciados em Direito ou alunos de Mestrado.
·  Todos os anos, a seleção de novos estagiários tem 
início em meados de outubro, com uma análise da 
carreira académica, através de um estudo atento dos 
currículos recebidos.

·  O processo consiste em entrevistas pessoais com 
sócios da Uría Menéndez-Proença de Carvalho.

“Cada entrevista que faço é uma oportunidade para transmitir 
os valores e a cultura do Escritório e tomar contacto com  
as novas gerações, sempre com a consciência de que o futuro 
do Escritório depende, muito, dos jovens advogados que 
selecionamos”.
MARTA PONTES  SÓCIA

“Na Uría Menéndez - Proença de Carvalho encontrei um 
Escritório de valores alinhados com os meus, onde posso crescer 
como pessoa e advogado. O plano de formação, a proximidade 
dos advogados mais seniores e as oportunidades internacionais 
são algumas das razões pelas quais o Escritório é o local certo 
para desenvolver a minha carreira”.
 BRUNO SILVA PALHÃO  ASSOCIADO JÚNIOR 

“Estagiar na UMPC é a oportunidade de trabalhar com grandes 
advogados e de fazer parte de um projeto de excelência. É 
participar em assuntos complexos e desafiantes, o que nos leva 
a querer aprender cada vez mais. É crescer todos os dias”.
 MARTA SAMPAIO PINTO  ASSOCIADA JÚNIOR

PROCESSO DE SELEÇÃO

Procuramos estudantes e licenciados em Direito com:
·  Qualidades como a honestidade, o senso comum,  
a vocação do serviço e a paixão pelo Direito.

·  Sólidos conhecimentos jurídicos e domínio de línguas.
·  Interesse pela atualidade e história, ação social e 
cultura.

·  Iniciativa e capacidade de assumir responsabilidades.
·  Bons dotes de comunicação e capacidade para trabalhar 
em equipa. 

·  Simpatia, proatividade, dinamismo. 

Se desejas candidatar-te, envia-nos os seguintes 
documentos em formato PDF através da nossa  
página Web: www.uria.com/pt/talento/proceso
Preenche o formulário disponível on-line e junta:
·  O teu curriculum vitae (obrigatório)
·  uma carta de motivação (facultativo)

e queremos contar contigo

Sabias que há mais de duas mil horas  
horas anuais dedicadas pelos sócios  
à captação do talento?

Sabias que os nossos advogados 
estagiários e advogados em
plano de carreira vêm de mais de 
setenta universidades, que 48% são 
mulheres e 52% homens, e que 55% têm 
menos de 30 anos?

http://www.uria.com/pt/talento/proceso


PORQUÊ A URÍA MENÉNDEZ?

porque neste Escritório 
há um lugar 
para ti

“Fiel a uma tradição marcante, que conta já com 70 anos de experiência ao 
serviço da advocacia, dos clientes e da sociedade, a Uría Menéndez-Proença de 
Carvalho continua no rumo da modernidade e em sintonia com um mercado 
dinâmico e altamente competitivo. Aliamos uma oferta de excelência e 
qualidade a uma ampla presença internacional e pautamos o nosso serviço 
pelo mais elevado padrão. Sempre cientes de que a nossa prioridade e recurso 
mais valioso são as pessoas, promovemos um ambiente adequado e propício 
à conciliação e desenvolvimento pessoal e profissional. O nosso compromisso 
com as pessoas manifesta-se também através da Fundação Professor Uría, que 
contribui para o desenvolvimento de diversos projetos de solidariedade social  
e que deixou já a sua marca em Portugal”.
 ANTONIO VILLACAMPA SERRANO  SÓCIO DIRETOR

 BERNARDO AYALA  SOCIO DIRETOR

PORQUE o desenvolvimento do talento dos jovens é a 
nossa prioridade: oferecemos um extenso programa de 
formação não apenas jurídico, como também de soft 
skills essenciais para o exercício da advocacia.

PORQUE acreditamos na tutoria direta por parte dos 
sócios e counsels: a média de advogados por sócio 
numa equipa é de 4 advogados por cada sócio, o que 
permite que se aprenda diretamente com o sócio e um 
acompanhamento mais próximo do teu trabalho.  

PORQUE trabalhamos em assuntos e operações 
muito complexos, quase sempre com componentes 
internacionais que implicam um desafio profissional 
emocionante. 

PORQUE te oferecemos um plano de carreira como 
marco de referência claro, para que conheças as fases 
previsíveis do teu progresso na Uría Menéndez-Proença 
de Carvalho.

PORQUE promovemos secondments dos advogados nos 
nossos escritórios exteriores ou de escritórios do mais 
alto nível, no estrangeiro.   

PORQUE sabemos que há coisas mais importantes do que 
o trabalho: há planos especiais de carreira, a flexibilidade 
que o teletrabalho nos permite, as sextas-feiras livres 
em regime alternado, como medidas de integração 
destinadas aos advogados do Escritório. 

PORQUE apoiamos a atividade académica dos nossos 
advogados. 

PORQUE acreditamos nas pessoas tal como são e 
independentemente de onde vêm, e em dar-lhes a 
oportunidade de contribuir com talento a partir da sua 
diversidade.

PORQUE acreditamos no desenvolvimento integral dos 
nossos advogados: incentivamos a participação na 
Fundação Professor Uría e no Club UM. 

PORQUE alcançar a excelência não é fácil, mas todos nos 
esforçamos por persegui-la constantemente.



URIA.COM/PT/TALENTO

Há um lugar
onde podes ser tu mesmo,
onde cresces,
onde juntos somos melhores.

Onde vencemos qualquer desafio,
onde não há fronteiras,
onde os únicos limites 
são o teu talento e a tua paixão.

Um lugar onde continuas a formar-te,
onde importas e onde aportas,
onde desfrutamos
e vivemos o direito.

Temos um plano
e queremos contar contigo
porque neste Escritório
há um lugar
para ti.

https://www.uria.com/pt/talento
https://www.linkedin.com/company/uria-menendez/

