A TFRA é uma Sociedade de Advogados de responsabilidade limitada que pauta a sua atuação pela combinação de
sólidos conhecimentos jurídicos com uma abordagem prática dos problemas dos seus clientes.
A atividade da Sociedade assenta quer na assistência jurídico-legal a empresas nacionais e estrangeiras, como no
acompanhamento de Clientes Privados.
No caso das empresas, a assessoria abrange desde o estudo e planeamento dos investimentos até à respetiva implementação, desenvolvimento e acompanhamento no quotidiano das operações inerentes.
A Equipa multidisciplinar vocacionada para o apoio a Clientes Privados, não só tem vasta experiência em matérias como
aquisição de nacionalidade e autorização de residência (incluindo toda a tramitação dos comummente designados
“Golden Visa” e do estatuto fiscal do Residente Não Habitual), como tem um conhecimento profundo das vicissitudes que
afetam os patrimónios pessoais, prestando assessoria em matéria fiscal, sucessória e de gestão de patrimónios.
Trata-se de um posicionamento transversal a todas as disciplinas que apresentem pontos de contacto, direto ou indireto,
com a atividade dos clientes (empresas ou pessoas singulares) com todas as vantagens resultantes da prestação integrada de serviços jurídicos.
TFRA integra a Ally Law, uma rede internacional de Sociedade de Advogados selecionados e com enfoque em advocacia
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de negócios, fundada para fornecer aos clientes locais de cada jurisdição serviços jurídicos globais. Cada membro tem
conhecimento sólido da lei do país em que está estabelecido e desenvolve todos os esforços para assessorar seus clientes
com rapidez e eficiência.
As sociedades membro da Ally Law são sujeitas a um processo contínuo de avaliação e controle de qualidade e são
distinguidas com excelência por vários diretórios internacionais, como Chambers & Partners, Legal 500 e Best Lawyers.
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Dedica-se essencialmente às
áreas de Direito Imobiliário, do
Urbanismo, Construção Civil e
Turismo, Direito da Contratação
Pública e, ainda, Direito Laboral
e Resolução de Litígios,
coordenando os respetivos
departamentos. Tem experiência
consolidada em operações de
compra e venda, lease back,
arrendamento e outras formas
de exploração de unidades
de alojamento, habitações,
business centers, centros

Fundador da TFRA, é experiente
na área fiscal, designadamente,
Planeamento de Reestruturações
e Direito Internacional Fiscal,
tendo atuado também na área
de Direito Societário. Pertence ao
Angolan Desk da TFRA, sendo
igualmente Consultor da LGA –
Legal Group Africa.

Experiente na área fiscal,
designadamente, Planeamento
de Reestruturações, Direito
Internacional Fiscal, Contencioso
e Arbitragem Fiscal. Apoia
também a área de Direito
Societário.Assiste clientes internacionais que pretendam instalar-se
em Angola. Pertence ao Angolan
Desk da TFRA e
é Consultor da LGA – Legal Group
Africa.

Rosana Maria
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Direito Marítimo e dos Transportes
Direito Laboral
Direito Imobiliário, do Urbanismo, Construção Civil e Turismo
Direito da Contratação Pública
Resolução de Litígios e Arbitragem
Propriedade Intelectual e Proteção de Dados
Clientes Privados e Património Familiar

Cofundadora da TFRA. A sua
atividade consiste principalmente
em assessorar investidores
estrangeirosem Portugal
principalmente nas áreas do
direito societário e fiscal, tendo
também intervindo também
em operações no setor dos
transportes marítimos.
Trabalhou na assessoria jurídica
à Vice Presidência do Governo
Regional da Região Autónoma
da Madeira.

Experiente nas áreas de
Corporate e M&A. Presta
assessoria, a clientes
nacionais e estrangeiros,
no âmbito de processos
de Fusões & Aquisições,
estruturação e implementação
de operações de venda,
aquisição e joint venture.
Possui ainda experiência
consolidada, em matéria
contratual, reestruturações
societárias e assessoria
corrente em matéria societária.

SÓCIA

PRO BONO
Consciente da envolvente social em que atua, a TFRA procura desempenhar
um papel ativo na realização da justiça, bem como em ações específicas de âmbito
social e cultural com vista a possibilitar o acesso de entidades carenciadas à defesa
ou promoção dos seus direitos e interesses. A TFRA presta serviços jurídicos gratuitos
a instituições de solidariedade social, assegurando a realização humana e social dos
seus colaboradores e possibilitando o acesso dos mais desfavorecidos ao direito.
Nariz Vermelho
A TFRA orgulha-se de colaborar com a Operação Nariz Vermelho
– www.narizvermelho.pt – IPSS na área da saúde.
A ONV assegura de forma contínua um programa de intervenção dentro dos Serviços
Pediátricos dos hospitais portugueses, através da visita de palhaços profissionais que,
em estreita colaboração com os profissionais de saúde, realizam atuações adaptadas
a cada criança e a cada situação. A ONV leva alegria às crianças hospitalizadas,
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e, por vezes, da recuperação
do seu estado de saúde, mediante o estímulo do seu lado saudável, desdramatizando
e atenuando a vivência numa cama de hospital. A ONV visita semanalmente 12
hospitais, tendo visto o seu trabalho reconhecido através de atribuição do Prémio dos
Direitos Humanos pela AR em 2009 e do Diploma de Reconhecimento de Mérito pela
Ordem dos Médicos em 2006.

COLEÇÃO DE ARTE
A TFRA é depositária da Coleção Teixeira de Freitas, uma coleção de arte
contemporânea que está focada principalmente nas duas últimas décadas
e em artistas emergentes. A coleção conta também com um grupo de artistas
e obras históricas dos anos 60 e 70 que servem como matriz histórica para os
variados temas e conceitos da coleção. O principal foco da coleção são trabalhos
que desenvolvem temas relacionados com arquitetura. Ainda assim, outros temas
são desenvolvidos na coleção, como literatura, escrita, pintura contemporânea,
desenho, etc.
Em conjunto com esta coleção, a TFRA é também depositária de uma coleção de
livros de artista, edições especiais e efémeras que conta com mais de 1000 obras.
Desde 2012 a TFRA apoia o programa anual de exposições da Kunsthalle Lissabon,
um espaço alternativo dedicado a exposições temporárias de arte contemporânea.

A Coleção Teixeira de Freitas,
uma coleção de arte contemporânea,
foca-se principalmente
nas duas últimas décadas
e em artistas emergentes
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