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Sérvulo tem cinco novos sócios 

Diogo Feio (na foto), Miguel Gorjão-Henriques, Sofia Carreiro, Mark Kirkby e João 
Saúde passam a estar entre os sócios do escritório liderado por Paulo Câmara. 

 
                                                                                                                           Paula Nunes 

 
A Sérvulo & Associados promoveu quatro sócios de indústria e sócios de capital, nomeando 
ainda um novo sócio, na sua recente assembleia-geral, anunciou o escritório de advogados 
liderado por Paulo Câmara. 

"João Saúde (Contencioso e Arbitragem e Reestruturação e Insolvência), Mark Kirkby (na área 
de Público e Projetos), Miguel Gorjão-Henriques (Europeu e Concorrência) e Sofia Carreiro 
(Comercial e Societário) são os quatro novos sócios de capital. Por sua vez, Diogo Feio, até 



 

 

agora consultor da Sociedade, responsável pela área de Direito Fiscal, foi nomeado o mais 
recente sócio da firma", referiu o escritório em comunicado. 

“A promoção dos cinco sócios representa um sinal importante de vitalidade e desenvolvimento 
da sociedade e constitui um passo natural no reconhecimento da carreira dos nomeados 
enquanto advogados e líderes de equipa”, disse Paulo Câmara. 

Frisou que “estas promoções visam corresponder ao crescimento a nível de facturação e, 
consequentemente, de recursos humanos, nas áreas de actuação em causa”. 

Diogo Feio concluiu recentemente o doutoramento pela Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto e tem centrado a sua prática de advocacia no contencioso e arbitragens tributárias, 
bem como na assessoria fiscal a operações imobiliárias, de investimento e de reorganizações 
societárias. "A sua experiência inclui o acompanhamento tributário de empresas do setor 
bancário e financeiro, da actividade de produção, transporte e distribuição de energia, de 
operações em Angola e Moçambique, e de apoio a residentes não habituais", referiu a Sérvulo. 

Por sua vez, João Saúde integra o corpo de Árbitros do Centro de Arbitragem Comercial da 
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara 
Portuguesa de Comércio, no Brasil. "Tem assumido a representação de clientes nalguns dos 
mais complexos litígios comerciais em Portugal, com foco particular nas áreas da banca, 
construção e obras públicas, contratos internacionais e insolvências. É, actualmente, o 'link' da 
Sérvulo para o mercado chinês", acrescentou a firma. 

Trabalhando na área de Direito Público e Projetos, Mark Kirkby presta assessoria jurídica em 
processos de lançamento ou de renegociação de contratos de concessão, designadamente no 
âmbito de parcerias público-privadas rodoviárias e ferroviárias, assegurando também a 
assessoria jurídica a clientes públicos no âmbito da preparação e acompanhamento de 
procedimentos pré-contratuais de direito público e a clientes privados na apresentação de 
propostas a esses procedimentos.  

Miguel Gorjão-Henriques trabalha na área do direito da União e do Direito da Concorrência e 
da Distribuição. É também especialista nas áreas da Saúde e de Direito Farmacêutico. "Com 
experiência em Arbitragem, é Presidente da Comissão de Concorrência da Delegação nacional 



 

 

da Câmara de Comércio Internacional – International Chamber of Commerce,  fundador do 
Círculo dos Advogados Portugueses de Direito da Concorrência e membro da direção da APDE. 
Docente universitário desde 1992, está actualmente a concluir o doutoramento pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra", referiu o escritório. 

Por sua vez, Sofia Carreiro tem assessorado clientes em várias áreas de negócio, com destaque 
para a energia e o sector farmacêutico, em operações de M&A, 'joint ventures' e aquisições, 
com uma componente internacional. 
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