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For brave minds
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Porquê o Instituto 
de Conhecimento? 

A nossa 
missão aberta 
à sociedade

Um dos primeiros centros de conhecimento 
incubados numa sociedade de Advogados.

Entidade formadora certificada pela DGERT.

Cursos e planos de formação personalizados, 
à medida das necessidades de cada empresa 
ou grupo de colaboradores.

Grupo alargado de formadores com experiência 
reconhecida em vários setores.

Formatos flexíveis (online, presencial ou híbrido).
 

Oferta transversal de formação (soft, business 
e digital skills).

• Produzir e partilhar conhecimento através 
de cursos, seminários, conferências, ações de 
formação à medida ou colóquios.

• Estabelecer parcerias com universidades, 
centros de investigação e instituições do meio 
judiciário.

• Dinamizar a publicação de textos jurídicos com 
foco nos vários setores de atividade.

• Organizar iniciativas que beneficiem do 
cruzamento de saberes, nomeadamente entre 
a área tecnológica, o meio empresarial e os 
ecossistemas de inovação.
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Áreas de Atuação 

Direito 
O direito e a prática jurídica estão em constante 
evolução. Os profissionais precisam de estar 
preparados para enfrentar o futuro com 
conhecimento atualizado e aplicável. Conheça 
a nossa oferta formativa.

Business Skills 
Um bom conhecimento dos mercados e 
dos negócios potencia a qualidade do 
relacionamento com os clientes e com equipas 
multidisciplinares. São skills essenciais num 
mundo onde o direito acompanha o dia a dia 
das empresas. Maximize o seu potencial com as 
formações que disponibilizamos para si.

Soft Skills 
Comunicação, liderança, criatividade, 
pensamento crítico e digital awareness 
são importantes fatores diferenciadores e 
competências-chave no mercado de trabalho. 
Otimize as soft skills dos seus colaboradores 
e garanta que a sua empresa está preparada 
para o futuro.
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10

70

Dirigido a estudantes finalistas do curso 
de direito, conta com mais de 30 horas de 
formação, debates, networking e desafios 
sobre sustentabilidade com alguns dos 
principais especialistas a nível nacional.

O primeiro curso exclusivamente dedicado aos 
desafios do mercado de cripto-ativos 
em Portugal.

Uma das mais prestigiadas competições 
nacionais dedicadas à investigação e à 
inovação na prática do direito.

Conferência internacional exclusivamente 
dedicada ao Direito e à Tecnologia com 
alguns dos mais importantes especialistas 
nacionais e internacionais e análise às 
tendências, desafios e oportunidades da 
relação entre os meios jurídicos e tecnológicos. 

A gerar 
conhecimento 
desde 2012

horas de formação anual

publicações 
científicas

formadores 
qualificados

entidades
parceiras

70
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The market in crypto-assets 
and alternative finance 
in Portugal

Prémio 
Abreu Advogados

Lisbon,
Law & Tech

3030

+550 +550 
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Organização

Luís Barreto Xavier

Presidente do Instituto de Conhecimento

Paulo de Tarso Domingues

Presidente do Conselho Académico 
do Instituto de Conhecimento

Pedro Pais de Almeida

Presidente do Conselho Fiscal 
do Instituto de Conhecimento

Miguel Teixeira de Abreu

Presidente da Assembleia Geral 
do Instituto de Conhecimento

Inês Sequeira Mendes

Membro da Direção do Instituto de 
Conhecimento, Managing Partner 
da Abreu Advogados
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For brave minds. 
Are you one?

abreuadvogados.com
institutodeconhecimento@abreuadvogados.com

https://abreuadvogados.com/
http://institutodeconhecimento@abreuadvogados.com
https://www.instagram.com/abreuadvogados_/?hl=pt
https://www.linkedin.com/showcase/instituto-de-conhecimento/

