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João Vieira de Almeida, Senior Partner da VdA, preside ao Conselho de
Administração.
Enquanto Sócio de Corporate e M&A, tem assessorado muitas das
operações mais emblemáticas em Portugal, sendo reconhecido pelo
mercado como assessor de primeira linha de grandes organizações. É
membro de vários Conselhos de Administração e Presidente da Mesa
de Assembleias Gerais de empresas.
Reconhecido pelo seu estilo de liderança ímpar, e por antecipar
proactivamente os desafios do futuro do setor, prossegue
vigorosamente uma visão assente no conceito “One Firm Firm”, tendo-
lhe sido atribuído mérito sobre o desenvolvimento e afirmação da VdA,
desde um escritório de 6 advogados a uma firma de mais de 450
pessoas, com uma forte presença internacional.
O compromisso irredutível do João para com a cultura e valores da
firma, com particular foco no espírito de equipa, na inovação e no
empreendedorismo, consolidou estas dimensões como forças motrizes
que caracterizam a VdA, aliadas a uma cultura aberta e inclusiva, onde
todos os colaboradores têm a justa oportunidade de desenvolver o seu
potencial, num ambiente profundamente colaborativo.
Distinguido em 2018 pelo The Lawyer como European Managing
Partner of the Year, tem implementando as melhores práticas
internacionais de gestão na VdA, que constitui hoje um case study de
Harvard e tem sido amplamente reconhecida por sucessivos prémios
nacionais e internacionais, incluindo a distinção de FT Most Innovative
Law Firm in Continental Europe, que lhe tem sido atribuída
consecutivamente nos últimos anos.

Prémios & Reconhecimentos

http://html2pdf.api.softway.pt/pt/expertise/pratica/corporate-e-ma/37/


Lawyer of the Year, Best Lawyers - Mergers and Acquisitions Law - 2021
European Managing Partner of the Year, The Lawyer European Awards - 2019
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Corporate Law - 2017

Habilitações académicas
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa.

Associações profissionais
Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses e na Ordem dos Advogados do Brasil.
Inscrito no Conselho de Gestão e Disciplina da Advocacia de Timor-Leste.

Línguas
Inglês, Francês, Espanhol.


