
 

www.legallatinadvisors.com 

Rua Tierno Galvan, nº. 10, Torre 3, 4º Piso – 409 | 1070-274 Lisboa 

 

Mafalda Dias Martins: 
Fundadora da Legal Latin Advisors 
A sua experiência profissional é, em grande parte, internacional, em países de língua oficial portuguesa (Angola e Brasil). 
Viveu dois anos e meio em Angola, tendo exercido as funções de Diretora Jurídica e Secretária-Geral do Banco Millennium Angola, e depois, seis anos em São Paulo, onde foi 
Diretora Jurídica de um grupo de media / tecnologias da informação Luso-Brasileiro e Of-Cousel da Abreu para o Brasil. Foi ainda Presidente da Associação das Consulesas de 
São Paulo onde promoveu várias atividades beneficentes e culturais, potenciando a sua rede de contatos.  
Em Portugal foi of-counsel na Abreu Advogados para a Desk Brasil e posteriormente criou a MMA - Mafalda Martins Advogados, focada no atendimento personalizado de Private 
Clients. Atualmente é sócia da Alves, Andrade Pinhel, Martins, Messias – Sociedade de Advogados SP.RL 

 
Habilitações Académicas: 
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2003) 
Pós-Graduação em Direito do Consumo pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2008) 
Curso de Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2012) 
Curso de Governança Corporativa em Empresas Familiares (2020) 
 
 
Experiência: 
Vasta experiência no âmbito da assessoria a Clientes Privados Estrangeiros (individuais, famílias e corporativo) no âmbito do investimento em Portugal. Assessoria na 
implementação de um negócio em Portugal, estudo de oportunidades de negócio, juntamente com os Clientes, constituição de sociedades, acompanhamento dia-a-dia societário. 
Assessoria em processos de realocation para Portugal, acompanhamento das empresas no âmbito das solicitações dos pedidos de visto mais adequados e acompanhamento 
de todo o processo em Portugal (incluindo os respetivos familiares). Assessoria no âmbito de processos de nacionalidade (por ascendência, casamento, permanência em 
Portugal). Assessoria no âmbito de processos de Autorização de Residência por investimento (Vistos Gold), com o respetivo apoio em matéria imobiliária (desde o momento da 
reserva, assinatura do cpcv, escritura de aquisição e respetivos registos) ou de análise de fundos de capital de risco elegíveis (due diligence à documentação dos fundos, 
constituição, regulaments, adequação à regras / legislação aplicável). Sempre da ótica do Cliente, com soluções “tailor made” adequadas a cada perfil de investidor.  
Assessoria no âmbito da contratação pública (telecomunicações, infraestruturas e transportes) e elaboração de legislação, do ponto de vista do Governo – enquanto Assessora 
do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações; 
Criação da Direção Jurídica do Millennium Angola, Atuação em grandes projetos em Angola como o financiamento para a Reconstrução da Baia de Luanda, negociação com o 
Governo Angolano; Colaboração com o Banco Nacional de Angola na elaboração de legislação / definição de procedimentos; 
Atuação nas áreas de tecnologia de informação, antes e após o marco civil brasileiro, portal de internet, tecnologia realtime, tecnologia na área da saúde; 
Experiência enquanto Compliance Officer no Brasil; 
Palestrante em conferências internacionais relacionadas com Wealth Management e Golden Visa; 
Publicação de vários artigos em jornais e revistas, Brasileiros e Portugueses, sobre investimento em Portugal, Golden Visa e processos de nacionalidade.  
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