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MGA

Manuel Gonçalves – Advogados
Advocacia com “Tradição de Confiança”
Há 23 anos no mercado jurídico angolano, desde 1989, o MG
Advogados (MGA) é um dos mais antigos e referenciados escritórios
de advogados em Angola.
É liderado pelo seu fundador, Manuel Gonçalves, o primeiro Bastonário
da Ordem dos Advogados de Angola, e dispõe de uma equipa coesa, experiente e multidisciplinar de profissionais qualificados, com diferentes
níveis de senioridade.
O MGA representa uma extensão das qualidades do seu sócio fundador,
pautando-se pelo exercício da profissão com verticalidade, sentido ético
e profissionalismo, alicerçado por um forte sentido de responsabilidade
social e de promoção da Cultura angolana, através da detenção de uma
significativa colecção de arte contemporânea Angolana.
Ligado ao meio académico, e, não obstante as raízes locais, com uma
visão internacional e de olhos postos no futuro, o escritório presta
serviços jurídicos em todo o território angolano, em diversas áreas do
direito.
Com efeito, o MGA encontra-se vocacionado para sectores económicos
específicos, estando as suas equipas organizadas e preparadas para
operar nas seguintes áreas especializadas: (i) corporate e investimento
privado, interno e externo (incluindo a área financeira/bancária e
cambial), (ii) contratos, (iii) comércio geral e especializado, (iv) comércio internacional, (v) fiscalidade, (vi) seguros, (vii) imobiliário, (viii)
construção civil, obras públicas e urbanismo, (ix) indústria, energia e
recursos naturais, (x) ambiente, (xi) direito laboral e (xii) contencioso
judicial e arbitral.
O MGA tem liderado a estruturação e implementação de diversas
operações nas áreas e sectores referidos e intervém na composição
judicial e arbitral de conflitos referente às mesmas matérias.

O nosso portfolio de clientes inclui, actualmente, sociedades e grupos
de sociedades nacionais e multinacionais de primeira linha, sociedades
de advogados brasileiras e portuguesas de topo bem como sociedades
de advogados anglo-saxónicas integradas no chamado magic-circle.
O MGA presta serviços nas áreas acima descritas a clientes estrangeiros
com interesses em Angola e a clientes nacionais e estrangeiros com interesses fora do país, pelo que, pontualmente e dependendo da natureza
do projecto, agrega à sua equipa consultores jurídicos estrangeiros, com
maior relevância para brasileiros e portugueses.
Como resposta às repetidas solicitações de serviços por parte dos
seus clientes externos baseados noutras jurisdições, o Escritório tem,
ainda, parcerias privilegiadas com firmas de reputação e qualificação
profissional elevadas e fortemente ligadas ao meio académico, de que
se destaca a Serra Lopes, Cortes Martins & Associados, Sociedade
de Advogados, RL (www.slcm.pt), em todas as matérias de actuação
mencionadas, a Sociedade de Advogados RFF & Associados, Sociedade
de Advogados RL (http://www.rffadvogados.com/pt/), em matéria fiscal
e a sociedade LOTE ET URBE, LDA (http://www.loteeturbe.com/), em
matéria imobiliária.
Os serviços são prestados em português, inglês, francês e espanhol.
O MGA vem ao longo dos anos reforçando a sua prática da advocacia,
prosseguindo, sempre, com “Tradição de Confiança”.

The MGA
Manuel Gonçalves – Advogados
Lawyers with a “Tradition of Trust”
With 23 years in the Angolan legal market, since 1989, MG Advogados
(MGA) is one of the most long-standing and renowned firms of lawyers
in Angola.

Our client portfolio currently includes top ranking Angolan and multinational
companies and corporate groups, leading Brazilian and Portuguese legal
firms and English-speaking legal firms in the "magic circle".

It is headed by its founder, Manuel Gonçalves, the first President of the
Angola Bar Association (Ordem dos Advogados de Angola ), and has a
cohesive, experienced and multidisciplinary team of skilled professionals
at various levels of seniority.

MGA provides services in the areas described above to foreign clients
with interests in Angola and to Angolan and foreign clients with interests
abroad and therefore, on an ad hoc basis depending on the nature of the
project, it includes foreign legal consultants in its team, most significantly
Brazilian and Portuguese consultants.

MGA is an extension of the qualities of its founding partner, and its practice
is guided by an upright sense of ethics and professionalism, based on a
strong sense of social responsibility and of promoting Angolan culture,
holding as it does a major collection of Angolan contemporary art.
Connected to academic circles and, despite its local roots, having an
international vision and its sights set on the future, the firm provides
legal services throughout Angola, in various fields of law.
MGA focuses on specific sectors of the economy, and its teams are
organised and equipped to operate in the following specialist areas: (i)
corporate law and domestic and foreign private investment (including
finance/banking and foreign exchange), (ii) contracts, (iii) general
and specialised commerce, (iv) international trade, (v) taxation, (vi)
insurance, (vii) property, (viii) construction, public works and planning,
(ix) industry, energy and natural resources, (x) environmental, (xi)
employment law and (xii) court litigation and arbitration.
MGA has headed up the structuring and implementation of various
operations in the areas and sectors indicated and acts in dispute
resolution in the same fields in court and arbitration proceedings.

In response to repeated requests for services from its foreign clients
based in other jurisdictions, the firm also has special partnerships
with prestigious firms with high levels of professional competence
and close links to academia, including Serra Lopes, Cortes Martins
& Associados, Sociedade de Advogados, RL (www.slcm.pt) in all the
areas of work mentioned, RFF & Associados, Sociedade de Advogados
RL (http://www.rffadvogados.com/pt/) for taxation and company law
and LOTE ET URBE, LDA (http://www.loteeturbe.com/), for property law.
Services are provided in Portuguese, English, French and Spanish.
MGA has been strengthening its legal practice over the years, acting at
all times with a “Tradition of Trust”.

A EQUIPA
The Team

Actualmente, o MGA dispõe de uma equipa de 14 (catorze) profissionais qualificados, reforçada pontualmente por Consultores nacionais e
estrangeiros, estando as suas equipas organizadas nos seguintes
departamentos especializados: (i) corporate e investimento estrangeiro
(incluindo a área financeira, bancária e cambial), (ii) imobiliário e
construção, (iii) indústria, energia e recursos naturais, (iv) comércio
geral e especializado (incluindo a área farmacêutica e de importações
exportações) e (v) contencioso judicial e arbitral.

MGA currently has a team of 14 (fourteen) qualified professionals,
reinforced where necessary by Angolan and foreign consultants,
with its teams organised into the following specialist departments:
(i) corporate law and foreign investment (including finance, banking
and foreign exchange), (ii) property and construction, (iii) industry,
energy and natural resources, (iv) general and specialised commerce
(including pharmaceuticals and import/export) and (v) court litigation
and arbitration.

ÁREAS DE
ESPECIALIZAÇÃO
Specialist areas

I. Corporate e investimento privado

II. Fiscalidade

III. Imobiliário

IV. Arbitragem

O MGA dedica-se há largos anos às áreas do Corporate e Investimento
Privado, interno e externo, incluindo a área financeira, bancária e
cambial.

O Direito Fiscal angolano tem sido alvo, desde 2010, de importantes e
imprescindíveis reformas.

As empresas e particulares que operam no sector imobiliário têm-se
deparado com uma permanente necessidade de apoio jurídico, tendo
em conta a complexidade das questões inerentes.

A arbitragem, reconhecida internacionalmente como o meio mais eficaz
para dirimir conflitos derivados de contratos comerciais, viu valorizado,
nos últimos anos, o seu papel enquanto tal, também em Angola.

O MGA presta diversos serviços no sector imobiliário, os quais abrangem
transversalmente o sector.

Qualidades como a celeridade, a flexibilidade e neutralidade têm
beneficiado o reconhecimento da sua relevância no mercado jurídico
angolano.

O incentivo ao investimento privado consubstancia uma das pedras basilares no seio da sociedade actual, emergente, podendo ser considerado
como uma das prioridades estratégicas do Governo.
Tendo em conta a sua relevância no actual contexto, bem como
das áreas co-relacionadas, como o corporate, financeiro, bancário,
cambial e fiscal (entre outras), o Escritório especializou-se nas matérias
acima referidas, de forma a corresponder à demanda do mercado,
tendo-se tornado especialista em todas as matérias referentes ao
investimento privado.

I. Corporate law and private
investment
MGA has worked for many years in the fields of corporate law and
domestic and foreign private investment, including the field of finance,
banking and foreign exchange.
Incentivising private investment is a cornerstone of today's, emerging,
society, and can be seen as one of the Government's strategic priorities.
In view of its importance in the present-day context, together with that of
related areas such as corporate law, finance, banking, foreign exchange
and taxation (amongst others), the firm specialised in those areas in order
to satisfy market demand, becoming a specialist in all matters relating to
private investment.

A equipa do MGA está preparada para prestar assessoria na área da
fiscalidade, à luz da mais recente legislação, tanto a empresas como
a particulares, bem como para intervir em processos de reclamação
administrativa e contencioso tributário, de acordo com os melhores
interesses dos nossos clientes.

O Escritório assessora projectos imobiliários de grande dimensão,
em todas as fases do projecto (desde a preparação e licenciamento
à aquisição de imóveis e implementação do projecto), destinados a
habitação, comércio e turismo.

A arbitragem é uma das áreas de aposta dos Profissionais do MGA,
sendo o seu sócio fundador um renomado árbitro internacional.

II. Taxation

III. Property

IV. Arbitration

Angolan tax law has undergone significant vital reforms since 2010.

Businesses and individuals operating in the property sector have
encountered a constant need for legal support, given the complexity of
the issues involved.

Arbitration, internationally recognised as the most effective means of
resolving disputes arising from commercial contracts, has seen its role
as such enjoying a higher profile in recent years in Angola also.

MGA provides various services in the property sector, covering the sector
across the board.

Benefits such as speed, flexibility and neutrality have contributed to
recognition of its importance in the Angolan legal market.

The firm acts as consultant in large-scale residential, commercial
and tourist sector property projects, in all phases of the project
(from preparation and obtaining permits to acquiring properties and
implementing the project).

Arbitration is a key area for the professionals at MGA, and its founding
partner is a well-known international arbitrator.

The MGA team is equipped to give advice in the field of taxation, in the
light of the most recent legislation, to both businesses and individuals,
and to act in tax-related administrative appeals and court proceedings,
depending on our clients' best interests.

OUTRAS ÁREAS
DE PRÁTICA
Other areas of practice

V. Contratos
São prestados serviços e aconselhamento no âmbito de todos os tipos
de contratos, designadamente internacionais.

VI. Comércio geral (internacional)
e especializado
Um número relevante de empresas multinacionais são representadas
pelo Escritório, em todas as áreas concernentes ao Comércio (nacional
e internacional, geral e especializado).

VII. Seguros
O MGA presta serviços ligados às condições de acesso e exercício
da actividade seguradora, fazendo análises detalhadas a todo o seu
contexto legal e regulamentar, e assessorando casos de ocorrência de
sinistros, nos quais haja envolvimento de seguradoras em Angola.

VIII. Construção civil, obras
públicas e urbanismo
O MGA ocupa-se de questões jurídicas relacionadas com o Direito
imobiliário, designadamente de acompanhamento de projectos de investimento imobiliário, envolvendo, entre outras, questões relacionadas
com a compra e venda, permuta e arrendamento de imóveis.

IX. Indústria, energia e recursos
naturais
O MGA assessora projectos de investimento no sector energético,
abrangendo o sector petrolífero, mineiro e, mais recentemente, o das
energias renováveis, em clara expansão em território angolano.

X. Ambiente
Sector inter-relacionado com a energia, construção civil e imobiliário,
porque transversal a essas, o MGA vem prestando assessoria aos seus
clientes também no ramo do Direito do Ambiente.

XI. Direito laboral
O MGA apoia os seus clientes, empresas e particulares, em questões
laborais, tanto na óptica do trabalhador como do empregador.

XII. Contencioso judicial
O MGA actua em processos de contencioso civil, comercial, laboral,
fiscal e tributário.

V. Contracts
We provide services and advice on all kinds of contracts, and
international contracts in particular.

VI. General commerce
(international trade) and
specialised commerce
A significant number of multinational companies are represented by
the firm, in all fields relating to trade and commerce (national and
international, general and specialised).

VII. Insurance
MGA provides services relating to the requirements for accessing the
business and operating as an insurer, carrying out detailed analyses of
the whole legal and regulatory context of the business, and advising on
cases of claims involving insurers in Angola.

VIII. Construction, public works
and planning
MGA handles legal issues relating to property law, in particular providing
assistance to property investment projects involving, amongst others,
issues relating to the sale and purchase, exchange and leasing of
properties.

IX. Industry, energy and natural
resources
MGA acts as consultant to investment projects in the energy sector,
covering the oil and mining sectors and, more recently, the renewable
energy sector, a clearly expanding field in Angola.

X. Environmental
In a sector which cuts across and is therefore interrelated to the energy,
construction and property sectors, MGA also provides consultancy
services to its clients in the field of environmental law.

XI. Employment law
MGA supports its clients, both companies and individuals, in
employment matters, both from the employee's and the employer's
perspective.

XII. Court proceedings
MGA acts in civil, commercial, employment, taxation and tax-related
proceedings.

Tradição
de Confiança
Tradition of Trust

MG ADVOGADOS
R. Rainha Ginga n.º 80 – 1.º
C.P. 12002 – Luanda – Angola
Telefones: (244) 222 337 914 | 370019 / 26
Fax: (244) 222 335 497
E-mail: lawyers@mgadvogados.com
Membro da Terralex (www.terralex.org)

