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Paulo Anjo desenvolve a sua atividade na área do Direito Imobiliário,
especificamente em investimentos imobiliários, gestão imobiliária, planeamento
e desenvolvimento, turismo e hotelaria, fundos de investimento imobiliário, tanto

Imobiliário

em transações nacionais como internacionais.
Os clientes que Paulo assiste são pessoas singulares e sociedades em diversos setores como
bancário, construção, petróleo e energia.

Imobiliário

Paulo é muito metódico, organizado, focado nos detalhes, preocupado com as necessidades dos
Clientes e experiente em Imobiliário.

Inglês Português

LÍNGUAS
Inglês
Português

Assistência em due diligence e transacções envolvendo diversas empresas e empreendimentos no sector imobiliário
Assessoria a duas companhias petrolíferas de referência em Portugal
Assessoria a um banco estrangeiro de referência em Portugal para a sua transação
Assessoria ao acervo patrimonial de serviços postais
Assessoria ao acervo patrimonial de uma empresa de serviços de segurança
Assessoria ao acervo patrimonial de uma companhia petrolífera estrangeira em Portugal

Experiência anterior
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2016 ao presente, Associado Sénior da DLA Piper ABBC (anteriormente designada ABBC)
2008 - 2016, Advogado Associado, Sociedade de Advogados sediada em Lisboa
2007, Advogado Júnior, Sociedade de Advogados sediada em Lisboa
2006 - 2007, Advogado Júnior, Sociedade de Advogados Ibérica
2004 - 2006, Advogado, Sociedade de Advogados Ibérica

Reconhecimentos
Recomendado pela Legal 500 em Real Estate

Formação
Católica Global School of Law – Universidade Católica - LLM (Master of Laws) - Law in a European and Global Context (2012/2013)
Parceria entre ISEG, Ordem dos Advogados e Revista Confidencial Imobiliário – Especialização em Gestão Imobiliária (2008)
Faculdade de Direito de Lisboa – Pós-graduação em Arrendamento Urbano (2006/2007)
Faculdade de Direito de Lisboa – Licenciatura em Direito (1999/2004)

Associações Profissionais
Admitido à Ordem dos Advogados Portuguesa
Paulo é ainda Consultor para assuntos imobiliários em Angola

INSIGHTS

Publicações
Autor de um artigo para a Revista denominada “Confidencial Imobiliário”. Título do artigo: “Alterações ao Regime Jurídico do
Arrendamento Urbano, ao Regime da Renda Condicionada e Novo Regime do Arrendamento Apoiado” (Março, 2015).

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of
these entities can be found at www.dlapiper.com. This may qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in

