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A atividade de João Guedes centra-se no direito laboral, representando clientes
com atividade em diversos setores - financeiro, seguros, retalho, recursos
humanos e saúde – entre outros. Tem larga experiência na assessoria jurídica
em todos os aspetos de direito laboral, incluindo negociação e implementação
de planos sociais, transferências de trabalhadores, processos de

Trabalho
Contencioso,
Arbitragem e
Investigações

reestruturação, bem como na vertente laboral de grandes transações. João tem
uma vasta experiência em contencioso laboral.
João co-lidera a equipa de Direito do Trabalho.
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Assessoria a empresas multinacionais e empresas nacionais em diversas restruturações e despedimentos coletivos
Assessoria a um banco internacional na transferência e integração de mais de 1.000 empregados
Assessoria e negociação do acordo de trabalho coletivo do regulador de comunicação português e do acordo de negociação
coletiva da associação Portuguesa de Mutualidades

Experiência anterior
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

2006 ao presente, Sócio da DLA Piper ABBC (anteriormente designada ABBC)
1996 - 2006, Advogado da DLA Piper ABBC (anteriormente designada ABBC)
1996 - 1999, Advogado, Sociedade de Advogados sediada em Lisboa

Reconhecimentos
Distinguido pela Best Lawyers 2020 em Direito do Trabalho
João Guedes é referenciado pelo diretório internacional Legal 500 como “leading individual” e “hall of fame” na área de Employment,
sendo igualmente distinguido na Band 3 pela Chambers and Partners

Formação
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Direito, 1994

Associações Profissionais
Associação dos Jovens Advogados Portugueses
Vice-Presidente da Associação dos Jovens Advogados de Coimbra (1996-1998)
Admitido à Ordem dos Advogados Portuguesa
2004 a 2009, docente convidado de curso de Pós-Graduação da Universidade Europeia

INSIGHTS

Publicações
Criacao da medida “compromisso emprego sustentável”
21 de janeiro de 2022
Foi publicada a Portaria n.º 38/2022, de 17 de janeiro, que vem criar e regulamentar a medida Compromisso Emprego Sustentável, que
consiste num incentivo à contratação, por tempo indeterminado, de desempregados inscritos no IEFP, salientando-se o seguinte

Aumento do período de faltas justificadas por falecimento de descendente ou afim no 1.º grau da linha reta
5 de janeiro de 2022
A Lei n.º 1/2022, publicada a 3 de janeiro, alarga o período de faltas justificadas em caso de falecimento de descendente ou afim no 1.º
grau da linha reta, de 5 para 20 dias consecutivos.
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