
Legal Operations:
toolkit de gestão para  
as equipas jurídicas

Os departamentos jurídicos deparam-se hoje com um 
conjunto de desafios exigentes e nem sempre fáceis de 
compatibilizar: um volume crescente de trabalho, maior 
complexidade das matérias e maior eficiência de custos. 
Como maximizar o valor extraído dos departamentos 
jurídicos In-House e dos assessores jurídicos externos?

A resposta das organizações tem passado pela 
criação de equipas de Legal Operations cada vez mais 
sofisticadas e estruturadas. 
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Bruno Ferreira                                                                                                                                    CV →

Managing partner da PLMJ

Managing partner e sócio nas áreas de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais 
e tem mais de 15 anos de experiência na assessoria jurídica nestas matérias. 
Especializou-se na assessoria a transações complexas, nacionais e internacionais, 
combinando a assessoria transacional e regulatória, com a assessoria em questões 
financeiras, incluindo operações de project finance, leverage finance e asset based 
finance. É autor de livros e artigos sobre direito bancário, societário e valores 
mobiliários. É membro do think tank português Governance Lab, do Instituto Português 
de Corporate Governance e é diretor da Associação Direito das Sociedades em Revista.

Lola Conde

Legal COO do Banco Santander

Desenvolveu a sua carreira de advogada nas áreas do e-business, banca de retalho, 
Recursos Humanos, Compras, Risco, Comunicação e Corporate Governance. Como 
Legal COO do Santander, tem a missão de desenvolver, dentro do Departamento 
Jurídico, um modelo de gestão que aumentasse a eficiência e eficácia do trabalho 
produzido pela área legal, implementar ações de comunicação, gestão e disseminação 
de conhecimento, com um foco no desenvolvimento pessoal e profissional e na 
motivação da equipa.

Patrícia Marques Ferreira

Assistant General Counsel da Outsystems

Apaixonada pela carreira jurídica como in-house counsel, foi recentemente nomeada 
como representante de Portugal da Association of Corporate Counsel, onde está 
comprometida com a promoção da comunidade de in-house counsels do país.
Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem um LLM da NOVA 
SBE. Começou a sua carreira na PLMJ e há 17 anos assumiu as primeira funções como 
in-house counsel. Em 2012, depois de 13 anos no setor da aviação onde desempenhou as 
funções de head do departamento jurídico da TAP Express, juntou-se à Outsystems, líder 
na área do software, onde criou e desenvolveu o departamento jurídico da empresa. 
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