
 

 

Com 40 anos de prática, a Vieira de Almeida & Associados é hoje uma das firmas portuguesas 

independentes de referência. Trabalhar na VdA representa um desafio e uma oportunidade. Significa 

atingir a excelência em tudo o que fazemos, compreender o negócio do cliente, ser totalmente 

dedicados à prática da advocacia, promover a melhoria constante na relação com o cliente e 

proporcionar oportunidades de formação e crescimento a cada colaborador. 

Integrando o Grupo de Negócio & Conhecimento pretendemos admitir um(a) Técnico(a) de New 

Frontier Business que terá como principais objetivos participar no desenvolvimento de 

oportunidades de negócio junto de potenciais clientes e de novos sectores e/ou mercados de valor, 

em Portugal e no estrangeiro. 

As principais responsabilidades prendem-se, com: 

• O apoio na pesquisa e partilha informações relativas ao negócio e oportunidades de mercado com 

vista a maximizar as oportunidades e promover o cross selling; 

• A recolha e sistematização de informação sobre negócio e setores emergentes e preparação dos 

respetivos dossiers/informação;  

• O mapeamento de stakeholders e entidades relevantes e a proatividade na proposta de iniciativas 

tendo em vista uma maior proximidade ao mercado de novos setores (tradicionais ou 

emergentes); 

• O apoio na participação em redes de networking, entidades ou organizações, desenvolvendo 

oportunidades de valor e conexões entre APs/Setores; 

• A colaboração em iniciativas e parcerias com entidades relevantes nos setores de atividade com 

potencial de negócio, em articulação com diversas áreas da firma. 

Perfil de Exigências: 

• Licenciatura em Relações Internacionais, Ciência Politica, Direito, Gestão, Marketing (ou 

equivalente); 

• 2/3 anos de experiência em departamento de Relações Institucionais ou departamento 

Business Development; 

• Conhecimentos de Microsoft Office na ótica do utilizador; 

• Bons conhecimentos de inglês (mínimo B2); 

• Conhecimentos de Francês serão valorizados; 

• Conhecimentos avançados de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint); 

• Elevado sentido de responsabilidade, de organização e planeamento; 

• Excelentes capacidades de comunicação; 
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• Excelente capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;  

• Perfil dinâmico, Proativo e inovador. 

Os candidatos deverão fazer envio do CV, para o seguinte e-mail: candidaturas@vda.pt, indicando no 

assunto “Candidatura a New Frontier Business”. 

 

 

 

 

mailto:candidaturas@vda.pt



