Portugal Inovador

Crescer local e
globalmente

Growing local
and globally

João Marques Vilar, advogado e sócio na Vilar
& Associados, mostra como esta estrutura se
modernizou, mediante as ambições dos clientes
nacionais e internacionais.

João Marques Vilar, lawyer and partner at
Vilar & Associados, reveals how this law firm
has modernized, through the ambitions of
national and international clients.
“The law firm was established in 2017, resulting from an office that began its activity in 1976”, he explains. The influence of
his father (António Vilar) is crucial and the fact that, in the past,
he studied and worked in the USA has allowed him to gather a
greater perception of the world. With the accession of Portugal
to the EEC, Vilar & Associados expanded its areas of expertise,
strengthened its international presence and became a reputable
law firm for Portuguese and foreign investors: “I think what makes us different is the ability to meet the clients’ needs and, as
we know the jurisdictions established in other countries, we can
easily transfer their reality to Portugal”.
In this context, the law firm is essentially focused on companies and businesses, with more than a third of its clients being
foreign investors. It is worth mentioning that, in recent years, the
support in the purchase and selling of real estate has “gained
some scale because there is a demand and we try to adapt to the
market”, he clarifies. The multidisciplinary team that works here
closely monitors all legal issues, which include services related
with the tax regime for non habitual residents and obtaining a
Residence Permit for Investment by golden visa. Regarding the
future, Vilar & Associados will keep focusing this target, but João
Marques Vilar says they would like to attract investment in other
fields, creating new jobs and providing more wealth in a country
that has aroused strong curiosity among foreigners.
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“Esta sociedade nasceu em 2017, mas resulta de um gabinete
que iniciou a sua atividade em 1976 ”, introduz. A influência da figura
paterna (António Vilar) é preponderante e o facto de, em tempos,
ter estudado e trabalhado nos EUA permitiu-lhe adquirir uma perceção mais rica sobre o mundo. Com a adesão de Portugal à CEE,
a Vilar & Associados ampliou as suas áreas de atuação, reforçou
a sua presença internacional e passou a destacar-se como um gabinete de referência para portugueses e investidores estrangeiros:
“Penso que o que nos torna diferentes é a capacidade de satisfazer
as necessidades dos clientes e, como conhecemos as jurisdições
estabelecidas em outros países, conseguimos facilmente transportar
a sua realidade para Portugal”.
Nesse âmbito, a sociedade de advogados está essencialmente
vocacionada para empresas e negócios, sendo que mais de um terço
dos seus clientes são investidores estrangeiros. É de salientar que,
nos últimos anos, o apoio na compra e venda de imóveis tem “ganho alguma escala porque há essa procura e tentamos adaptar-nos
ao mercado”, esclarece. A equipa multidisciplinar que aqui labora
acompanha todas as questões legais, que incluem os serviços relacionados com o regime fiscal para Residentes Não Habituais e a
obtenção de autorização de residência via visto gold. Relativamente
ao futuro, a Vilar & Associados pretende continuar a dedicar-se a
este target, mas João Marques adianta que gostavam de potenciar
a captação de investimento noutras áreas, criando novos postos
de trabalho e gerando mais riqueza num país que tem despertado
muita curiosidade por parte dos estrangeiros.

