
 

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. 

 

Pretendemos admitir: 

 

Técnico(a) de C&I - Bilingue em FR/PT 

 

Integrando o Departamento de Comunicação & Imagem, terá como principais objetivos: 

 

• Colaboração com todos os grupos VdA e VdA Legal Partners no que respeita à gestão 
da área de comunicação nacional e internacional com meios francófonos; 

• Gestão das publicações externas/internacionais da VdA e VdA Legal Partners em 

articulação com a equipa de advogados francesa; 

• Copy writing e tradução de e para língua francesa de todos os suportes internos e 

externos em meios nacionais e internacionais; 

• Gestão do site na vertente e versão francesa em articulação com a gestão global do 

site; 

• Pesquisa e gestão de publicações e artigos nacionais e internacionais no âmbito 

francófono; 

• Pesquisa e desenvolvimento das Relações Institucionais com entidades culturais, 

comerciais e financeiras no âmbito francófono; 

• Apoia à conceção e organização de eventos internacionais institucionais e em 

parceria, que envolvam comunidade francófona; 

• Apoia à implementação de projetos de patrocínio internacionais. 

 

Perfil de Exigências: 

• Licenciatura em Comunicação/Publicidade/Relações Públicas ou área relevante; 

• Mestrado em área relevante; 

• Bilingue em Francês/Português (eliminatório); 

• Expertise em tradução FR/PT e PT/FR; 

• Bom nível de Inglês (mínimo B2); 

• Bons skills de comunicação e de técnicas de apresentação; 

• Excelente capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa; 

• Capacidade de planeamento, organização e orientação para resultados; 



 

• Perfil dinâmico, proactivo e inovador. 

 

Os candidatos deverão fazer envio do CV para o seguinte e-mail: candidaturas@vda.pt, 

indicando no assunto “Candidatura a Técnico(a) de C&I - Bilingue em FR/PT”. 

mailto:candidaturas@vda.pt

