
DEIXE-NOS SER A SUA PORTA DE ENTRADA  
EM ÁFRICA.
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SOBRE NÓS

DIRECCIONANDO O 
CRESCIMENTO DO NEGÓCIO 

EM ÁFRICA ATRAVÉS DAS 
MELHORES PRÁTICAS LEGAIS

LEX África é uma Aliança das principais sociedades de advogados africanos especializados em todos os 
aspectos do direito comercial e empresarial, bem como na resolução de litígios e questões regulamentares. 
Os nossos advogados têm ainda um conhecimento profundo dos costumes e culturas locais, das práticas e 
oportunidades empresariais e do ambiente político e económico. A LEX África oferece um serviço centralizado 

transfronteiriço e soluções locais aos clientes para os seus negócios e outras actividades em África.

Formada em 1993, a LEX África é 
a primeira e maior aliança legal de 
África, abrangendo efectivamente todo 
o continente e partilhando uma rica 
diversidade de línguas e culturas.

Os nossos advogados sabem que soluções eficazes não se limitam  apenas 
a um entendimento profundo e prático do direito, mas reúnem também 
flexibilidade, inovação, experiência, especialização e um conhecimento 
prático e íntimo dos costumes e culturas locais, práticas empresariais, 
oportunidades e do ambiente político e económico. Adaptamos os nossos 
serviços às necessidades do cliente da forma mais rentável possível.

Os nossos advogados cumprem com 
os mais elevados padrões éticos e 
profissionais e os nossos rigorosos 
padrões de serviço de classe mundial. A 
LEX África é classificada pela Chambers & 
Partners como uma rede de sociedades 
de advogados regionais da Banda 1 e os 
nossos advogados são reconhecidos em 
muitas listas de directórios internacionais.

Apenas sociedades de advogados africanas 
podem aderir à LEX África e o nosso foco reside 
na prestação de serviços legais de classe mundial 
por parte de mais de 600 advogados africanos 
experientes.

Os nossos membros são sociedades 
de advogados conceituados que 
cumprem os nossos rigorosos critérios 
de admissão de membros.

Os nossos advogados possuem relações profissionais 
estreitas e de amizade desenvolvidas ao longo de muitos anos. 
Realiza-se uma Assembleia Geral Anual num país africano diferente 
e a LEX África é gerida por um comité de gestão de advogados de mais de 8 países. 
Através da Lex África, os clientes têm acesso a uma possante equipa pan-africana 
transfronteiriça em todo o continente.

Foram criados grupos  especializados 
em práticas transfronteiriças 
para banca/finanças, concorrência/antitrust, empresas/
fusões e aquisições, resolução de litígios, insolvência/
reestruturação de empresas e exploração mineira. Manuais 
empresariais e especializados bastante procurados (incluindo 
mineração, insolvência/reestruturação de empresas 
e execução de julgamentos estrangeiros e sentenças 
arbitrais) estão disponíveis gratuitamente no nosso website  
www.lexafrica.com

Mais de 25 anos de 
experiência e mestria

O nosso foco é fornecer soluções flexíveis e 
eficazes como um “balcão único” africano

Fornecemos padrões de 
serviço de classe mundial

Mais de 600 advogados experientes 
e um foco exclusivo em África

Só as principais sociedades 
de advogados africanas 
podem tornar-se membros

Somos uma “Aliança Viva“ de  
advogados africanos

Somos advogados 
africano especializados



The Central, 96 Rivonia Road

Sandton, África do Sul, 2196

Tel: 011 535 8000

Email: lexenquiries@werksmans.com

Para mais informações, visite o nosso website

Siga-nos nas redes sociais

www.lexafrica.com

Argélia - Algiers
Loucif + Co
Angola – Luanda
FBL Advogados
Botswana – Gaborone
Armstrongs
Burkina Faso – Ouagadougou
SCPA Kam & Some 
Camarões - Douala
D.Moukouri & Partners
Costa do Marfim - Abidjan
F.D.K.A Association d’Avocats
República Democrática do 
Congo – Kinshasa
Pathy Liongo & Associates  
(PLA)
Egipto - Cairo
Marghany Advocates
Etiópia – Addis Ababa
GeTS Law Office
Guiné Equatorial – Malabo
Clarence Abogados & Asociados

Gana - Accra
Bentsi-Enchill, Letsa, Ankomah
Guiné - Conakry  
Thiam & Associés
Quénia - Nairobi 
Kaplan & Stratton
Lesoto – Maseru
Webber Newdigate
Malawi – Blantyre
Sacranie, Gow & Company
Mali – Bamako
Satis Partners
Maurícias – Port Louis
Erriah Chambers
Marrócos - Casablanca
I & I Law Firm 
Moçambique – Maputo
Couto, Graca & Associados 
(CGA)
Namibia – Windhoek
Koep e Sócios
Nigéria - Lagos
Giwa-Osagie & Company

Ruanda - Kigali
Certa Law
Senegal – Dakar
Mame Adama Gueye & Partners
África do Sul - Johannesburg
Werksmans Attorneys
Suazilândia - Mbabane 
Robinson Bertram
Tanzania - Dar es Salaam
FB Attorneys
Tunísia - Tunis
MEDLAR Lawyers & Legal 
Advisors
Uganda – Kampala
Katende, Ssempebwa & 
Company Advocates
Zambia – Lusaka
Corpus Legal Practitioners
Zimbabwe – Harare
Praticantes Jurídicos de Scanlen 
& Holderness
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Os nossos membros são sociedades e advogados de topo nos seus respectivos países e são reconhecidos 
com mais de 250 classificações pelos principais directórios legais como líderes nos seus campos.

• Banca & Finanças, Fundos de    

 Investimento & Capital Privado

• Crimes e Investigações Comerciais

• Concorrência/Antitrust

• Construção e Engenharia

• Fusões e Aquisições de Empresas

• Direito Cibernético, Cadeia de Blocos e   

 Tecnologia

• Resolução de Litígios

• Direito Comercial Geral

• Saúde e Ciências da Vida

• Infra-estruturas, Energia e Projectos

• Insolvência e Reestruturação de Empresas

• Propriedade Intelectual

• Trabalho e Emprego

• Leis de Investimento Local e Indigenização

• Media, Radiodifusão e Comunicações

• Mineração, Ambiente e Recursos

• Direito de Propriedade e Imobiliário

• Imposto

LEX África é classificada como a Melhor Rede de Sociedades de 
Advogados Regionais da Banda 1 pela Chambers and Partners. 

UMA ALIANÇA LÍDER  
CONCEITUADA


