
Solidariedade

Pro Bono na advocacia: 
quem o faz e porquê?
Matilde Cortez Pinto, associada da PLMJ, e Margarida Couto, sócia da 
VdA, são apenas dois dos vários rostos que assumem casos pro bono 
em Portugal. A Advocatus foi conhecer o lado solidário da advocacia.

FREDERICO PEDREIRA

 pela celebração, pela pri-
meira vez, do Dia do Pro 
Bono em Portugal. Nessa 
celebração foi apresenta-

da a Aliança Pro Bono, que surge da assina-
tura de uma carta de compromisso, no con-

um elevado número de necessidades de apoio 

as sociedades PLMJ e Vieira de Almeida 
(VdA). A Advocatus foi conhecer a his-
tória de Matilde Cortez Pinto, associa-
da e  de impacto social da PLMJ, 
e Margarida Couto, sócia responsável 
pelo programa de pro bono da VdA, que 

-

-
riência de vida e formação pessoal, as-

-

Advocatus a associada da PLMJ.
Recentemente, Matilde Cortez Pinto foi 

distinguida com o prémio PB Pro Bono 

ser a advogada que mais casos acompa-
nha provindos da associação PRO BONO.

de uma aposta concreta que a PLMJ fez 

social, mantendo a política de assessoria 
-

-a, com novas funções e plano de carreira 
próprios, permitindo aumentar a capa-

Já Margarida Couto acredita que se 
-

ria ainda mais necessidades de acesso ao 

que as entidades que apoiam em pro bo-

Enquanto na VdA o tempo despendi-
-

damente em virtude de haver áreas, por 

quais é muito mais raro surgirem pedi-
dos do que noutras”, na PLMJ, Matilde 

-

de trabalho.
Ainda assim, Margarida Couto re-

-
ma dedicaram mais de sete mil horas a  
casos pro bono.

de prática com advogados totalmente de-
dicados ao acompanhamento dos clientes 
do setor da economia social, incluindo 
fundações. Naturalmente que os advo-
gados que integram a área de economia 
social, dedicam uma enorme fatia do seu 
tempo a casos pro bono, tanto mais que é 
esta a área que agora coordena o progra-

Estes tipos de casos chegam com muita 
regularidade aos escritórios de advoga-
dos, onde depois são distribuídos pelos 
colaboradores. Na PLMJ semanalmente 
são recebidos, via email, uma lista de 
casos que a associação PRO BONO envia, 
sendo posteriormente reencaminhada 
para os estagiários que são os primeiros 
responsáveis dos casos.

-
gados mais seniores, incluindo sócios, 
para que acompanhem os estagiários 
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Assessorias, consultorias, 
procuradorias, auditorias, ou 
até o ensino, são algumas das 

funções que um advogado pode 
ter. Mas qual é a sua função 

social? Será o pro bono?  
À Advocatus, as advogadas da 

PLMJ e VdA consideram que sim. 
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SER ADVOGADO PRO BONO É…
ter o privilégio de conhecer projetos sociais 

extraordinários e de contribuir para que os mesmos 
atinjam os seus objetivos, com o impacto positivo  

na vida de muitas pessoas que daí decorre. 

A associada da PLMJ assegura ainda 
-

laboradores é feita a pedido dos próprios, 
validada pelo sócio responsável de im-
pacto social, e distribuídos diretamente 
a um advogado da área em questão, sal-

do colaborador”.
Na VdA o processo de distribuição dos 

da mesma forma que para os restantes 
casos dos seus clientes.

os casos pro bono são alocados aos advo-

na matéria que estiver em causa. Natu-
ralmente que, se há advogados de uma 
determinada área de prática que se sen-
tem particularmente realizados em tra-
balhar com clientes pro bono, os assun-
tos são prioritariamente distribuídos a 
esses advogados”, nota Margarida Couto.

OS BENEFÍCIOS DO PRO BONO
Liderar casos pro bono pode não só be-

-
da, mas também pode trazer valências 
aos advogados.

-

-
volvimento do espírito de equipa e de 

do sentimento de pertença, coesão in-
terna, integridade institucional, atra-
ção e retenção de talento” como algumas 
das vantagens que retira da prática de  
casos pro bono.

a criação de uma rede social entre os vá-
rios intervenientes, cada um com o seu 

-
zando recursos e procurando soluções 

-
-

tagiários, que assumem aqui responsa-
bilidade pessoal pelos processos, orien-

e defendendo as suas escolhas”, conta 
Matilde Cortez Pinto, da PLMJ.

Mas as sociedades de advogados tam-

casos. Segundo a sócia da VdA, os traba-
lhos pro bono permitem que o escritório 

-

e contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável da comunidade”. Margarida 
Couto acrescenta ainda que os estes ca-

-
-

volvimento Sustentável da Agenda 2030  

PRO BONO: A FUNÇÃO SOCIAL  
DA ADVOCACIA?
Assessorias, consultorias, procuradorias, 
auditorias, ou até o ensino, são algumas 
das funções que um advogado pode ter. 
Mas qual é a sua função social? Será o pro 
bono? À Advocatus, as advogadas da PLMJ 
e VdA consideram que sim.

função essencialmente social, sendo os 
-

pro bono da advocacia é o passo seguinte: 
-

nhecer direitos e deveres, defendendo-os 
-

dentemente das condições económicas e 
sociais”, assegura Matilde Cortez Pinto.

elevado grau de carência em termos de  
voluntariado técnico e especializado.

-

diariamente prosseguimos, o serviço 
ao outro pode ser altamente potenciado 
quando faz uso das valências técnicas, 
que são de facto a nossa mais-valia e fator 
diferenciador, não podendo ser prosse-
guido por outros, e no caso um recurso 
escasso”, garante a associada da PLMJ.

Margarida Couto, sócia da VdA, con-
sidera, ainda assim, Portugal um país 

tradição em Portugal da alocação de esfor-
ços ao voluntariado de competências pelo 
setor empresarial que, na nossa opinião, 
podia trazer um grande valor acrescen-
tado ao setor social, contribuindo para 

na gestão de respostas sociais”, reforça.

Margarida Couto  
Sócia da Vieira de Almeida
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SER ADVOGADO PRO BONO É…
ter o privilégio de ser parte de um projeto que  
vive do serviço (jurídico e humano) ao outro.

ASSOCIAÇÃO PRO BONO
Com cerca de 100 a 150 casos resolvidos 
por ano, a PRO BONO é uma associação 

-
ráveis da população, é dinamizar a cul-

-
-

cou a Advocatus, Teresa Morais Leitão, 
presidente da associação.

Mas se pensa que o voluntariado se 
-

dicos está enganado. Teresa Morais Lei-

-
lher alimentos”, tendo todos eles muita  
força de vontade.

apenas difundir o conceito de advocacia 
solidária, como também ser uma opção 

necessitados com seu saber mais valioso 
e de difícil acesso”, refere.

A associação possui cerca de 1.200 alu-
nos de direito inscritos como voluntários 

prática individual, além das sociedades 
parceiras que representam mais de 700 

-

administrativas, três PB Directors, seis 
voluntários como PB Trainees, cinco  
como PB Sénior e a PB Founder.

A ideia da criação da associação sur-
giu em 2006, num momento entre a vi-

do seu pai, conta Teresa Morais Leitão.
"De início, comecei por querer fazer algo 

para homenagear o meu pai, quer enquan-
to homem público, quer como fundador da 
MLGTS. Mas após ter tido a oportunidade 

instituições em Portugal, percebi que fal-
tava uma iniciativa de promover o volun-
tariado técnico especializado em diferen-
tes áreas, como direito”, nota.

Apoiando pessoas carenciadas, a PRO 
BONO dinamiza a prestação por advoga-

-
plemento ao sistema público de acesso 
ao direito”. Os indivíduos apoiados pela 
associação são indicados por instituições 
de solidariedade. 

-
-se uma triagem do problema concreto, 

entre os advogados nossos parceiros, que 
guardam total discricionariedade para 
colaborar ou não com os casos divulga-

Há seis anos em atividade, Teresa 
Morais Leitão faz um balanço positi-
vo, tendo atualmente 160 instituições 

-

-
tembro de 2015, tem-se desenvolvido de 
forma consistente com cada vez mais 
parceiros, o que demonstra a nossa  
relevância”, assegura.

-
balhoso e vai dependendo de caso para 
caso, variando de acordo com a área de 
prática e a disponibilidade dos advogados 
no momento, os quais, frise-se, sempre 
guardam toda discricionariedade para 
colaborar ou não. No entanto, temos ca-
da vez mais advogados inscritos na nossa 
rede de voluntários, cada vez mais par-
ceiros e por isso a aceitação de casos ten-

presidente da PRO BONO. 

Pro Bono 
 

em português, pelo bem.

SABIA QUE?...

Matilde Cortez Pinto   
Associada da PLMJ
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