
 

PRO BONO PORTUGAL 

RELATÓRIO ANUAL 
2019 



  

 

Expediente 

Associação PRO BONO  

 

Redação  

Jéssika Aguiar | António Morais Leitão  

 

Edição 

Jéssika Aguiar 

  

Diagramação 

António Morais Leitão  

 

Presidente 

Teresa Morais Leitão 

 

Ano – 2019 



  

E D I T O R I A L 
Com enorme satisfação, orgulho e uma alguma felicidade, apresentamos o relatório de 

atividades do ano de 2019. Este ano foi intenso, porém, esteve cheio de conquistas para 

a nossa associação.  

Este ano a PRO BONO completou 5 anos desde a sua fundação, portanto foi um ano 

marcante para nós. Em primeiro lugar porque, num exame retrospetivo entendemos que 

o que ontem foi um sonho, hoje concretizou-se numa organização sólida e reconhecida 

na sociedade civil. A única clearing house em Portugal tornou-se um dos maiores 

contributos em termos de acesso à justiça na nossa sociedade nos últimos anos e disso nos 

orgulhamos.  

Consolidamo-nos numa organização de excelência, que realiza um trabalho 

indispensável às instituições sociais e organizações não governamentais que não dispõem 

de meios e recursos financeiros para acederem à um advogado quando lhes for necessário. 

Além disso, também em colaboração com essas entidades, promovemos o acesso à um 

advogado para pessoas singulares que, de outra forma, não teriam conseguiriam aceder à 

justiça e reivindicar direitos.  Com isso, beneficiamos inúmeras populações vulneráveis, 

o que para nós é motivo de festa.   

A nossa constante missão de fomentar a ideia de uma advocacia responsável, solidária 

e de interesse público continua a ser cumprida graças ao espaço que encontramos aberto 

nas nossas firmas parceiras e universidades.  

Por fim, vale destacar que este ano a PRO BONO participou em inúmeros eventos 

internacionais, firmou novas parcerias e estreitou laços com antigos parceiros. É certo, 

todavia, que o entrave a um maior crescimento das nossas atividades ainda é a obtenção 

de financiamentos já que o direito e o acesso à justiça estão longe de ser o tema da moda. 

Contudo, superados os desafios e os obstáculos que 2019 nos colocou, seguimos 

perseverantes no nosso objetivo, como adiante poderão ver em maiores detalhes todos os 

desdobramentos do presente ano e as nossas vitórias. 

 

Boa leitura!  

 

EQUIPA PRO BONO 

  

 



  

 

1. ORGANIZAÇÃO INTERNA: a nossa equipa 
 

Considerando que o trabalho da PRO BONO se desenvolve essencialmente com a ajuda 

e o empenho de mão de obra voluntária, durante 2019 a PRO BONO passou por uma 

reorganização interna. A reestruturação levada a cabo era necessária na medida em que 

muitos dos nossos alunos concluíram os estudos e alçaram novos voos, o que nos levou a 

formar uma nova equipa.  

 

Assim sendo, a PRO BONO terminou o ano com a seguinte organização nos núcleos duros 

de voluntários:  

  

   TERESA MORAIS LEITÃO  FRANCISCO MAIA CERQUEIRA  

 PB  Founder, Presidente.  PB Director  

 

 

  ANTÓNIO MORAIS LEITÃO   JÉSSIKA AGUIAR 

  Director   PB Director  

 

  

 Ana Homem de Melo   Tomé Baptista Cardoso 

  PB Sénior  PB Sénior  

 

 

Além da Direção, em nosso Núcleo Duro de Lisboa contamos atualmente com os 

inestimáveis préstimos de: BEATRIZ VIEIRA BORGES, BEATRIZ VALE RÊGO, JOANA CAPAZ COELHO, 

EULAINE MIGUEL, MONALISA DE SOUZA SILVA, JOÃO PEDRO ANTUNES, DIOGO SAÚDE GUERREIRO, MARIA 

JOÃO, RENATA FERREIRA, ONESANDRA BERNARDO e DIOGO TEIXEIRA DE ABREU.   

 

No Núcleo Duro do Porto contamos com o apoio dos voluntários LUANA BONNY, TIAGO 

RIBEIRO, SOFIA PINHEIRO TORRES e SEBASTIÃO LEÃO MOREIRA.  

 

 

 



  

2. PARCERIAS: protocolos celebrados  
 

Durante o ano de 2019, a PRO BONO felizmente conseguiu aumentar o número de 

sociedades parceiras que se alistaram à nossa causa. Com isso, conseguimos ampliar 

sensivelmente o número de pessoas e entidades que conseguimos apoiar. Dentre as novas 

parcerias realizadas ao longo do ano, destacamos:  

 

        
 
 

 

 

Em 2019, continuámos, como esperado, a estender as nossas parcerias com 

instituições, associações de cunho social e organizações não governamentais. Juntaram-

se a nós durante o ano passado o Centro Social Sagrada Família, A Associação Acreditar, 

A Associação Vida Independente, a SAPANA, a Academia do Johnson, o projeto Fábrica 

dos Cidadãos, a Associação Boa Vizinhança, a Elos ARRIMO e a Associação Os Avós.   

 

Além disso, inusitadamente, a PRO BONO contou com a parceria do artista plástico 

João Cardoso — CARDOZ — 

que não apenas contribuiu 

financeiramente doando 

parte das rendas angariadas 

com a venda dos seus 

quadros na Primeira Mostra 

realizada em Portugal, como 

será parceiro em Projeto 

Especial a ser desenvolvido 

para crianças e jovens.   

 

 

 

 



  

3. PESSOAS:  
 

A PRO BONO segue firma na sua missão de fazer chegar o 

acesso á justiça para todos aqueles que carecem dela. No 

decorrer de 2019 passaram por nós mais de 137 pessoas 

pedindo ajuda, seja por meio de associações parceiras seja 

por pedidos diretos via site ou Facebook, sendo certo que 

promovemos o acesso a um advogado a um total de 72 destas.  

 

Dentre todas as pessoas que passaram por nós, algumas situações nos chamaram mais 

atenção. Logo no início do ano ficamos impressionados com um caso de caso de violência 

doméstica.  

 

O caso que nos chegou foi, uma mulher, com duas filhas menores, que alegava que o 

marido ter-lhe-ia agredido gravemente tendo até arrancando-lhe parte do cabelo e a 

atirado de um automóvel em movimento. Devido aos esforços da aluna ANA HOMEM DE MELO 

da Pro Bono conseguimos que dentro de 48h que o caso fosse alocado e o Dr. RICARDO 

MARTINS ALVES, DA VENTURE PARTNERS ADVOGADOS conseguisse acompanhar a beneficiária à CPCJ 

para que a beneficiária conseguisse a guarda das filhas.  

 

Assistimos chocados um caso de discriminação e de ameaça de violência. Pura 

homofobia. É que um casal homossexual estava a ver o pôr do sol abraçados e só por isso 

foram vítimas de discriminação e ameaçados de violência. O caso nos chegou através da 

ILGA Portugal e prontamente foi aceite pelo Dr. PEDRO BAROSA, da Abreu. 

 

Por fim, tivemos um caso de caso de burla 

informática onde uma pessoa imigrante foi vítima de 

várias tentativas de burla pela internet. Uma vigarista 

abordou o beneficiário, através das redes sociais, para 

exigir dinheiro. O caso foi aceite com rapidez e 

eficiência pela equipa da SÉRVULO E ASSOCIADOS que 

assegurou a ajuda necessário a uma pessoa numa 

situação de risco.   

 



  

Igualmente chocantes foram os números dos casos relacionados à despejos e 

arrendamentos que tiveram um crescimento vertiginoso dentre os pedidos de ajuda que 

recebemos. Fato que reflete, a não mais poder, a crise no setor habitacional de que passa 

o nosso país.  

 

Em números atualizados, as nossas principais demandas são referentes a questões 

relacionadas com Direito de Família, especialmente referente à regulação do poder 

parental. Além disso, questões relativas a dívidas, penhoras, direitos do consumidor 

também são comuns no nosso âmbito de ajuda.  

 

 

 

 

  

 

Todavia, para além da ajuda daqueles que mais precisam, desde o início das nossas 

atividades, também dispensamos especial atenção à formação dos alunos que atuam a 

nível voluntário. Assim, a participação dos estudantes, em colaboração com advogados 

experientes tem levado à uma maior atenção e nível de excelência nos casos 

desenvolvidos por intermediação da PRO BONO, além de possibilitar ao estudante uma 

primeira experiência na advocacia e uma maior humanização das futuras gerações de 

juristas que, desde logo, se deparam com a dura realidade dos casos pro bono. 



  

4. PRO BONO NA COMUNIDADE:  
 

Como sabido, o acesso à informação, especialmente no que tange ao universo jurídico, 

em muitos casos é o principal obstáculo que se 

coloca entre o beneficiário e a efetivação de 

seus direitos.  

Nessa ótica, a PRO BONO entende que o 

acesso à justiça não é apenas o patrocínio 

jurídico direto em ações perante os tribunais, 

mas também passa pela capacitação e 

formação das franjas mais vulneráveis da 

sociedade.  

Assim, em parceria com instituições sociais 

e organizações não governamentais a PRO 

BONO tem levado à cabo o projeto denominado 

DIREITO PORTA À PORTA, que tem por objetivo 

realizar ações de formação nas entidades para 

seus beneficiários sobre temas comuns que afligem a população.  

 

Em junho deste ano tivemos, com ajuda da MACEDO VITORINO E ASSOCIADOS, na pessoa da 

Dra. ELEONORA RODRIGUES, uma ação sobre o novo regime do Arrendamento Urbano, tema 

que, não raras vezes, tem levado muitas pessoas ao despejo. 

  

 A PRO BONO também marcou 

presença em uma ação de formação 

para os novos advogados estagiários da 

PLMJ. Considerando as mudanças 

efetuadas por esta sociedade na área 

do Impacto Social, e a valorização do 

lado social de seus colaboradores, a 

PRO BONO passou uma manhã num bate 

papo enriquecedor sobre a 

responsabilidade social do advogado. 

Na oportunidade, compareceram pela Pro Bono, nossa presidente TERESA MORAIS LEITÃO, 

JÉSSIKA AGUIAR e JOÃO PEDRO ANTUNES.  



  

 

Com o intuito de sempre manter 

ativa a nossa veia pedagógica e a 

nossa proximidade com os estudantes 

de Direito, a PRO BONO marcou 

presença nas Primeiras Jornadas 

Sociais da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa. Na 

oportunidade falamos com os alunos 

sobre o desenvolvimento do 

voluntariado de competências.  

 

Ainda, pelo quarto ano consecutivo, a PRO BONO participou do espaço de cidadania 

promovido pela COMUNIDADE VIDA E PAZ no âmbito da Festa de Natal daquela entidade. A 

festa tem por escopo proporcionar um dia de calor humano, troca e afeto à população 

dos Sem-Abrigo, além de assegurar um ambiente de serviços diversos focados no exercício 

da cidadania.  

 

A ocasião é uma oportunidade para estarmos, de verdade, mais perto da comunidade 

carente e vulnerável e ajudar-lhes da forma que melhor fazemos: por meio do apoio 

jurídico! Tal qual no ano passado, depois de três dias de atendimento, tivemos alguns 

casos emblemáticos de pessoas que vieram até nós para tirar suas dúvidas sobre questões 

jurídicas que afligem suas vidas, tais como divórcios, partilhas, arrendamentos e 

cumprimentos de pena.  

 

5. INTERNACIONAL  

A atuação da PRO BONO no modelo clearing house, único em Portugal, segue como uma 

das principais referências dentro da Europa e fora dela. Sem 

dúvida alguma essa é uma das nossas principais 

contribuições para as organizações e seus beneficiários, 

sendo certo que, ano após ano, as demandas que nos chegam 

são desafiantes e despertam o interesse nos escritórios e 

advogados voluntários.  

 



  

Nessa ótica, a PRO BONO tem se consolidado como referência em muitos aspectos, de 

modo que recorrentemente é convidada para prestar seu testemunho e contributos sobre 

a prestação do apoio jurídico em diversos eventos internacionais.  

 

Durante 2019 marcamos presença no Transgender Europe Legal NetMeeting, onde 

discutimos temas de parentalidade. O evento ocorreu em Roma e contou com a 

participação da nossa ex-diretora, MARTA VASCONCELOS LEITE.  

 

Também fomos convidados pela FEANTSA, organização europeia que trata das questões 

dos Sem-Abrigo e temas habitacionais, para 

integrar painel relacionado com a questão do 

preço das rendas em Portugal e o crescente 

número de pessoas despejadas. O evento ocorreu 

na cidade do Porto, em maio, e pela PRO BONO 

foram expositores FRANCISCO MAIA CERQUEIRA e 

JÉSSIKA AGUIAR.  

  

De mais a mais, para nós é motivo de imensa 

alegria o fato de o conceito de advocacia pro 

bono estar em larga expansão na Europa.  

 

A troca de ideias e o intercambio com países 

vizinhos é constante entre a PRO BONO, a 

Fundación Pro Bono España e a Pro Bono Itália. 

 

 Para além disso, pela primeira vez, tivemos a celebração da Semana Pro Bono a nível 

europeu. Evento que contou com encontros 

nas principais capitais europeias para discutir 

as boas práticas em termos de advocacia pro 

bono e fomento do acesso à justiça. Em 

Portugal, o evento ocorreu na sede da VIEIRA 

DE ALMEIDA, nossa parceira, e contou com a 

reunião de outras cinco grandes firmas de 

advogados na organização do evento, que, 

permita-nos afirmar sem medo de errar, foi 

um sucesso!  



  

 

As advogadas MATILDE CORTEZ PINTO, da PLMJ, ANA MORAIS CARDOSO, da MORAIS CARDOSO 

ADVOGADOS, e MARIA PISANY BURNAY, em prática individual, deram testemunhos emocionantes 

e carregados de ensinamentos relacionados com casos que foram intermediados pela PRO 

BONO. Participaram da sessão nossos diretores ANTÓNIO MORAIS LEITÃO e JÉSSIKA AGUIAR.  

 

A experiência da PRO BONO como caso de sucesso foi ressaltada com o convite para 

integrarmos painel para ajudar novas organizações que queiram promover o serviço pro 

bono em novas jurisdições. 

Nossa presidente e 

fundadora, TERESA MORAIS 

LEITÃO, participou, a convite 

da PILNET, do Fórum Global. 

O evento é reconhecido como 

um dos mais importante a 

nível mundial para tratar das 

temáticas relativas ao acesso 

à justiça.  

 

 

 

É certo que todas essas conquistas e reconhecimentos não seriam possíveis sem o 

envolvimento e apoio generoso dos nossos escritórios parceiros e mantenedores. Também 

de se destacar os esforços incansáveis da nossa presidente que incansavelmente leva a 

PRO BONO para o cenário internacional.  

 

Por fim, como tem ocorrido nos últimos anos, a PRO BONO recebeu em setembro a 

visita de duas estudantes de Moçambique no âmbito do projeto Girl Movers. Foram alguns 

dias de inigualável troca de experiências e de 

aprendizados com as juristas LURDES MANOEL e SOFIA 

NUNES que nos trouxeram muitas ideias inovadoras 

para, esperançosamente, tirarmos do papel a ideia 

de implementar um núcleo pro bono em 

Moçambique.  

 

  



  

  

6.  Comunicação e Média 
 

Desde 2018, a PRO BONO tem buscado ampliar a atuação nas redes sociais, além de 

buscar melhorar a acessibilidade do site. Isso porque entendemos que esses canais são 

centrais para a comunicação direta da Associação com nossos público-

alvo. Além de essa vertente fazer parte do lado pedagógico do nosso 

trabalho, na medida em que busca estabelecer um diálogo aberto e 

franco, mantendo uma estrutura dialética imprescindível, para 

conectar todos os diversos agentes.  

 

Assim, temos sempre compartilhado na nossa página do FACEBOOK alguns assuntos que 

entendemos relevantes, bem como notícias do nosso dia a dia.  Com isso, tivemos uma 

crescida no número de acessos, o que para nós é motivo de euforia pois sinaliza que nossa 

voz tem obtido maior alcance. Além do que, também passamos a receber mais pedidos 

de ajuda individuais por esta rede social, os quais redirecionamos no site.  

 

No site, para além de mudar “a cara” e torná-

lo mais claro e preciso, temos dedicado algum 

tempo para as publicações no Blog. Isso porque, 

entendemos ser indispensável criar um canal de 

comunicação com informação precisa, 

esclarecedora de questões básicas. Almejamos, 

assim, inaugurar uma sessão de “guias” sobre 

temas diversos, pelo que deixamos o convite 

para quem desejar colaborar com publicações e 

pequenos textos.  

Ainda, com fins de fomentar o 

diálogo e explicar melhor a nossa 

atividade, o FRANCISCO MAIA CERQUEIRA 

pela PRO BONO participou do programa 

“Falar Direito”, onde destacou as 

dificuldades do acesso à justiça, o 

modus operandi e a participação 

indispensável dos estudantes. 



  

RESUMO FINANCEIRO 
 

 



  

RESUMO FINANCEIRO 
 

  



  

QUEM APOIA  
 

Saiba quem são os escritórios que permitem a promoção do acesso à justiça efetuada 

pela PRO BONO, por meio de indispensável apoio, seja financeiro, seja humano:  

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 
 

www.probonoportugal.com 

direitoprobono@gmail.com 

 

 

 

 

  

 

 


