
 

 

A SALSA é uma empresa Portuguesa líder no sector de Retail & Fashion 

Industry com uma Marca Internacional de Jeanswear e acessórios para 

Homem e Senhora com vendas efetivas ao consumidor superiores a 210M€ 

em mais de 35 países. Para assegurar a estratégia de crescimento e 

internacionalização, pretendemos selecionar para a sede da empresa em 

Vila Nova de Famalicão: 

Título: Advogado/a – Suporte Jurídico à Atividade da Empresa!   

Introdução:  

• Vais prestar assessoria jurídica à atividade da empresa, nas mais diversas áreas necessárias ao 
exercício da função, nomeadamente em Direito Comercial, Direito Imobiliário, Direito do 
Consumo, Direito da Publicidade e Proteção de Dados Pessoais.  
 

Benefícios 

Ambiente de Trabalho: desafiante, aliciante, disruptivo e descontraído. É valorizado o espírito de 

entreajuda, a união na equipa e a interação entre todas as áreas da empresa. 

Reconhecimento: a marca cria nos seus colaboradores um forte sentimento de pertença à 

organização, valoriza os seus contributos e o trabalho realizado.  

Oportunidade de Desenvolvimento: como Advogado de empresa, terás envolvimento direto com 

todas as áreas de negócio no âmbito da sinergia existente entre a área legal e as demais áreas da 

empresa, proporcionando-te um enriquecimento profissional através dos conhecimentos de outras 

áreas.  

Marca de Sucesso: Vais trabalhar numa empresa de sucesso, com presença em vários mercados 

internacionais o que te permitirá lidar com várias pessoas de diferentes países e diferentes culturas. 

Requisitos: 

• Formação Superior em Direito com inscrição ativa na Ordem dos Advogados; 

• Experiência profissional superior a 5 anos como Advogado e nas áreas indicadas, 
preferencialmente em contexto empresarial; 

• Espírito positivo, crítico e disruptivo; 

• Fortes competências de comunicação, facilidade de interação e empatia com diferentes 
perfis; 

• Capacidade de organização, negociação e de trabalho sob pressão; 

• Fluência em Inglês, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento em espanhol e/ou 
francês. 

 

Responsabilidades e Oportunidades 

Vais integrar a área Legal e reportar diretamente ao Head of Legal da Sonae Fashion, sempre em 

estreita colaboração com as áreas internas da empresa, e terás como principais responsabilidades: 

• Assegurar o apoio jurídico no dia-a-dia nas mais diversas áreas necessárias ao exercício da 
função, nomeadamente em Direito Comercial, Direito Imobiliário, Direito do Consumo, Direito 
da Publicidade, e Proteção de Dados Pessoais; 

• Interação com as diferentes áreas da empresa (nacionais e internacionais), bem como com 
parceiros e interlocutores externos, no âmbito do apoio jurídico prestado. 
 

Se esta oportunidade te entusiasma e tens os requisitos que procuramos, envia-nos a tua candidatura 

através do seguinte link: https://app.jobvite.com/j?cj=o4QYgfwS&s=Universidades 

https://app.jobvite.com/j?cj=o4QYgfwS&s=Universidades

