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De uma maneira formal partilhamos e dá-mos a conhecer aos nossos clientes, amigos e público em geral, a nova 
imagem da SAL & Caldeira Advogados, Lda. O lançamento oficial foi feito no nosso escritório no dia 7 de Maio (abaixo 
fotos ilustrativas).

A SAL & Caldeira, é hoje uma marca firmada no mercado moçambicano e internacional. A constante evolução no país 
e no mundo obrigou-nos a acompanhar o ritmo acelerado do progresso. 

Após um período de contactos e cuidada avaliação, decidimos juntar-nos formalmente à DLA Piper, um conjunto de 
escritórios internacionais que conta com mais de 4200 advogados nos vários continentes. 

Mantemos a nossa personalidade jurídica e independência, mas beneficiamos da experiência e saber já acumulados pela 
DLA ao longo de vários anos, participando em acções de formação e marketing conjuntas, assistência coordenada a 
clientes, em especial nas transacções multi-jurisdicionais, na melhoria do nosso sistema informático e outras áreas. 
Estamos convencidos que também estamos a dar um contributo para a ampliação e abrangência do grupo DLA. 

Já há algum tempo temos vindo a pensar na necessidade de renovarmos a nossa imagem e marca. Não foi tarefa fácil, 
mas à semelhança do que acontece com outras organizações, é preciso fazê-lo. Assim, aproveitamos a feliz coincidência 
da nossa parceria com a DLA, para produzirmos e adoptarmos a nova imagem que passaremos a usar.

Temos actualmente 89 colaboradores, dos quais 48 juristas, pelo que somos um dos maiores escritórios de advogados 
do país. Fomos reconhecidos e classificados como firma de topo pelo IFLR e Chambers Global.

O escritório sempre assumiu o compromisso de priorizar a formação permanente de quadros moçambicanos, procu-
rando com isso alcançar a excelência dos serviços a prestar aos clientes, nacionais e internacionais e cultivar uma 
relação de respeito para com todos os seus parceiros. 

Estamos satisfeitos com a decisão de abertura do escritório de Tete e convencidos que o investimento recentemente 
efectuado na nova delegação de Pemba, dinamizará ainda mais as nossas acções. 


