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Modelo e Critérios de votação do 1º Júri dos Portugal Lawyer Awards 

O júri do Portugal Lawyer Awards é constituído por profissionais com público 
reconhecimento da sua competência e elevado prestígio no mundo do direito. 
Posto isto, a organização, tutelada pelo Lisbon Awards Group, estabelece como 
modelo e critérios de votação para a escolha dos vencedores:  

1. As candidaturas são compostas pela apresentação de credenciais do 
escritório e / ou advogados e por casos práticos jurídicos.  As credenciais 
devem ter um peso de 35% no critério de ponderação relativo à escolha dos 
vencedores, enquanto que os casos práticos assumem 65% da ponderação.  

2. O júri deve atender única e exclusivamente aos materiais apresentados a 
concurso, deixando de lado qualquer convicção prévia relativamente a 
qualquer um dos concorrentes a este prémio. 

3. Todo e qualquer jurado tem o dever de se abster da votação nas categorias 
em que esteja a concurso uma sociedade ou advogado com o qual tenha 
uma relação contratual ou com o qual tenha lidado profissionalmente, 
enquanto requerente de um serviço jurídico, nos últimos 3 anos a contar da 
data da votação.  

4. O júri tem acesso aos materiais inscritos previamente à reunião de votação 
dos vencedores. Tendo o dever de assinar um acordo de confidencialidade 
relativo aos materiais em análise.  

5. A votação decorrerá presencialmente, de forma colegial e sem recurso ao 
voto secreto. Todas as inscrições deverão ser alvo de debate antes da 
votação.  

6. No que às credenciais dos concorrentes diz respeito o Júri deverá atender a 
três factores-chave de avaliação: solidez de conhecimento jurídico; 
reconhecimento público pelos pares e mercado; modernidade e 
vanguardismo.  

7. No que aos casos práticos diz respeito o Júri deve atender a três factores-
chave: dimensão e complexidade dos casos; estratégia e conhecimentos 
jurídicos demonstrados; inovação na abordagem aos casos práticos.  

8. Até 3 dias antes do dia de votação, qualquer jurada poderá requerer junto da 
organização dos prémios mais informação ou esclarecimento de dúvidas 
relativas a qualquer uma das inscrições. Remetendo posteriormente a 
organização as questões à sociedade ou advogado em questão.  

Para esclarecimento de qualquer outra dúvida, entre em contacto com a equipa do Lisbon Awards Group 
através do email margarida.mpaim@lisbonawardsgroup.com ou +351 915 263 686
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