
Eduardo G. Pereira reforça projeto de 
internacionalização da MLGTS 
A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva (MLGTS) reforçou as áreas de oil & gas e 
energia com a integração de Eduardo G. Pereira, advogado, professor universitário “com 
nome internacionalmente prestigiado nestes setores”, refere a sociedade de advogados 

em comunicado.        
 

 

Eduardo G. Pereira, que passou entra na MLGTS como consultor, “tem extenso 

curriculum na área de oil & gas, tanto académico como prático”, adianta a nota. O 

responsável tem um master em oil & gas na escocesa Universidade de Aberdeen e um 

pós-doutoramento na Universidade de Oxford. O professor adjunto na University of 

Eastern Finland Law School e na University of Reykjavik Law School é investigador no 

Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (Fundação Getúlio Vargas) e 

investigador convidado no Scandinavian Institute for Maritime Law (University of 

Oslo), entre outras instituições de ensino superior. Eduardo G. Pereira tem ainda uma 

extensa lista de publicação de obras nas áreas de oil & gas, sendo managing editor na 

UEF Energy Law Review e editor associado do OGEL - Global Energy Law & 

Regulation Portal. Além de professor universitário, é advogado, estando inscrito nas 

Ordens dos Advogados do Brasil e de Portugal. 

Eduardo G. Pereira vai trabalhar integrado na área de oil & gas e energia da sociedade e 

também diretamente com os escritórios parceiros da rede MLGTS Legal Circle em 

África e na Ásia, bem como na América Latina com a Mattos Filho, Veiga Filho, 

Marrey Jr e Quiroga Advogados, sociedade líder brasileira parceira da MLGTS. 

A MLGTS declara ainda que “intensifica assim a sua aposta na internacionalização e na 

articulação e atuação conjunta da rede MLGTS Legal Circle (em Angola, Moçambique 

e Macau – China), onde os clientes dos setores de extração petrolífera, mineira e de 

energia exigem um acompanhamento altamente especializado, reforçando-se agora uma 

equipa de excelência já existente e muito vocacionada para assistir investidores nestas 

atividades económicas”. 
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