
Advogados. Morais Leitão integra L&E Global 
Publicado em: 22/01/2016  

A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva (MLGTS) faz agora parte de uma das 

principais e mais reputadas redes de escritórios de advogados especialistas em Direito 

do Trabalho, a L&E Global. 

 

 

 

A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva (MLGTS) faz agora parte de uma das 

principais e mais reputadas redes de escritórios de advogados especialistas em Direito 

do Trabalho, a L&E Global. 

A L&E Global foi fundada em 2011 e conta actualmente com 21 escritórios e mais 

de 1.500 advogados, estando presente na Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, 

Brasil, Canadá, China, Espanha, EUA, França, Holanda, Índia, Itália, México, 

Noruega, Nova Zelândia, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia e Suíça. 

Através de um único ponto de contacto, os clientes acedem a todas as vantagens desta 

rede, o que faculta acesso a assessoria laboral eficiente e de confiança nas mais diversas 

geografias. 

Esta aliança está em linha com todo o processo de 

internacionalização do escritório e é uma forma de acesso a formas de 

trabalho globais, com uma visão internacional, onde os clientes sabem que 

podem contar com expertise muito vasta” 

Nuno Galvão Teles, Managing partner da MLGTS 

A L&E Global é uma rede de escritórios de topo especializados 

em Direito do Trabalho, com grande reputação a nível mundial e que, por 

isso, a MLGTS está extremamente honrada de passar a ser parte desta 

aliança” e acrescenta que espera que “a equipa de Direito do Trabalho da 

MLGTS venha a ter um papel muito ativo nesta rede”. 

http://www.leglobal.org/


Pedro Pardal Goulão, sócio e Coordenador do Grupo de Direito de Trabalho da 

MLGTS 

Ter um membro sólido e de confiança em Portugal, permite que 

a L&E Global complete o círculo na europa Ocidental. Esta integração 

demonstra o compromisso da L&E Global em providenciar serviços de topo 

aos seus clientes, onde quer que estes estejam a operar”. 

Stephan Swinkels, diretor Executivo e membro da Direção da L&E Global 

Cada vez mais multinacionais procuram assessoria jurídica 

laboral em diferentes regiões da Europa”, acrescentando que “ao estabelecer 

a sua presença em Portugal, a L&E Global, juntamente com a MLGTS, 

efectivamente oferece aos seus clientes a cobertura que eles precisam nas 

jurisdições que são mais importantes para os seus negócios”. 

Chris Van Olmen, presidente da L&E Global e sócio do escritório Van Olmen & 

Wynant 
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