
 

 

 

         

   

 Notícia 
 
 

22 de Novembro de 2018 

CONFERÊNCIA ABACUS WORLDWIDE 

 
A HAAG esteve presente na 6.ª 

edição da Conferência Anual da 

Abacus Worldwide, uma 

Associação Internacional de 

Escritórios de Contabilidade e de 

Advocacia Independentes. 

A HAAG esteve presente na 6.ª edição da 

Conferência Anual da Abacus Worldwide, que 

teve lugar em New Orleans, Luisiana, no Hotel 

Royal Sonesta, de 18 a 20 de Outubro de 2018. A 

conferência atraiu sócios de escritórios de 

advocacia e de contabilidade de 18 países de 

cinco regiões: Ásia-Pacífico; EMEA (Europa, 

Médio Oriente e África); América Latina; 

América do Norte; e Oceânia. A programação 

ofereceu aos delegados valiosas informações 

sobre oportunidades e questões financeiras e 

legais emergentes e proporcionou um fórum 

para partilha das melhores práticas de gestão 

dos escritórios de prestação de serviços 

profissionais. 

Através da presença nas conferências da Abacus 

Worldwide, a HAAG fortalece os seus contactos 

ao nível do negócio global e aumenta a sua 

capacidade de prestar apoio jurídico 

especializado a clientes com necessidades ao 

nível dos negócios internacionais. Deste modo os 

clientes da sociedade irão beneficiar 

directamente dos relacionamentos e do 

intercâmbio de conhecimentos que teve lugar na 

Conferência Anual entre os escritórios membros 

da Abacus Worlwide. 

“As conferências da Abacus criam um fórum 

para intercâmbio empresarial, interacção 

significativa ao nível dos sócios e partilha de 

ideias inovadoras. Os delegados participam em 

sessões programáticas, conduzidas pelos líderes 

da área jurídica e de auditoria, mantendo os seus 

membros na frente no que respeita às 

tendências do negócio local e internacional. 

Estamos verdadeiramente agradados que a 

HAAG tenha participado na 6.ª Conferência 

Mundial Anual em representação de Portugal, de 

entre 50 sociedades participantes de 18 países”, 

referiu Julio Gabay, Presidente e CEO da Abacus 

Worldwide. 

“Navigating US Trade Sanctions”, apresentada 

pela Galloway Law Firm, de New Orleans, e 

“Cyber Liability”, apresentada por Rebecca L. 

Rakoski, co-fundadora e managing partner da 

WPAN Law Group, uma sociedade de advogados 

boutique especializada exclusivamente na 

cibersegurança e na protecção de dados, 

estiverem entre as apresentações mais 

relevantes feitas durante a Conferência, 

levantando questões importantes que foram 



 

 

objecto de uma discussão animada por parte dos 

participantes. 

A Abacus Worldwide é uma aliança profissional 

que abrange sociedades de prestação de serviços 

detidas de forma independente e geridas de 

forma profissional, fornecendo um acesso 

directo a sociedades de advogados e sociedades 

de contabilistas em todas as regiões do mundo. 

Como associação de cariz multi-disciplinar, tanto 

as sociedades de advogados como as de 

contabilistas aderem à Abacus Worldwide com 

vista a suportar as suas referências ao nível do 

negócio internacional, a participar na troca de 

conhecimento e a adquirir o acesso a 

ferramentas de gestão práticas, tudo com o 

objectivo de prestar cada vez melhores serviços 

aos seus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


