
 

Confidencial e protegido por sigilo profissional  1 

 

 
 
CLAUDIA SANTOS CRUZ 

SÓCIA 
cscruz@mlgts.pt 
T +351 213 817 430 | F +351 213 817 496 
 
 

 

 

Áreas de Prática 

Shipping & Portos; Comercial e M&A; Bancário e Financeiro; Energia e Recursos Minerais. 

 

Experiência Profissional 

Claudia Santos Cruz iniciou a sua colaboração com a Sociedade em 2015, assessorando clientes nos 

aspetos internacionais e transfronteiriços dos respetivos investimentos em Portugal e África 

Lusófona, incluindo Angola, Moçambique e Cabo Verde. Claudia coordena as equipas internacionais 

de Oil&Gas e de Shipping da ML e também é membro do departamento de Bancário e Financeiro. É 

cocoordenadora da equipa de prática para a África Lusófona na Morais Leitão, que se dedica a 

negócios, transações e assessoria a clientes internacionais que investem nestes mercados. A Claudia 

e a sua equipa trabalham numa base diária com as sociedades de advogados integradas no ML Legal 

Circle em Angola, Moçambique e Cabo Verde e a Claudia é também membro da Equipa MDR 

Advogados em Moçambique.  

Claudia tem estreitas ligações com África e Inglaterra. Nasceu em Moçambique, cresceu na África 

do Sul e tem dupla nacionalidade Portuguesa e Moçambicana. Estagiou e trabalhou como advogada 

inglesa entre 1994 e 2005 na DLA Piper e Watson Farley & Williams (“WFW”) em Londres. Desde 

2005 que Claudia exerce em Lisboa e está inscrita na Ordem dos Advogados portuguesa. Antes de 

colaborar com a Morais Leitão, foi sócia em sociedades de advogados Portuguesas com escritórios 

integrados em Moçambique e Angola. Em 2018 a Claudia inscreveu-se na Ordem de Advogados de 

Moçambique. Claudia estudou Direito na Universidade de Southampton, uma das melhores 

Faculdades em Direito Internacional Marítimo, bem como foi advogada na WFW durante 6 anos, 

Sociedade reconhecida internacionalmente como uma das melhores Sociedades na área de Shipping 

& Energia. 

Claudia é considerada no mercado jurídico internacional como uma das principais advogadas de 

Shipping em Portugal e em países lusófonos como Angola, Moçambique e Cabo Verde. É uma das 

únicas advogadas de Shipping sediadas em Portugal com experiência em várias jurisdições. 

Assessorou um amplo leque de clientes neste setor ao longo dos anos, incluindo empresas 

internacionais de petróleo que afretam unidades flutuantes de produção, armazenamento e 
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transferência e ainda outras plataformas de perfuração offshore, companhias de carga como MSC e 

Maersk, bem como companhias de cruzeiros, incluindo o Carnival Cruises e o Royal Caribbean. 

Em Portugal, Claudia é reconhecida como advogada internacional, representante de seguradoras 

estrangeiras e P&I Clubs em casos de grande visibilidade, como o derramamento de óleo do Prestige, 

ocorrido na costa da Galiza, Espanha (2002) e, mais recentemente, no incidente diplomático com o 

RCGS Resolute de bandeira portuguesa, ocorrido na Venezuela (2020). 

Claudia tem ampla experiência no financiamento de navios, representando habitualmente Credores 

que registam navios temporária e permanentemente no Registo Internacional de Navios da Madeira 

(“MAR”). 

Venceu a primeira edição do Prémio "40 under Forty Awards" atribuído pela revista Iberian Lawyer, 

sendo por isso reconhecida como um dos 40 melhores advogados da península ibérica com menos de 

40 anos. É destacada pelos mais prestigiados Diretórios Legais Internacionais como a Chambers & 

Partners e IFLR. 

Especialista em energia e recursos minerais (petróleo & gás/mineração), aspetos internacionais 

relacionados com investimento estrangeiro em jurisdições da África Lusófona, direito societário, 

bancário e financeiro e shipping. 
 

 

Associações 

Advogada Inglesa do Supremo Tribunal de Inglaterra e País de Gales (desde 1996) (não estando, neste 

momento, a exercer). Ordem dos Advogados Portugueses (desde 2005). Ordem de Advogados de Moçambique 

(desde 2018). Associação de Advogados da Commonwealth. International Distribution Institute (IDI) – 

Country Expert for Portugal – Franchising / Agency and Distribution. Membro da Association of International 
Energy Negotiators. Membro da Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA). Cargos 

na IBA ("International Bar Association”): Vogal do Fórum Regional Europeu, 2009; Vice-Presidente do 

Fórum Regional Europeu, 2010 e 2011; Vice-Presidente Sénior do Fórum Regional Europeu, 2012 e 2013; 

Vogal do Comité de Oil & Gas da IBA, 2021. 
 

Formação Académica 

Licenciatura em Direito (Universidade de Southampton, Inglaterra, 1993). Legal Practice Course – LPC 

(College of Law Guildford, England, 1994). Pós-graduação em Bancário e Financeiro; Comercial e Societário, 

Reestruturação e Insolvência (Central Law Training, Londres, Inglaterra). Especialização em Oil & Gas 

(Central Law Training, Londres, Inglaterra, 2013 & 2014). International Petroleum Transactions, Módulo do 
LLM (Católica Faculdade de Direito - Escola de Lisboa, 2017). 
 

Línguas 
Português e Inglês. 
 

Nacionalidade 
Portuguesa e Moçambicana. 
 


