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Introdução É com enorme satisfação que publicamos o primeiro Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 
de PLMJ. 

Com este Relatório pretendemos dar corpo à longa tradição de Responsabilidade Corporativa em PLMJ, 
iniciada pelo Sócio Fundador António Maria Pereira, com a prestação de serviços Pro Bono, reunindo 
pela primeira vez num só documento o muito que a Sociedade tem feito nestas matérias.  

A Responsabilidade Corporativa está hoje incorporada na forma como trabalhamos. Os Advogados de 
PLMJ acreditam que os desafios profissionais quotidianos a que estão sujeitos não esgotam o espaço 
para a mobilização para a realização de acções sociais responsáveis a bem da comunidade. 

Não podemos deixar também de destacar o caracter inovador e pioneiro da Fundação PLMJ, impulsionada 
pelo Sócio Fundador Luís Sáragga Leal, no apoio a jovens artistas de língua portuguesa. 

Entendemos que para alcançar o sucesso e a liderança é, acima de tudo, fundamental o respeito pelos 
nossos Colaboradores, Clientes, Comunidade e Ambiente.  

Em anos marcados pela crise económica, PLMJ procurou reforçar as iniciativas e os apoios no âmbito 
da Responsabilidade Social, mantendo padrões de rigor, de excelência e inovação, que caracterizam a 
Sociedade. 

“Os Advogados de 
PLMJ acreditam 
que os desafios 
profissionais 
quotidianos a que 
estão sujeitos não 
esgotam o espaço 
para a mobilização 
para a realização 
de acções sociais 
responsáveis a bem 
da comunidade.” 



II. 
SOBRE PLMJ
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II.I
Missão 

PLMJ É UMA ORGANIZAÇÃO 
VOCACIONADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS JURÍDICOS DE EXCELÊNCIA, 
COM ELEVADO PADRÃO ÉTICO, 
ESPECIALIZADA E INOVADORA. 
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 CRESCIMENTO SUSTENTADO  Um crescimento sobretudo orgânico e sustentado, baseado 
num plano de carreiras, criterioso e objectivo, permite a progressão dos mais jovens Advogados e a 
realização profissional de todos.

 INDEPENDÊNCIA  Somos uma Sociedade de Advogados independente, valorizamos a nossa 
identidade nacional, promovemos a isenção técnico-jurídica, política e económica dos nossos Advogados.

 RESPONSABILIDADE SOCIAL  Os Advogados de PLMJ assumem a responsabilidade cívica perante a 
comunidade, contribuindo para o acesso ao direito através da prestação de serviços Pro Bono. 

 CULTURA   Somos uma Sociedade de Advogados diferente, com uma identidade própria não nos 
limitando à prestação de serviços jurídicos, antes assumindo-nos como um espaço de cultura cujo maior 
orgulho é a contribuição da Fundação PLMJ para a divulgação das Artes Plásticas em Portugal e países da 
CPLP. 

 CONFIANÇA  Uma relação franca e próxima dos nossos Clientes, compreendendo as necessidades 
específicas de cada um, é a forma de assegurarmos a prestação de serviços adequados e de valor 
acrescentado. 

 INTEGRIDADE  O cumprimento escrupuloso das regras deontológicas da profissão, a lealdade e a 
dedicação às causas dos Clientes são essenciais ao prestígio da Advocacia como profissão liberal. 

 EXCELENCIA  A existência de critérios rigorosos e regras no controlo da qualidade dos nossos 
serviços é a chave que assegura a excelência profissional de PLMJ. 

II.II
Valores
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II.III
O Mundo 
PLMJ

248 ADVOGADOS 

4 PAÍSES 

3 CONTINENTES 

PORTUGAL 

228

ÁSIA 

1

MOÇAMBIQUE 

10
ANGOLA

9

LISBOA 

203
PORTO 

19 
FARO 

6



III. 
A NOSSA VISÃO PARA 
A RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA
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Pilares

Desenvolver uma cultura 
de inclusão, de formação e 
de crescimento sustentado, 
baseado num plano de carreiras, 
criterioso e objectivo, que 
permite a progressão dos 
Advogados mais jovens  e a 
realização profissional de todos, 
num ambiente de irrepreensível 
Rigor Deontológico, Excelência 
Profissional, Independência e 
Isenção.

Afirmar a política de Responsabilidade 
Social de PLMJ e a sua inserção no tecido 
social através da prestação de serviços 
Pro Bono a pessoas e instituições em 
situação desfavorecida, do apoio a 
causas e instituições de carácter social, 
do apoio à expressão artística na 
língua portuguesa e na diminuição do 
impacto no meio ambiente. 

Contribuir para o acesso à 
Educação de jovens estudantes 
de Direito com dificuldades 
financeiras, em Portugal e nos 
PALOP’s. Manter a capacidade 
de inovar e ir mais além na 
procura de novas soluções 
jurídicas, sem perder o foco no 
Cliente e a excelência e rigor que 
caracterizam PLMJ.

1 2 3
Equipa PLMJ Comunidade Inovação e 

Educação 

 Aposta nas pessoas e nas suas 
carreiras 
 Formação
 Celebração de Protocolos
 Desenvolvimento de carreiras

 Prestação de serviços Pro Bono
 Apoios e Patrocínios
 Apoio à Expressão Artística 

em língua portuguesa
 Protecção do Meio Ambiente

 Apoiar o acesso à educação 
na área do Direito
 Desenvolvimento de 

iniciativas inovadoras no 
âmbito do Direito



IV. 
O NOSSO IMPACTO 
NAS PESSOAS
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Em PLMJ, o compromisso de prestação de serviços jurídicos de excelência, está directamente relacionado 
com o talento da nossa Equipa. A competitividade e a constante busca pela diferenciação colocam o 
Capital Humano numa posição de destaque dentro do contexto da Sociedade, cujo maior activo é o 
conhecimento. A aposta na nossa equipa adquire um papel fundamental na gestão de PLMJ, sendo o 
factor chave para a nossa competitividade. 

EQUIPA PLMJ INTERNATIONAL LEGAL NETWORK POR CATEGORIA PROFISSIONAL

100

66
72

60

90

0

49

SÓCIOS ASSOCIADOS

SÉNIOR

ASSOCIADOS ESTAGIÁRIOS COLABORADORES

1

CONSULTOR

 colaboradores 
338 

Aumento do número de 
colaboradores 

2013

3%41 
Novos colaboradores 

desde Setembro de 
2013

IV.I
Equipa 
PLMJ
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PROTOCOLO COM A FACULDADE DE DIREITO DA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 

Assinado em Maio de 2013, o protocolo que liga o Centro de Formação Excelentia PLMJ à Universidade 
Católica Portuguesa (UCP), prevê uma colaboração próxima entre as duas entidades em matérias de 
formação e apoio a programas específicos da Faculdade de Direito e da Católica Global School of Law 
(CGSL). Este protocolo deu corpo a uma iniciativa pioneira de concepção de um Curso Intensivo de 
formação in house para os Advogados de PLMJ, desenhado e ministrado pela CGSL, bem como ao 
patrocínio por PLMJ do Mestrado em Direito Fiscal da UCP. 

“Este protocolo tem 
trazido enormes 
benefícios aos nossos 
Advogados, pela troca 
de experiências com 
alguns dos melhores 
Professores de Direito 
do mundo, e contribui 
para estimular a nossa 
criatividade jurídica e 
a nossa capacidade de 
inovar.”
Manuel Santos Vitor, 
Managing Partner de PLMJ 

IV.II
Protocolos
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PROTOCOLO COM O INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 

Assinatura de um protocolo com o Instituto Superior Técnico com o objectivo de promover a inovação e o 
empreendedorismo. Com esta parceria, PLMJ está a prestar assessoria jurídica especializada e de qualidade 
a projectos de venture capital, inovadores e de elevado potencial, apresentados por investigadores e alunos, 
através da Área de Transferência de Tecnologia do Instituto.

Ainda no âmbito desta parceria, PLMJ disponibiliza ao Instituto Superior Técnico, apoio jurídico para 
start ups e formações ao corpo docente e não-docente sobre temas relativos à Área de Transferência de 
Tecnologia e criou uma “Bolsa de Horas” para aconselhamento ao Instituto Superior Técnico, no âmbito de 
eventuais projectos de investimento e apoio jurídico no que respeita a iniciativas internacionais. 

“Este protocolo 
posiciona-nos como 
intervenientes directos 
no processo de 
formação do dia de 
amanhã da economia 
portuguesa.”
Duarte Schmidt Lino , 
Líder da Equipa de Private Equity
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PROTOCOLO COM A FACULDADE DE DIREITO DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PLMJ assinou um Protocolo com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra visando uma 
aproximação da instituição de Ensino à prática profissional, no sentido de privilegiar a formação conjunta 
de novos profissionais. O protocolo prevê, fundamentalmente, a realização de estágios em PLMJ, 
organização de eventos em parceria, participação de PLMJ nos Jobshops da Faculdade, a participação 
de docentes da FDUC em iniciativas de PLMJ, frequência de cursos de pós-graduação e de outras acções 
de formação da FDUC e aceso ao acervo da Biblioteca da Faculdade e financiamento à aquisição de 
livros. 

“Este protocolo vai 
estreitar relações, 
visando a formação 
conjunta de novos 
profissionais.”
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Principais Eventos apoiados 

 � Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra

 � III Congresso Direito Sociedades em Revista

 � Curso Internacional de Petroleum Transactions

 � Debate “Arbitragem Internacional em Maputo”

 � VIII Congresso de Arbitragem Comercial 

 � I Curso Intensivo de Arbitragem da Universidade do Minho

 � Summer School-International Property Law para o Áustria Connect 2013 
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sessões de 
formação

53 
de formação
132h 

formandos
1811 

2013 - 2014

IV.III
Formação

O Programa de Formação PLMJ é há muito uma marca distintiva da excelência da Sociedade. 

PLMJ aposta, e sempre investiu, na criação das condições adequadas à formação continuada e valorização 
académica e profissional dos seus Advogados. 

O Centro de Formação PLMJ Excelentia disponibiliza programas de formação interna e externa em todos 
os ramos e especialidades do Direito destinados aos Advogados, Colaboradores e Clientes da Sociedade.

Para além desta aposta, PLMJ incentiva e cria condições para o reforço da formação académica dos seus 
Advogados nas áreas em que estes escolheram adquirir valências especializadas e na medida em que 
essa formação seja também no melhor interesse da Sociedade.  

PLMJ criou em 2011 o Centro de Formação PLMJ Excelentia, que  tem como principal objectivo ajudar 
os Advogados e Colaboradores PLMJ a adquirirem uma visão aprofundada dos desafios da profissão, do 
negócio e dos mercados em que actuam os Clientes. 

Toda a formação, interna e externa, é valorizada para efeitos de avaliação anual e consequente progressão 
na carreira em PLMJ. Acreditamos que esta é uma das razões pelas quais PLMJ se tem afirmado como um 
factor diferenciador em Portugal.

MANUEL LOPES ROCHA
Sócio, Coordenador do 

Pelouro da Formação
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FORMAÇÃO INTERNA - UMA APOSTA NO 
DESENVOLVIMENTO DE TALENTO

- Formação técnica
Formação técnico-jurídica, com sessões focadas em temas de actualidade e tendências jurídicas de 
referência, com interesse e relevância transversal, ministradas por Advogados PLMJ especialistas na 
matéria em causa.

- Formação em desenvolvmento pessoal
Sessões dedicadas à formação comportamental e desenvolvimento pessoal (profissional e deontológica) 
e melhoria da fluência em inglês, promovidas por  Oradores PLMJ. Esta formação visa melhorar os 
atributos e competências pessoais dos Advogados PLMJ, tais como comunicação verbal, técnicas de 
apresentação, de falar em público, trabalho em equipa, capacidades de liderança, entre outras.

- Formação em novas ferramentas
Sessões dedicadas a temas orientados para as Ferramentas Informáticas e procedimentos internos em 
PLMJ, com vista à melhor utilização e conhecimento dos recursos disponíveis.

- Global Business Programme 
Através do protocolo assinado, em Maio, entre PLMJ e a Católica Global School of Law da Faculdade 
de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Escola de Lisboa foi criado um programa de formação 
“à medida” que visa reforçar a excelência dos serviços prestados através do aperfeiçoamento das 
capacidades comportamentais e da consolidação dos conhecimentos sobre as actuais tendências 
internacionais em matérias jurídicas. 

formandos
1173 

 sessões 
24

formandos
240 

 sessões 
7

formandos
243

 sessões 
18

formandos
143

 sessões 
5
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ANGOLA, BRASIL, CABO VERDE, CHINA, 
MACAU, MOÇAMBIQUE, PORTUGAL, SUÍÇA...

JUNTOS SOMOS UM. 
NÃO HÁ JET LAG QUE NOS FAÇA PARAR!

Semana Internacional PLMJ

2014 viu nascer a I Semana Internacional PLMJ, que englobou um conjunto de sessões temáticas, relativas 
aos mercados onde PLMJ se encontra mais presente, através da PLMJ International Legal Network, com o 
objectivo de aprofundar os conhecimentos dos advogados sobre estes mercados.

Durante a semana de 14 a 18 de Julho, centenas de Advogados assistiram a formações sobre a estratégia 
de internacionalização de PLMJ, sobre os mercados e Clientes chineses, angolanos, moçambicanos, mas 
também sobre mercados europeus, como o alemão, italiano e suíço. 

EM FOCO

6  
Sessões

300  
Formandos
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FORMAÇÃO EXTERNA - UMA APOSTA NA ESPECIALIZAÇÃO

A PLMJ incentiva, igualmente, a realização de acções de formação externa, promovidas por outras 
entidades, que assumem uma dimensão complementar à que se desenvolve internamente com vista à 
especialização e valorização profissional dos Advogados e Colaboradores.

132.800 €
de apoios a formações

- Advanced LL.M. in International Business Law
O protocolo com a Universidade Católica Portuguesa prevê igualmente a frequência por Advogados 
PLMJ do programa LL.M. in International Business Law que integra a selecção do Financial Times Innovative 
Schools Report, e que reúne alguns dos melhores professores do mundo, numa abordagem “cutting edge”, 
inovadora e global ao direito dos negócios.

LL.M 2013/2014 LL.M. 2014/2015

Rita Albuquerque 
Associada Sénior

André Abrantes 
Associado

+160Advogados 
com Doutoramentos, 

Mestrados, LLM’s e 
Pós Graduações
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- Mestrado em Direito Fiscal 
PLMJ patrocina o Mestrado de Direito Fiscal da Faculdade de Direito da UCP, que oferece uma formação 
avançada e transversal em áreas de ponta de Fiscalidade empresarial portuguesa, europeia e internacional, 
do qual a Sócia Serena Cabrita Neto faz parte do corpo docente.  

- Nova Executive Education - Managing the Law Firm
Em Maio de 2014 , três  Sócios  de PLMJ tiveram a oportunidade de frequentar a primeira edição do curso 
organizado pelo Executive Education da Universidade Nova. O curso abordou os princípios de gestão 
de equipas, os indicadores de gestão e relacionamento com clientes, em sociedades de Advogados, 
preparando os participantes para funções de liderança. 

+17Advogados 
com ligações 

Universitárias como 
Docentes

Maria João Mata
Sócia

Hugo Rosa Ferreira 
Sócio

Tiago Mendonça de Castro
Sócio
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CARREIRA PLMJ

Carreira Societária Carreira  Autónoma

Sócio

Associado

Associado Júnior

Estagiário

Associado 
Sénior

Associado 
Principal

Sócio
Contratado

Consultor

Associado Contratado

CARREIRA INTERNACIONAL

Carreira em PLMJ Carreira em PLMJ International
 Legal Network

Advogados em Comis-
são de Serviço Interna-

cional
(CSI)

Membros da Carreira PLMJ 
Portugal

Sócio 
Internacional

Consultor 
Internacional

Associado Sénior Internacional

Associado Internacional

Estagiário Internacional

Advogados
 Internacionais

IV.IV
Plano de 
Carreira

PLMJ procura um crescimento sobretudo orgânico e sustentado, baseado num plano de carreiras criterioso 
e objectivo, que permite a progressão dos mais jovens Advogados e a realização profissional de todos, 
reforçando a competitividade e eficiência da Sociedade.

A progressão na carreira tem por base a excelência do trabalho desenvolvido pelos Advogados e o seu 
contributo diário no reforço da competitividade e reputação de PLMJ, reconhecendo desta forma as 
qualidades técnicas, o mérito profissional, a especialização e capacidade de liderança dos seus Advogados. 



V. 
O NOSSO IMPACTO 
NA COMUNIDADE
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PLMJ e os seus Advogados promovem individual e colectivamente o contributo para causas sociais, 
num espírito de plena aceitação das obrigações de cidadania para com os mais desfavorecidos. Estamos 
empenhados em contribuir positivamente para a comunidade onde estamos inseridos, com o objectivo  
de alcançar um impacto real na Sociedade e fazermos a diferença. 

Pro Bono 
Com uma tradição antiga na história do escritório, a prestação de serviços Pro Bono foi incentivada pelo 
fundador António Maria Pereira, e desde então esta missão tem sido liderada por vários advogados da 
sociedade a quem já coube este pelouro. 

Para este âmbito, PLMJ criou um Comité Pro Bono, responsável pelo planeamento, definição e gestão 
do programa, que reporta ao Managing Partner. Esta equipa analisa as candidaturas e os possíveis 
beneficiários, através de pedidos dirigidos directamente pelas instituições ou propostas de advogados 
da casa. Com um regulamento definido, onde estão estabelecidos os critérios de selecção para aceitar a 
prestação de apoio jurídico, PLMJ tem vindo a diversificar o perfil de instituições apoiadas, e hoje ajuda 
entidades com fins de cariz social, médico e cultural. A relação entre os advogados e os responsáveis 
dessas instituições é bastante próxima, tal como com todos os Clientes.

COMITÉ 
PRO BONO 

Maria da Conceição Cabaços
Sócia

Filipa Cotta
Associada Sénior

V.I
Pro Bono
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À semelhança dos anos anteriores as actividades promovidas pelo Pro Bono centralizaram-se 
essencialmente no desenvolvimento da actividade de prestação de serviços jurídicos próprios de uma 
Sociedade de Advogados, traduzida essencialmente no incremento do apoio jurídico Pro Bono a diversas 
instituições de solidariedade social, ONG’s e outras entidades sem fins lucrativos, com a promoção da 
celebração de protocolos.

Em mais um ano de crise económica, a PLMJ, através do Pro Bono, viu aumentados os pedidos de apoio 
jurídico em regime de Pro Bono por parte de pessoas singulares.

Entre Setembro 2013 e Agosto de 2014, os novos benificiários de apoio jurídico em regime de Pro Bono 
foram:

 � IST
 � Associação Pro-Bono 
 � Refood
 � Associação Rumo à Vida
 � Associação Aldeias Crianças SOS Portugal
 � Associação Esclerose Tuberosa Portugal
 � European Council on Refugees and Exiles

No último ano, os principais beneficiários de apoio jurídico em regime de Pro Bono foram:

 � Companhia Olga Roriz
 � Chapitô
 � APSA
 � Fundação Serralves
 � Orquestra Geração
 � Acreditar
 �  Associação Bagos d’Ouro

1011  
horas dedicadas 

a  Pro Bono

34 
instituições 

apoiadas em 
regime 

Pro Bono 
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PLMJ assina protocolo com a ‘PRO BONO’ para prestação 
de apoio jurídico a instituições de solidariedade social

No âmbito da cultura de Responsabilidade Social, PLMJ apoia a PRO BONO, um projecto totalmente 
inovador na área da solidariedade, que tem como objectivo prestar apoio jurídico aos mais 
carenciados. 

A PRO BONO é uma recém-criada instituição de voluntariado jurídico, que funciona como uma 
plataforma agregadora que faz a selecção dos casos, através do levantamento de necessidades junto 
de instituições de solidariedade social acreditadas, passando-os posteriormente às Sociedades de 
Advogados parceiras do projecto. 

Através do protocolo celebrado, PLMJ apoia as actividades promovidas pela PRO BONO, prestando, 
de forma não remunerada aos beneficiários carenciados de instituições de solidariedade social, 
serviços de consultadoria jurídica e acompanhamento em processos judiciais ou administrativos e 
realização de acções de formação que sejam do interesse da PRO BONO e das instituições apoiadas.

“Queremos 
contribuir para 
um melhor acesso 
à justiça e a 
serviços jurídicos 
de qualidade por 
parte daqueles que 
mais precisam.”
Filipa Cotta, 
Comité Pro Bono de PLMJ

65
horas

5
casos desde 

Junho de 2014

EM FOCO
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Estamos convictos que temos um papel importante a desenvolver nas comunidades onde nos 
encontramos inseridos contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento e para o seu sucesso. Neste 
contexto, seleccionamos vários projectos e iniciativas da sociedade civil, com os quais nos identificamos, 
para apoiar através de contribuição financeira ou angariação de bens. 

Iniciativas apoiadas 

 � Festival Brands like Brands
 � BES Realize o seu Sonho
 � InovPortugal 
 � V Festival Taurino de Beneficiência
 � 2ª Corrida Solidária Bosch 
 � Feira Internacional de Imobiliário - MIPIM  
 � Árvore de Natal PLMJ Solidária – recolha de alimentos para instituições de Solidariedade Social 
 � Campanha de Recolha de Livros Escolares para Colaboradores PLMJ
 � Movimento Serviço à Vida 
 � Um pequeno gesto, uma grande ajuda

Desafio #PLMJ#icebucketchallenge
Mais de 100 colaboradores em Lisboa, Porto, Faro, Luanda, Maputo e Macau participaram no 
#icebucketchallenge, o famoso banho gelado de apoio à investigação da doença Esclerose Lateral 
Amiotrófica, respondendo ao desafio lançado pela VdA. Ao cumprir o desafio, PLMJ International Legal 
Network doou à Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica €10 por cada colaborador que 
participou na iniciativa. 

2013 - 2014

29.500€
Valor de apoios 

e patrocínios 

1.100€ 
doados à APELA

V.II
Patrocínios 
e Apoios
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Rock’n’Law 
PLMJ apoiou, pelo sexto ano consecutivo, o Rock’n’Law, um evento de solidariedade, promovido por 
Sociedades de Advogados com o objectivo de angariar fundos para apoiar uma causa. 

A banda de PLMJ, os “Fora da Lei” juntou-se, uma vez mais, a outras 13 bandas de Sociedades de 
Advogados, que anualmente promovem esta iniciativa única e inovadora em torno de um projecto 
conjunto de responsabilidade social. 

A edição deste ano angariou a maior receita de sempre, 74 691€, que foram entregues à Re-food para 
a abertura de mais 20 novos núcleos até ao final do 1º semestre de 2015. Cada núcleo faz a recolha da 
comida junto de restaurantes, cafés e supermercados, organiza-a e embala-a para, no final, a entregar à 
população local que mais precisa.

No total das 6 edições o Rock’n’Law apoiou 13 projectos de Solidariedade Social e angariou cerca de 332 000€.

13 
projectos de 

solidariedade 
social

12.000€
doados 

por PLMJ

332.000€
Angariados

6 
edições



28

PLMJ procura retribuir algum do seu sucesso à Sociedade Civil, através do apoio a jovens artistas de 
Portugal e dos PALOP no âmbito da actividade desenvolvida pela Fundação PLMJ, instituição pioneira no 
seu posicionamento mecenático perante o universo das artes plásticas em Portugal e, crescentemente, 
nos países de língua oficial portuguesa.

A origem da Fundação PLMJ remonta aos finais dos anos 90. Numa iniciativa inovadora no universo das 
Sociedades de Advogados em Portugal, PLMJ deu início a uma Colecção de Pintura, Desenho e Escultura, 
que se estendeu posteriormente à Fotografia e ao Vídeo, subordinada ao lema “Uma Sociedade de 
Advogados como Espaço de Cultura”, que mais tarde deu lugar à Fundação PLMJ. 

A Fundação desempenha um importante papel na divulgação das artes plásticas em Portugal e nos 
PALOP’s e apoio a jovens artistas e é já um dos maiores “players” no panorama cultural em Portugal 
e a maior fonte de descoberta e de promoção de artistas contemporâneos em Portugal, Angola e 
Moçambique. 

V.III
Fundação
PLMJ

663 
Fotografia

104 
desenho

177 
pintura

115 
escultura

92 
vídeo

ESPÓLIO DA 
FUNDAÇÃO 

PLMJ
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Em 2013/2014 , a Fundação PLMJ, como entidade referenciada no panorama cultural actual, recebeu um 
enorme e diversificado conjunto de solicitações para participar e contribuir para projectos e entidades 
terceiras na área da cultura: 

Participação em Eventos Expositivos
Apresentação da mostra “25 Frames por Segundo: Vídeos da Colecção da Fundação PLMJ”, que reuniu 
42 obras de igual número, na Feira Internacional de Lisboa, de 14 a 17 de Novembro.  Exposição “100 
OBRAS, 10 ANOS: Uma Selecção da Colecção da Fundação PLMJ” para assinalar e celebrar um ciclo de 
dez anos de actividade expositiva, na Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, que ficou patente até 27 
de Janeiro.  

Participação em Projectos Editoriais
Concretização do projecto editorial anual da Fundação PLMJ com a publicação do livro “Linhas em 
Torno de Ideias: Obras em Papel da Colecção da Fundação PLMJ”. Este livro perspectiva traçar uma 
panorâmica do segmento de desenho do acervo desenvolvido pela Fundação PLMJ desde inícios da 
década de 2000 e reúne cerca de 50 trabalhos realizados por 45 artistas, exemplificando, assim, a 
pluralidade de abordagens ao desenho verificadas em Portugal.

Mecenas de dois Projectos Editoriais
“As Roças de S. Tomé e Príncipe”, dos arquitectos Duarte Pape e Rodrigo Rebelo de Andrade, que 
constitui o culminar de um trabalho de investigação científica sobre o urbanismo e arquitectura de 
uma das antigas colónias portuguesas. A fotografia de capa e a de contracapa desta edição, passaram a 
integrar o espólio de fotografia da Fundação PLMJ.  Publicação dedicada à obra de Joana Vasconcelos 
para a participação de Portugal na 55ª Exposição Internacional de Arte – la Biennale di Venezia. 

Gemuce (detalhe)
Heaven, 2007
Colecção da Fundação PLMJ

Famós (detalhe)
Jardim de infância para Adultos, 2010
Colecção da Fundação PLMJ
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Empréstimo de obras

Empréstimo da obra Euro-Visão, datada de 2005, da autoria de Joana Vasconcelos, a pedido que a 
Direcção-Geral do Património Cultural. Tal obra de arte veio a integrar a exposição individual da artista 
no Palácio Nacional da Ajuda, que decorreu de 22 de Março a 25 de Agosto.

Conferências Sobre Temas de Cultura

Na esteira da sua linha programática de apoio a iniciativas culturais em países CPLP, a Fundação PLMJ, 
em conjunto com o Museu Nacional de Arte de Moçambique (MUSART), organizaram palestra (que 
teve lugar no MUSART, no dia 6 de Junho de 2013) sobre a temática em redor da curadoria de arte 
– “Curadoria e Arte Desafios Actuais”. A palestra foi comissariada pelo curador da Fundação PLMJ, 
Miguel Amado e recebeu destaque nos meios de comunicação cultural de Moçambique.   

Parcerias

Protocolo celebrado com a empresa produtora do programa televisivo Fotografia Total, emitido pelo 
canal de televisão TVI24. Este programa televisivo apresenta diversos aspectos de relevo por referência 
à fotografia como obra de arte, pelo que constitui meio interessante e adequado para a divulgação da 
obra fotográfica que integra o acervo da Fundação PLMJ. 

Projectos Internos

 �Projecto Art & Law: Foi lançado desafio para que a comunidade PLMJ – em estilo de escrita 
criativa livre – escrevesse sobre as obras de arte da Fundação PLMJ, resultando na reunião de 
textos diversificados (poemas, contos, prosa, entre outros), demonstrativos do lema de PLMJ: “uma 
sociedade de advogados como espaço de cultura”.

 �Promoção de visitas guiadas a exposições integradas em galerias de arte, como por exemplo à 
Galeria de Alda Galsterer 

AQUISIÇÕES DE 
OBRAS DE ARTE

2013

4 
fotografias de 

Filipe Branquinho

1
 escultura de Bata

4
esculturas de 

Gonçalo Mabunda

1
pintura de Gemuce

1 
pintura de 

Famós



31

Os Advogados de PLMJ promovem práticas sustentáveis de exercício da sua actividade, procurando a 
redução do impacto ambiental associado à sua actividade.  

PLMJ desenvolve uma política activa de sustentabilidade, através da utilização de soluções “amigas do 
ambiente” nas instalações e nos equipamentos, que permitem uma poupança e rentabilização de energia 
e água, como a utilização de um sistema de iluminação mais eficiente com sensores de movimento e 
torneiras automáticas. 

Temos também como objectivo a redução dos resíduos, através de uma contenção do desperdício 
ecológico, extensa utilização de materiais recicláveis, uma política de redução do número de impressões, 
da adopção crescente de suportes digitais e na separação de resíduos para reciclagem. 

É impossível haver uma gestão eficaz sem existirem consumos medidos fiáveis, por isso é feita uma 
monitorização permanente dos gastos para identificar potenciais perdas e identificar oportunidades de 
melhoria.

V.IV
Ambiente



VI.
O NOSSO IMPACTO 
NA INOVAÇÃO E
NO ACESSO À 
EDUCAÇÃO 
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Através dos programas de Estágios, PLMJ dá a oportunidade aos finalistas dos cursos de Direito de 
completarem a sua formação dando início a um percurso profissional na advocacia. 

ESTÁGIO PROFISSIONAL 
No arranque de cada ano lectivo PLMJ recebe uma equipa de jovens licenciados em direito que aqui iniciam 
o período de estágio profissional, a última fase antes de se tornarem Advogados. A escolha desta equipa 
é feita pela Comissão de Recrutamento e Estágios que procura seleccionar pessoas com perfil e vontade 
de abraçarem uma carreira com futuro, aspirando a que um dia se tornem Sócios PLMJ. Cada estagiário 
é orientado por um Patrono (função normalmente desempenhada pelos Sócios PLMJ) que acompanha o 
futuro Advogado durante todo o seu estágio.

ESTÁGIO DE VERÃO 
Criado por PLMJ há nove anos, o Programa Estágios de Verão pretende proporcionar, por um lado,  
um primeiro contacto com o exercício da profissão; por outro lado, à PLMJ uma oportunidade para 
identificar novos talentos.

VI.I
Acesso 
ao direito

2013 -2014

36
Novos Estagiários

GRUPO ESTÁGIO PROFISSIONAL  2014 GRUPO ESTÁGIO DE VERÃO  2014
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+12.000 €  
em apoios 

EM FOCO Brighter Legal Future Programme

PLMJ criou um novo programa de Responsabilidade Social: “Brighter Legal Future Programme”, que visa 
apoiar jovens estudantes de Direito com dificuldades financeiras, em Portugal e em alguns dos PALOP’s 
como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Este programa, baseado no mérito e no estudo, procura 
garantir que os estudantes têm condições para terminar o seu percurso Académico, e apostando 
também na sua maior qualificação, através de um plano de mentoring por Advogados PLMJ, o que se 
pretende que ajude na diferenciação destes alunos, contribuindo para a posterior entrada no mercado 
de trabalho. Para muitos estudantes, este apoio financeiro e profissional não é menos do que uma 
“mudança de vida” uma vez que de outra forma teriam de abandonar os estudos e as suas aspirações de 
carreira. 

No âmbito deste programa, PLMJ tem desenvolvido algumas iniciativas, como:

 � Fundo de Emergência para estudantes de Direito da Universidade Nova
Assinatura de um protocolo de colaboração com a Associação de Estudantes da Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa para a criação de um Fundo de Emergência para apoio a 
estudantes em risco de abandono escolar, no pagamento das suas propinas, com o contributo de 
5.000€.

 �Acção de angariação de livros para Bibliotecas de Faculdades de Direito
No início de 2014, PLMJ organizou uma angariação de livros para serem entregues a Faculdades de 
Direito de Portugal e dos PALOPs. Foram doados por PLMJ e pelos seus Advogados perto 60 obras 
jurídicas de referência, a que se juntaram vários exemplares da Colecção Jurídica PLMJ.

 �Bolsa Estudante Guineense
Atribuição de uma bolsa a um estudante da Faculdade de Direito de Bissau, para a realização de 
um estágio profissional em PLMJ, com a duração de 8 meses, representando um apoio financeiro 
de 6.000€. 
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A inovação pode sentir-se nos pequenos e grandes detalhes de uma Sociedade de Advogados. 
As práticas inovadoras sempre estiveram no código genético de PLMJ e a posição em 25º lugar no ranking 
do Financial Times das 50 sociedades de Advogados mais inovadoras da Europa comprova este facto. 
A inovação nas práticas jurídicas a par de uma política interna de estímulo à inovação são exemplos de 
como a inovação se vive e faz todos os dias em PLMJ.

Principais iniciativas no âmbito da inovação
 � I Concurso de ideias PLMJ Inovação 2014

 � I Curso Intensivo de Arbitragem em Portugal 

 � I Global Business Program 

 � I Edição do InovPortugal

 � I Legislação Angola Anotada de Direito Imobiliário e Direito Público

 � I Guia de Investimento Imobiliário em Portugal, Angola e Moçambique

V.II
Inovação

Colecção Jurídica PLMJ
A Colecção Jurídica PLMJ reúne obras, da autoria de Advogados de PLMJ, que pretendem apresentar à 
discussão temas inovadores na comunidade jurídica com o objectivo de contribuir para a ligação entre 
os saberes jurídicos teóricos e práticos e que juntem a investigação científica com conhecimentos da 
vida real. 

Este projecto, que resulta de uma parceria entre PLMJ e a Coimbra Editora, pretende ser um contributo 
dos advogados de PLMJ em benefício da comunidade jurídica em geral, comprometendo os seus autores 
com as exigências de rigor e de investigação. 

A Colecção Jurídica PLMJ conta já com 7 volumes publicados em diversas áreas do Direito. 



VII. 
AS NOSSAS 
PRIORIDADES 
PARA 2015-2016
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AS NOSSAS PRIORIDADES PARA 2015-2016

Pessoas:

 � Renovar os actuais Protocolos com as Universidades e alargar a rede de protocolos com instituições 
de referência nos países de expressão portuguesa;

 � Apostar no seguimento do Centro de Formação PLMJ Excelentia, dando continuidade aos programas 
de Formação internas e externas, fomentando o desenvolvimento pessoal e profissional nos nossos 
Advogados e partilhando o nosso know-how e experiência com os nossos Clientes;

 � Manter política de crescimento orgânico, apostando no mérito profissional.

Comunidade: 

 � Reforçar a cultura de Responsabilidade Social dos nossos Advogados;

 � Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Fundação PLMJ no apoio a jovens artistas;

 � Envolver todos os colaboradores na adopção de práticas amigas do ambiente.

Inovação e Educação: 

 � Alargar o âmbito do programa “Brighter Legal Future”, promovendo novas iniciativas;

 � Apostar na inovação, incrementando o número de iniciativas, sobretudo no desenvolvimento do 
Direito em Portugal e nos países de expressão portuguesa.  



SIGA-NOS NO LINKEDIN

www.linkedin.com/company/plmj-international-legal-network
http://www.linkedin.com/company/plmj

www.plmj.com www.plmjnetwork.com

O MUNDO PLMJ NUM ÚNICO PORTAL
Este relatório de Responsabilidade Social Corporativa está também disponível online em: www.plmj.com, onde tem igualmente a notas informativas, guias de investimento, seminários, 
conferências, business breakfasts, exposições e muitas outras notícias e eventos do seu interesse.


