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● A rede de escritórios parceiros da

PLMJ passou a abranger a ilha da
Madeira, com a adesão da Mendes
Londral & Associados. A PLMJ
procura expandir a sua rede noutras
regiões do país.

Escritório
madeirense ML&A
admitido na rede
da PLMJ
A PLMJ passou a contar
com um parceiro na Madeira, a
Mendes Londral & Associados.

Filipe Alves
filipe.alves@economico.pt

A rede de escritórios parceiros da
PLMJ passou a abranger a Região
Autónoma da Madeira, com a ad-
missão da sociedade de advogados
Mendes Londral e Associados
(ML&A). Para a PLMJ, a parceria
permite reforçar a presença no
dinâmico mercado madeirense,
enquanto para a ML &A o acordo
constitui uma oportunidade para
chegar de forma mais eficaz a todo
o território nacional.

“A parceria com PLMJ permi-
tirá expandir a nossa actividade
de prestação de serviços jurídi-
cos a todo o território nacional e
internacional e disponibilizar aos
nossos clientes o acesso directo a
áreas de maior especialização na
advocacia, em resposta às exi-
gências e desafios do mercado”,
disse Roberto Mendes Londral,
sócio da ML&A.

Para o advogado madeirense, o
“contencioso será sempre uma
área de prática relevante no mer-
cado regional”.

“No entanto, o novo modelo
de desenvolvimento económico
e as novas exigências do mercado
levarão, naturalmente, os em-
presários madeirenses a adoptar
novas práticas empresariais e a
sofisticar os seus modelos de ges-
tão empresarial, com o necessá-
rio recurso a serviços jurídicos
cada vez mais especializados, so-
bretudo ao nível do direito co-
mercial e societário, direito fis-
cal, direito laboral e apoio à in-
ternacionalização”, defendeu.

Por sua vez, o sócio da PLMJ
Frederico Perry Vidal, frisou que o
objectivo desta parceria é “garan-
tir a proximidade ao cliente”.

“Neste contexto, a Região Au-
tónoma Madeira é, naturalmente,
um mercado importante, com
enorme dinamismo promovido
por excelentes empresas e com
projectos muito interessantes.
Não só o regime fiscal da Zona
Franca da Madeira, mas também o

sector do turismo tornam a região
atractiva para os investidores”,
disse o sócio coordenador da rede
nacional de parcerias da PLMJ,
que inclui cinco sociedades com
cerca de 50 advogados.

No continente, a rede de par-
cerias da PLMJ abrange três dis-
tritos: Coimbra (Manuel Reban-
da, Pereira Monteiro e Associa-
dos), Viseu (Luís Loureiro, João
Gomes e Associados) e em Braga
(com a vimaranense Gama Lobo
Xavier, Teixeira e Melo e Associa-
dos). “Mas estamos também nos
Açores, onde é nosso parceiro,
desde 2008, a Borges da Ponte,
Linhares Dias e Associados”, dis-
se Frederico Perry Vidal.

Adiantou que, para além da
rede de parcerias, a PLMJ tem es-
critóriosprópriosemLisboa,Porto
e Faro. “O arquipélago da Madeira
era a única parte do território na-
cional não continental onde a
PLMJ não tinha presença”, disse.

“Estamos sempre atentos a
oportunidades que possam surgir.
Pretendemos alargar a rede de
parcerias nacionais e estamos
atentos a outras regiões do país
onde existam clientes e um tecido
empresarial que justifique a nossa
presença”, realçou.

Para tal, a PLMJ procura socie-
dades que sejam “referências nos
respectivos mercados regionais e
com as quais exista comunhão de
valores e de boas práticas profis-
sionais”. ■

Roberto Mendes
Londral, sócio
da ML&A,
considera que
os empresários
madeirenses têm
cada vez maior
necessidade de
serviços jurídicos
especializados.

Frederico Perry
Vidal, sócio da
PLMJ responsável
pela área de
parcerias, frisou
que o escritório
continua
interessado em
expandir a sua
rede de parceiros.


