
 

 
 

Chambers Global 2015 reforçam liderança e internacionalização de PLMJ  

O Directório Chambers Global 2015, que avalia a advocacia de negócios em mais de 180 países, 

volta a colocar PLMJ nos lugares cimeiros, no ranking 1 e 2, em todas as Áreas de Prática 

analisadas.  PLMJ é, ainda, o escritório português com maior número de Desks e de Advogados 

considerados foreign experts, resultados que reforçam e reconhecem a aposta de PLMJ na 

internacionalização.  

 

Além das parcerias em Angola e Moçambique, PLMJ merece ainda destaque pela parceria na 

China com a Dacheng Law Offices, e pela respectiva China Desk em Portugal. Também o 

trabalho desenvolvido pelas restantes Desks - German, Italian, Brazilian, French, mereceu 

destaque, em especial a Swiss Desk, que entra pela primeira vez neste ranking, na categoria de 

Corporate/M&A - Foreign Desks.  

 

Em todas estas referências é destacada a experiência de PLMJ no acompanhamento de 

Clientes internacionais, de diferentes jurisdições, bem como os Advogados responsáveis por 

cada uma destas parcerias e especializações. 

 

No que respeita a rankings, PLMJ está recomendada em Band 1 nas áreas de Corporate /M&A e 

Dispute Resolution e em Band 2 em Capital Markets, Banking and Finance e Projects, o que 

significa que PLMJ manteve a posição em relação ao ano anterior. Nos escritórios internacionais, 

o GLM – Gabinete Legal Moçambique, membro de PLMJ International Legal Netowork, foi a 

única Firma a registar uma subida neste mercado, encontrando-se em Band 2. O GLA – 

Gabinete Legal Angola mantém a posição de 2014.  

 

PLMJ merece ainda grande destaque nas nomeações individuais, conquistando 21 distinções 

atribuídas a 15 Advogados. O Sócio José Miguel Júdice mantém a nomeação como “Star 

Individuals” em Dispute Resolution, e o Sócio Luís Sáragga Leal como “Senior Statesmen” em 

Coporate/ M&A.  

Estas recomendações do prestigiado directório britânico são um claro sinal de reconhecimento 

do trabalho dos Advogados PLMJ, que têm revelado estar acima das expectativas nas diferentes 

áreas de prática e jurisdições onde têm presença.  


