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CABO VERDE TODOS OS PARCEIROS  
NUM SÓ PORTAL
Aceda a www.plmjnetwork.com e conheça todos os escritórios e parcerias estratégicas  
da PLMJ International Legal Network, equipas, valores, áreas de prática ou contactos úteis. 

www.plmjnetwork.com

Think 
 Global,
 Act Local. 

Serviços Jurídicos Premium
Rede Internacional de Escritórios
Eficiência de Custos
Conhecimento dos Mercados Locais
Know-How & Especialização
Focus no Cliente

A PLMJ International Legal Network reúne escritórios líderes em cada país, num 
profundo respeito pelas especificidades e regras deontológicas locais, assegurando  
uma cultura standard de serviço de qualidade ao Cliente. Uma rede de contactos  
e cooperação de Escritórios de Advogados criada com o objectivo de potenciar recursos, 
sinergias e capacidade de resposta às mais variadas solicitações dos nossos Clientes.

PLMJ construiu uma consistente rede de parcerias 
nos países lusófonos e nos principais mercados 
de destino de investimentos portugueses para  
uma assessoria jurídica sem fronteiras.
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Angola é uma das economias  
que mais interesse tem 
suscitado a investidores das 
mais variadas proveniências  
e sectores de actividade.

Macau tem um papel 
fundamental e estratégico 
enquanto plataforma 
comercial com a China 
continental.

Moçambique é cada vez mais  
um país que se afirma como 
caso de sucesso entre as 
novas economias emergentes 
africanas.

A China é cada vez mais o 
destino favorito dos investidores 
mundiais, e as empresas 
chinesas tornaram-se fortes  
investidores nos países  
de língua portuguesa.

Parcerias 
 de Confiança

Excelência  
 de Serviço
A prática de trabalho em comum e a partilha dos mesmos valores 
permite que um Cliente de qualquer país abrangido pela PLMJ 
International Legal Network possa ser acompanhado pelos melhores 
Advogados locais, com a mesma qualidade de serviço prestada  
por PLMJ ao longo de mais de 40 anos.

 Vantagens 
Globais

SEDE 
Macau

PRINCIPAIS ÁREAS DE PRÁTICA
Comércio Internacional · Construção
Contencioso · Corporate
Direito Fiscal · Direito Laboral
Financeiro e Bancário · Investimento Estrangeiro
Telecomunicações e Tecnologias de Informação 

SEDE 
Maputo

PRINCIPAIS ÁREAS DE PRÁTICA 
Contratos e Transacções Comerciais · Contratação Pública
Concessões e Licenciamentos · Direito Fiscal 
Energias Renováveis · Imobiliário e Construção
Mineração e Recursos Naturais · Petróleo e Gás 
Projectos e Infra-estruturas · Turismo e Eco-turismo

SEDE 
Luanda

PRINCIPAIS ÁREAS DE PRÁTICA
Contratos Comerciais · Comércio Internacional 
Direito Administrativo e Contratação Pública 
Energia e Recursos Naturais · Fiscal 
Imobiliário e Construção · Petróleo e Gás 
Projectos e Infra-estruturas · Turismo e Lazer

SEDE 
Beijing

PRINCIPAIS ÁREAS DE PRÁTICA
Corporate · Comércio Internacional
Direito Fiscal · Direito Laboral
Energia e Recursos Naturais · Fusões e Aquisições
Financeiro e Bancário · Private Equity
Investimento Estrangeiro · Imobiliário e Construção  

A equipa de profissionais que integra o GLM é composta  
por vários Advogados com diferentes áreas de especialização, 
forte experiência na prestação de serviços jurídicos 
especializados e profundo conhecimento da realidade  
local e internacional.

A DSL Lawyers presta uma assistência jurídica especializada,  
de forma institucional e regular a empresas e investidores, 
proporcionando serviços jurídicos altamente qualificados  
a empresas locais e internacionais.

Com esta Parceria PLMJ visa contribuir para a intensificação das 
relações económicas entre Portugal e a Região Administrativa 
Especial de Macau da República Popular da China.

A Dacheng Law Offices foi fundada em 1992 e possui  
34 escritórios locais, que dão total cobertura ao território chinês, 
nomeadamente a zonas com maior potencial para o investimento, 
tais como Pequim, Xangai e Hong-Kong.

A presença internacional da Dacheng está assente também  
em escritórios próprios e parcerias estratégicas, espalhadas  
pelo mundo, como Sidney, Washington e Singapura.

O GLA é um Gabinete de Advogados que reúne um  
conjunto de profissionais Angolanos de excelência tendo  
em comum o firme interesse e a satisfação de exercer  
a sua actividade em Angola e para Angola, em estrito 
cumprimento das regras profissionais e deontológicas  
da Ordem dos Advogados de Angola.

Angola
GLA - Gabinete Legal Angola

Moçambique
GLM - Gabinete Legal Moçambique

Macau
DSL Lawyers

China
Dacheng Law Offices

AFRICA DESK
A Africa Desk agrega um conjunto 
de Advogados especializados em 
transacções internacionais em conexão 
com jurisdições africanas de língua 
oficial portuguesa. Estes possuem 
uma capacidade ímpar de assessorar 
internacionalmente Clientes na execução 
de investimentos nos países africanos, 
assim como Clientes provenientes destas 
jurisdições nos seus investimentos  
em Portugal e na Europa.

GERMAN DESK
A German Desk de PLMJ reúne um 
conjunto de Advogados profundamente 
conhecedores dos sistemas jurídicos  
de Portugal e da Alemanha. Por serem 
fluentes no Alemão e no Português,  
estes Advogados têm a preparação  
e a experiência necessárias para  
o acompanhamento da actividade  
das empresas oriundas do Centro  
e Leste da Europa presentes em Portugal  
ou vice-versa.

FRENCH DESK
A French Desk, apoiada por Advogados 
bilingues com formação académica 
realizada em Portugal ou em França,  
tem como objectivo proporcionar serviços  
de assistência jurídica e de representação 
a Clientes oriundos de Países Francófonos.
Esta Desk beneficia ainda de relações 
privilegiadas com uma extensa rede  
de profissionais do Direito francês.

BRAZIL DESK
A Brazil Desk reúne um conjunto  
de profissionais com um conhecimento 
aprofundado da cultura e sistema jurídico 
brasileiro e uma sólida experiência 
acumulada em transacções transatlânticas. 
Esta equipa assegura o apoio a 
investidores brasileiros nos ordenamentos 
jurídicos de expressão portuguesa.

CHINA DESK
Os Advogados que compõem a China 
Desk estão aptos a prestar serviços  
de assessoria jurídica a investidores  
de língua portuguesa na China e Macau. 
A equipa é responsável por toda  
a assistência e encaminhamento  
dos grandes investidores, apoiados pela 
PLMJ International Legal Network,  
em Portugal ou em África.

A criação de Desks oferece  
um serviço premium além 
fronteiras, caracterizado  
por uma assessoria próxima 
e personalizada, com fluência 
linguística e permanente 
interface com Advogados 
locais.

PLMJ Desks

Equipa 
  Capacidade de resposta imediata  

e assertiva 
  Enfoque permanente nas  

necessidades do Cliente
 Excelência nas relações, qualidade  

 nos serviços
  Know how especializado
  Visão global e transversal

Missão 
  Contribuir para o desenvolvimento 

económico nos principais mercados 
de destino de investimentos portugueses

  Oferecer serviços rigorosos e eficientes
  Potenciar os projectos de       

internacionalização dos Clientes
  Promover relações comerciais  

entre os países abrangidos 

Serviço 
  Acesso a Sociedades de Advogados  

líderes nos respectivos mercados 
  Assessoria jurídica em transacções  

globais, inovadoras e complexas
 Competitividade e eficiência  

 em termos de custos 
  Garantia de conhecimentos profundos  

dos mercados, culturas e seus 
ordenamentos jurídicos
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SEDE 
Maputo

PRINCIPAIS ÁREAS DE PRÁTICA 
Contratos e Transacções Comerciais · Contratação Pública
Concessões e Licenciamentos · Direito Fiscal 
Energias Renováveis · Imobiliário e Construção
Mineração e Recursos Naturais · Petróleo e Gás 
Projectos e Infra-estruturas · Turismo e Eco-turismo

SEDE 
Luanda

PRINCIPAIS ÁREAS DE PRÁTICA
Contratos Comerciais · Comércio Internacional 
Direito Administrativo e Contratação Pública 
Energia e Recursos Naturais · Fiscal 
Imobiliário e Construção · Petróleo e Gás 
Projectos e Infra-estruturas · Turismo e Lazer

SEDE 
Beijing

PRINCIPAIS ÁREAS DE PRÁTICA
Corporate · Comércio Internacional
Direito Fiscal · Direito Laboral
Energia e Recursos Naturais · Fusões e Aquisições
Financeiro e Bancário · Private Equity
Investimento Estrangeiro · Imobiliário e Construção  

A equipa de profissionais que integra o GLM é composta  
por vários Advogados com diferentes áreas de especialização, 
forte experiência na prestação de serviços jurídicos 
especializados e profundo conhecimento da realidade  
local e internacional.

A DSL Lawyers presta uma assistência jurídica especializada,  
de forma institucional e regular a empresas e investidores, 
proporcionando serviços jurídicos altamente qualificados  
a empresas locais e internacionais.

Com esta Parceria PLMJ visa contribuir para a intensificação das 
relações económicas entre Portugal e a Região Administrativa 
Especial de Macau da República Popular da China.

A Dacheng Law Offices foi fundada em 1992 e possui  
34 escritórios locais, que dão total cobertura ao território chinês, 
nomeadamente a zonas com maior potencial para o investimento, 
tais como Pequim, Xangai e Hong-Kong.

A presença internacional da Dacheng está assente também  
em escritórios próprios e parcerias estratégicas, espalhadas  
pelo mundo, como Sidney, Washington e Singapura.

O GLA é um Gabinete de Advogados que reúne um  
conjunto de profissionais Angolanos de excelência tendo  
em comum o firme interesse e a satisfação de exercer  
a sua actividade em Angola e para Angola, em estrito 
cumprimento das regras profissionais e deontológicas  
da Ordem dos Advogados de Angola.

Angola
GLA - Gabinete Legal Angola

Moçambique
GLM - Gabinete Legal Moçambique

Macau
DSL Lawyers

China
Dacheng Law Offices

AFRICA DESK
A Africa Desk agrega um conjunto 
de Advogados especializados em 
transacções internacionais em conexão 
com jurisdições africanas de língua 
oficial portuguesa. Estes possuem 
uma capacidade ímpar de assessorar 
internacionalmente Clientes na execução 
de investimentos nos países africanos, 
assim como Clientes provenientes destas 
jurisdições nos seus investimentos  
em Portugal e na Europa.

GERMAN DESK
A German Desk de PLMJ reúne um 
conjunto de Advogados profundamente 
conhecedores dos sistemas jurídicos  
de Portugal e da Alemanha. Por serem 
fluentes no Alemão e no Português,  
estes Advogados têm a preparação  
e a experiência necessárias para  
o acompanhamento da actividade  
das empresas oriundas do Centro  
e Leste da Europa presentes em Portugal  
ou vice-versa.

FRENCH DESK
A French Desk, apoiada por Advogados 
bilingues com formação académica 
realizada em Portugal ou em França,  
tem como objectivo proporcionar serviços  
de assistência jurídica e de representação 
a Clientes oriundos de Países Francófonos.
Esta Desk beneficia ainda de relações 
privilegiadas com uma extensa rede  
de profissionais do Direito francês.

BRAZIL DESK
A Brazil Desk reúne um conjunto  
de profissionais com um conhecimento 
aprofundado da cultura e sistema jurídico 
brasileiro e uma sólida experiência 
acumulada em transacções transatlânticas. 
Esta equipa assegura o apoio a 
investidores brasileiros nos ordenamentos 
jurídicos de expressão portuguesa.

CHINA DESK
Os Advogados que compõem a China 
Desk estão aptos a prestar serviços  
de assessoria jurídica a investidores  
de língua portuguesa na China e Macau. 
A equipa é responsável por toda  
a assistência e encaminhamento  
dos grandes investidores, apoiados pela 
PLMJ International Legal Network,  
em Portugal ou em África.

A criação de Desks oferece  
um serviço premium além 
fronteiras, caracterizado  
por uma assessoria próxima 
e personalizada, com fluência 
linguística e permanente 
interface com Advogados 
locais.

PLMJ Desks

Equipa 
  Capacidade de resposta imediata  

e assertiva 
  Enfoque permanente nas  

necessidades do Cliente
 Excelência nas relações, qualidade  

 nos serviços
  Know how especializado
  Visão global e transversal

Missão 
  Contribuir para o desenvolvimento 

económico nos principais mercados 
de destino de investimentos portugueses

  Oferecer serviços rigorosos e eficientes
  Potenciar os projectos de       

internacionalização dos Clientes
  Promover relações comerciais  

entre os países abrangidos 

Serviço 
  Acesso a Sociedades de Advogados  

líderes nos respectivos mercados 
  Assessoria jurídica em transacções  

globais, inovadoras e complexas
 Competitividade e eficiência  

 em termos de custos 
  Garantia de conhecimentos profundos  

dos mercados, culturas e seus 
ordenamentos jurídicos



Think Global, Act Local.

ANGOLA
BRASIL

CENTRO E LESTE EUROPEU

CHINA

MACAU

MOÇAMBIQUE

PORTUGAL

CABO VERDE TODOS OS PARCEIROS  
NUM SÓ PORTAL
Aceda a www.plmjnetwork.com e conheça todos os escritórios e parcerias estratégicas  
da PLMJ International Legal Network, equipas, valores, áreas de prática ou contactos úteis. 

www.plmjnetwork.com

Think 
 Global,
 Act Local. 

Serviços Jurídicos Premium
Rede Internacional de Escritórios
Eficiência de Custos
Conhecimento dos Mercados Locais
Know-How & Especialização
Focus no Cliente

A PLMJ International Legal Network reúne escritórios líderes em cada país, num 
profundo respeito pelas especificidades e regras deontológicas locais, assegurando  
uma cultura standard de serviço de qualidade ao Cliente. Uma rede de contactos  
e cooperação de Escritórios de Advogados criada com o objectivo de potenciar recursos, 
sinergias e capacidade de resposta às mais variadas solicitações dos nossos Clientes.

PLMJ construiu uma consistente rede de parcerias 
nos países lusófonos e nos principais mercados 
de destino de investimentos portugueses para  
uma assessoria jurídica sem fronteiras.


