
SOCIEDADES 

Três advogados ganham 
direito a estatuto de sócio 
Subidas na hierarquia societária PLM J envolvem ainda as promoções de quatro advogados a associados sénior 

Promovido* | Da esquerda para a direita. Eduardo Finamore Correia. Catarina Guedes de Carvalha Magda viçoso. 
Hugo Rosa Ferreira e Rodrigo Formigai. 

É tempo de saídas, mas tam-
bém de promoções. Um novo 
sócio de capital, dois novos só-
cios de indústria e quatro asso-
ciados sénior correspondem às 
mais recentes subidas na hie-
rarquia da sociedade de advo-
gados PLMJ, avançou ao Ntfó-
dos uma fonte daquele escritó-
rio. onde José Miguel Júdice e 
Luis Sáragga Leal. actual líder, 
estão entre os fundadores. 

O advogado promovido a só-
cio de capital c Pedro MetcUo de 
Nápoles, que integra as áreas de 
prática de arbitragem e conten-
dam. Ojuristaéoactual respon-
sável pela coordenação da par-
ceria da PLMJ com o Gabinete 
I>egal de Angola, membro da 
rede internacional da sociedade. 

Tornaram-se entretanto 
sócios de indústria Magda Vi-
çoso (especialista em mercado 
de capitais) e Hugo Rosa Fer-
reira (especialista em direito 
bancário), dois advogados que 
ao longo do último ano acom-
panharam as principais opera-
ções financeiras em cuja asses-
soria jurídica a sociedade este-
ve envolvida 

listão neste caso as privati-
zações da EDP. REN, BPN, 
Cimpor. entre outras transac-
ções financeiras operadas atra-
vés de fundos de investimento 
e do mercado de capitais. 

De acordo com fonte oficial 
da sociedade, este conjunto de 
promoções tem por propósito 
dar sequência "à política de 
crescimento orgânico" em que 
o escritório tem apostado. Com 
as subidas de hierarquia agora 
anunciadas, PLMJ passa a con-
tar com 46 sócios e 58 associa 
dos sénior num universo de 226 
advogados. 

De resto, e ainda segundo a 
mesma fonte, a estratégia de 
crescimento orgânico foi igual-
mente a justificação para a pro-
moção de quatro novos associa 
dos sénior. 

Estão neste fpupoos advoga-
dos da áreade societárioe fusões 
e aquisições Eduardo Finamore 
Correiae Joana Brandão - does-
critório do Porto Rodrigo For-
migai, da área de financeiro e 
bancário; e Catarina Guedes de 
Carvalho, do contencioso, rees-
truturações e insolvências. 

Pedro Metello de Nápoles, responsável pela ligação a Angola é o novo sócio decapitai. 


