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Luís Pais Antunes lidera
nova administração da PLMJ
Sucessão Nova administração procura reflectir aposta na renovação geracional. 2015 é um ano de mudanças na firma.
Filipe Alves
filipe.alves@economico.pt

Luís Pais Antunes é o novo ‘managing partner’ da PLMJ para os
próximos três anos sucedendo,
desta forma, a Manuel Santos
Vítor, que ocupava o cargo desde 2008, disse ao Diário Económico fonte oficial do escritório.
Na PLMJ há 18 anos, o sócio da
Área de Prática de Direito Regulatório foi eleito no passado dia 14
de Julho em assembleia-geral de
Sócios, que elegeu igualmente
um novo conselho de administração. “Durante o seu mandato,
Luís Pais Antunes irá focar-se na
internacionalização da firma e no
desenvolvimento de parcerias
internacionais”, frisou.
Na PLMJ desde 1997, Luís
Pais Antunes assessorou “importantes transacções na área

Luís Pais Antunes
está na PLMJ
desde 1997,
tendo assessorado
várias
transacções
nas áreas de
Corporate, TMT,
Direito Europeu
e Concorrência.

Manuel Santos
Vítor terminou
o seu mandato à
frente da firma. Era
managing partner
desde 2008
e passa a focar-se
nas áreas de
Corporate, Energia e
Recursos Naturais.

de Corporate, TMT, e de Direito
Europeu e da Concorrência”.
Além da área jurídica, teve
também passagens pela política, como secretário de Estado
do Trabalho, no XV Governo
Constitucional, secretário de
Estado adjunto e do Trabalho do
XVI Governo Constitucional,
deputado da Assembleia da República e vice-presidente da
respectiva Comissão de Assuntos Europeus entre 2005 e 2009.
“Os próximos anos serão particularmente desafiantes, com o
mercado da advocacia a registar
importantes retomas e com uma
concorrência cada vez mais dinâmica. Confio nas excelentes
competências e qualidades da
equipa de PLMJ e no enorme trabalho que temos vindo a fazer em
Portugal e lá fora, rumo à consolidação nacional e afirmação in-

ternacional”, referiu o novo
‘managing partner’ numa nota
enviada ao Diário Económico.
Por sua vez, Manuel Santos
Vítor, que ocupou o cargo de
‘managing partner’ de PLMJ
desde 2008 até à data de hoje,
continuará a exercer as suas
funções de sócio da PLMJ e líder
da equipa de Corporate, Energia
e Recursos Naturais.
A assembleia geral de sócios
elegeu igualmente um novo conselho de administração, constituído pelos sócios Ricardo Oliveira, Paulo Farinha Alves, Tomás
Pessanha, Nuno da Cunha Barnabé, Rita Alarcão Júdice e Eduardo
Nogueira Pinto, num “claro alinhamento com a estratégia que
tem vindo a ser adoptada de aposta numa nova geração de sócios”,
frisou a mesma fonte oficial.
“Apostar na internacionali-

zação e parcerias internacionais, no desenvolvimento de
negócio e na captação e retenção de talento, serão as principais linhas de actuação do plano
de acção do novo conselho de
administração, que inicia funções esta semana”, realçou.
A PLMJ é uma das principais
sociedades de advogados portuguesa. 2015 está a ser um ano de
mudanças na firma, com o recente anúncio da saída do sócio Jorge
Brito Pereira, que era responsável
pela área de fusões e aquisições
A PLMJ conta actualmente
com 49 sócios e um total de 320
profissionais, entre advogados e
outros colaboradores, em Portugal e nos nove países nos
quais se encontra presente: Angola, Moçambique, China, Brasil, Timor-Leste, Reino-Unido,
Suíça, Alemanha e Itália. ■
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Pais Antunes assume
liderança da PLMJ
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