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Madrid, 21 jun (Lusa) -- Portugal e o Brasil foram os protagonistas em 2010 na estratégia de implantação dos principais
escritórios de advocacia espanhóis, segundo uma análise do mercado divulgado hoje pelo jornal espanhol Expansion.
Madrid, 21 jun (Lusa) -- Portugal e o Brasil foram os protagonistas em 2010 na estratégia de implantação dos principais escritórios de advocacia
espanhóis, segundo uma análise do mercado divulgado hoje pelo jornal espanhol Expansion.
A análise confirma igualmente o 'ranking' dos maiores escrit órios, liderado pelo grupo Garrigues (com 352,8 milh ões de euros de fatura ção em
2010), pelo Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (234,7 milhões de euros) e Uría Menéndez (181 milhões de euros).
Entre os movimentos destacados do último ano, o jornal refere-se à integração pela Uría Menéndez do escritório Proença de Carvalho, que passa a
ser presidente da empresa em Portugal.
A empresa Gómez-Acebo & Pombo também se instalou em Lisboa, com uma equipa de 23 advogados, dirigidos pelos sócios Albano Sarmento e
Jorge Santiago Neves e o sócio residente Fermín Garbayo.
Paralelamente tanto a Garrigues como a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira reorganizaram-se no Brasil, tendo o primeiro aberto escritório próprio,
com um acordo com a Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel-Advogados.
A Cuatrecasas, Gonçalves Pereira abriu escritório próprio em São Paulo, usando em particular advogados dos escritórios de Madrid e Lisboa.
A análise hoje divulgada confirma que a queda na atividade económica está a ter um impacto no crescimento do setor da advocacia, de apenas 4
por cento em 2010 (menos um por cento que em 2009 e muito abaixo dos 11 por cento registados em 2008).
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