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Seis escritórios
nacionais nos
‘óscares’ da
Chambers
CMS RPA, MLGTS, PLMJ,
Cuatrecasas, VdA e Uría
nomeadas na edição de 2014.
Filipe Alves
filipe.alves@economico.pt

A Chambers revelou a lista de
nomeados para a categoria de
‘Melhor Firma Portuguesa’ para
a edição deste ano do ‘The
Chambers Europe Awards for
Excellence’. CMS RPA, MLGTS,
PLMJ, Cuatrecasas, Vieira de
Almeida (Vda) e Uría Menéndez
Proença de Carvalho integram a
‘short list’ na edição de 2014 dos
‘óscares’ da advocacia, cujos
vencedores serão anunciados
numa cerimónia em Londres, a
24 de Abril.
“Uma vez mais fomos nomeados para o The Chambers Europe
Awards for Excellence 2014. Já tivemos a alegria de receber o prémio Client Service Law Firm of
the Year em 2012 e de ser nomeados para o prémio de excelência
da Chambers ao longo do tempo,
o que nos dá uma enorme satisfação e regozijo”, disse fonte oficial
da CMS RPA.
Adiantou: “Esta nomeação
confirma a bondade da nossa
aposta no crescimento e na melhoria contínua do serviço que
prestamos e demonstra o empenho e dedicação de toda a
nossa equipa e que vimos trilhando o caminho certo”.
“No ano em que vencemos
dois dos mais importantes e reconhecidos prémios internacionais, os de ‘Firma Mais Inovadora da Europa Continental’,
do FT, e ‘Firma Ibérica do Ano’,
da European Lawyer, entrar na
shortlist da Chambers para
‘Melhor Firma Portuguesa’
constitui um novo reconhecimento que muito nos honra, sobretudo pela elevada qualidade
das firmas nossas concorrentes
que integram essa seleção”,
disse, por sua vez, João Vieira de
Almeida, ‘managing partner’
da Vieira de Almeida.

“O ano 2013 foi um bom ano
para a nossa Sociedade com
praticamente todas as áreas a
crescerem, não só em volume,
mas com trabalhos muito interessantes e com novos clientes.
Termos sido uma vez mais seleccionados para este prémio é
mais uma prova de que a nossa
aposta na qualidade continua a
produzir resultados”, frisaram,
por sua vez, Maria João Ricou e
Diogo Perestrelo, ‘managing
partners’ da Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
“Estamos obviamente muito
honrados com o facto de estarmos novamente na shortlist da
Chambers and Partners para o
prémio de melhor firma portuguesa do ano, uma distinção
que conquistámos já duas vezes
nos últimos cinco anos”, disse,
Manuel Santos Vítor, ‘managing partner’ da PLMJ. Frisou:
“Acreditamos que é um justo
reconhecimento do trabalho
desempenhado pelos mais de
200 Advogados PLMJ na assessoria jurídica às principais operações e negócios em 2013.”
Fonte oficial da Uría disse
que o escritório não comenta a
nomeação para os prémios, enquanto a MLGTS não fez comentários até ao fecho. ■
NOMEADOS PORTUGUESES
Seis escritórios foram nomeados
para ‘Melhor Firma Portuguesa’.
Escritórios
CMS RPA
MLGTS
PLMJ
VdA
Uría
Cuatrecasas
Fonte: The Chambers Europe

