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Sara Estima Martins sai da PLMJ para a SRS
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Sara Estima Martins era sócia PLMJ desde 2016 na área de Europeu e Concorrência, tendo mais de 15
anos de experiência nesta área de prática.
 
Depois da sócia Alexandra Mota Gomes sair do escritório a 16 de dezembro, é agora a vez de Sara
Estima Martins deixar a PLMJ - onde era sócia - e rumar à SRS.
 
"A PLMJ deseja os maiores sucessos profissionais à Sara Estima Martins e, em comunicado interno,
agradeceu o seu contributo para o escritório", segundo disse fonte oficial da PLMJ à Advocatus.
 
A advogada era sócia na área de Europeu e Concorrência, tendo mais de 15 anos de experiência nesta
área de prática. A sua experiência abrange todas as matérias de direito da concorrência,
especialmente operações de concentração de empresas, cartéis e outras práticas horizontais, acordos
verticais e abusos de posição dominante. Assiste frequentemente os clientes na implementação de
programas internos de compliance em direito da concorrência.
 
Tem também prestado assessoria a várias empresas em assuntos de direito da União Europeia,
nomeadamente em temas de liberdade de circulação, fundos estruturais, Política Agrícola Comum ou
acesso a documentos das instituições da União Europeia, representando-os frequentemente perante a
Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça.
 
Os seus clientes encontram-se ativos em vários setores, nomeadamente agrícola, alimentar,
farmacêutico e financeiro. Era sócia da PLMJ desde 2016 e foi advogada destacada ("Secondee
Associate") da PLMJ na Allen & Overy, Madrid, no departamento de Direito da Concorrência, em 2005.
 
Desde outubro de 2018, entraram na PLMJ cinco novos sócios e foram promovidos dois advogados a
sócios. Medidas que se inserem numa política de reorganização do escritório, menos virada para os
clientes privados e para processos mediáticos.
 
Em contrapartida, desde finais de 2018 que vários advogados 'históricos' PLMJ saíram do escritório.
Doze sócios desde outubro de 2018. Agora 13.
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