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Cinco sócias 
que vão ser 
distinguidas 

No grupo das advogadas portugue-

sas que estão na lista das 50 mais 

inspiradoras, duas são repetentes 

face à primeira edição: Magda Coc-

co e Mariana Norton dos Reis. 

ALEXANDRA VALENTE 
Sócia 
da SRS Advogados 

MAGDA COCCO 
Sócia da Vieira de Almeida 
e Associados 

MAGDA VIÇOSO 
Sócia 
da Morais Leitão 

MARIA JOÃO RICOU 
Managing partner 
da Cuatrecasas 

MARIANA NORTON 
DOS REIS 
Sócia da Cuatrecasas 

Oito portuguesas foram escolhi-
das para integrar o grupo restrito 
de 50 mulheres advogadas e juris-
tas mais inspiradoras da Pensín 
sula Ibérica, no âmbito da edição 
de 2019 da iniciativa "Inspira-
LAw", iniciativa promovida pela 
publicação especializada Iberian 
Lawyer's. 

Num universo de 50 nomes de 
portuguesas e espanholas, nesta 
segunda edição da iniciativa "Ins-
piraLAw" surgem oito advogadas 
e juristas de nacionalidade portu-
guesa, incluindo seis sócias de es-
critórios de advocacia nacionais 

Alexandra Valente, da SRS; Dul-
ce Franco, da AAA; Magda Cocco, 
da VdA; Magda Viçoso, da Morais 
Leitão; e Maria João Ricou e Maria-
na Norton dos Reis, ambas das Cua-
trecasas; são as sócias eleitas, e têm 
em comum carreiras que são vistas 
como "uma inspiração para as no-
vas gerações de advogadas". 

O grupo de oito mulheres 
completa-se com as juristas Isa-
bel Fernandes e Patrícia Fonseca. 
Todas vão ser distinguidas como 
as advogadas portuguesas que 
mais se destacam a nível ibérico, 
na sequência de uma votação que 
incluiu mais de 500 pessoas, en-
tre departamentos jurídicos de 
empresas e de sociedades. 

O facto de ocuparem posições 
de deStaque ou de senioridade, de 
terem responsabilidades na super-
visão de operações a nível inter-
nacional ou uma especialização 
numa determinada área de práti-
ca, com a capa-cidade de liderança 
e de desenvolvimento de negócio, 
são algumas das características 
comuns apontadas às 50 mulhe-
res distinguidas. 

Duas repetentes 
face à primeira edição 
As oito vencedoras portuguesas se- 

Duas líderes de 
áreas jurídicas 

Entre as oito advogados que inte-
gram a lista das 50 mulheres mais 
inpiradoras da Península Ibérica, 
no âmbito da segunda edição da 
iniciativa "InspiraLAw", não há 
apenas profissionais ligadas a es-
critórios de advogados. Duas são 
responsáveis pelo departamento 
jurídico de empresas. São elas 
Isabel Fernandes, da Visabeira, e 
Patrícia Fonseca, do Novo Banco. 
Na edição de 2018 da "Inspira-
LAw" foi distinguida também. 
uma advogada de empresa, no 
caso Graça Carvalho, líder da qui-
pa jurídica dos CTT. 

rão publicamente reconhecidas 
durante uma cerimónia que decor-
rerá na capital espanhola, Madrid, 
no próximo dia 21 de fevereiro. 

Face à primeira edição da 
"InspiraLAw", no ano passado, 
entre as portuguesas que então fo-
ram distinguidas só Magda Cocco 
e Mariana Norton dos Reis são re-
petentes. Em 2018 foram ainda 
distinguidas Carmo Sousa Ma-
chado, Gabriela Rodrigues, Gra-
ça Carvalho, Margarida Olazabal 
Cabral, Maria Castelos, Paula Go-
mes Freire, Serena Cabrita Neto 
e Susana Pimenta de Sousa.  ■ JM 

"INSPIRALAW" 

Oito advogadas 
portuguesas veem 
carreira reconhecida 

PROTAGONISTAS 


