
SOCIEDADES

Sérvulo recruta equipa de bancário
da Cuatrecasas Gonçalves Pereira
Manuel Magalhães e outros seis advogados já integraram núcleo de direito financeiro e governance

São sete os novos reforços daequi
pa de financeiro e governance da
sociedade de advogados Sérvulo
Associados todos oriundos da
Cuatrecasas Gonçalves Pereira
Esta mudança finalizada na últi
ma sexta feira corresponde à
transferência de toda uma equipa
de direito bancário e seguros e
constitui este ano parajá aprinci
pal movimentação profissional no
mercado português da advocacia
societária Entre as mudanças re
gistadas sobressai a deManuelMa
galhães que ingressa na Sérvulo
como sócio principal
A integração da equipa de Ma

nuel Magalhães condiz segundo
avançou aoNegócios Paulo Câmara
até aqui o único líderdo núcleo de

financeiro e governance da Sér
vulo com uma aposta estratégi
cada sociedade que temvindo a re

forçar as suas áreas de prática so
bretudo nas vertentes do direito

privado e do contencioso

Dois sócios na liderança do grupo
reforçado
O ex sócio de capital da Cuatreca
sas Gonçalves Pereira irá co lide
rar o núcleo de prática criado há
três anos por Paulo Câmara uma
equipacompostapormais sete ad
vogados O desafio que nos é feito
emconjunto é que a sociedade pas
se a terumdepartamento financei
ro que sejauma referêncianomer
cado tal como sucedejá comaSér
vulo noutras áreas nomeadamen
te no direito público referiu Ma
nuelMagalhães

Conforme sublinhou o desafio
referido pesou namudançaque de
cidiu fazer aparda tradicional apos
ta do seu novo escritório na forma

ção académicados advogados que o
integram O Negócios procurou ob
ter uma reacção sobre esta saída

junto da sociedade a que Manuel
Magalhãesanteriormente estava li
gado sendo que os responsáveis
destapreferiram de momento não
se pronunciar sobre o assunto

Oque faz uma equipa de bancário
e govemance
Direito bancário direito de segu
ros direito de mercados de capitais
e corporate governance são as
quatro áreas com que o núcleo de
direito financeiro trabalhae que de
acordocomPauloCâmara permi
tem abarcar avertente regulatória
e transaccional

O mesmojurista explica que ao
nível do regulatório se procura an
teciparas alterações legislativas e re
gulamentares bem comoestudá las
para aferir da existência de riscos e
oportunidades para os clientes A
par disso há a vertente transaccio
nai que se converte em operaçõese
negócios bem como no apoio quo
tidiano às empresas clientes

Aequipa deManuelMagalhães
tem um conhecimento mais pro
fundonavertente transaccional em

bancae seguros enquanto aminha
equipa tinha um conhecimento
mais profundo do pontodevista re
gulatório e emmercadode capitais
e governance Há desse pontode
vista duas peças do puzzle que en
caixam na perfeição explica Pau
lo Câmara

De acordo com o mesmo advo
gado aentrada na Sérvulo daequi
pa de Manuel Magalhães permite
diversificar as áreas de prática da
sociedade mas não só já que pos
sibilita igualmente criar sinergias
comáreas como as de direito fiscal
o societário ou contencioso

O nosso objectivo é estarmos à
altura dos pergaminhos do direito
público e de nos posicionarmos na
linha da frente daquilo que são as
sociedadesde referência na áreado

direito financeiro conclui Paulo
Câmara
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PERFIL

DO PORTO FOI ATE MOÇAMBIQUE
E ACABOU A FIXAR SE EM LISBOA

Advogado especializado nas
áreas de direito bancário
seguros e turismo Manuel
Magalhães foi sócio de capital da
Cuatrecasas Gonçalves Pereira
Associados CGP Está desde a
última sexta feira a trabalhar na

Sérvulo Associados onde colidera a equipa de Financeiro
Corporate com Paulo Câmara
Na firma de onde transita
exerceu advocacia inicialmente

no escritório do Porto e foi
posteriormente o responsável
pela instalação do grupo de
trabalho da sociedade em

Moçambique Ainda na CGP onde
em 1999 se tornou sócio criou e
liderou o departamento de banca
e seguros em Lisboa
Licenciado em Direito pela
Faculdade de Direito da

Universidade Católica Portuguesa
do Porto Manuel Magalhães está
inscrito na Ordem dos Advogados
portuguesa e na Ordem dos
Advogados de Moçambique
A nível internacional tornou se
presença regular nos directórios
especializados surgindo
referenciado nos rankings da
Chambers and Partners e do

Legal 500

Núcleo junta nove
advogados dois
dos quais sócios

São sete os advogados que
transitaram da Cuatrecasas
Gonçalves Pereira para a

Sérvulo Associados Manuel

Magalhães que integrou como sócio
principal a equipa do escritório
actualmente liderado por Pedro
Furtado Martins levou consigo
outros seis juristas especializados
nas áreas de direito de banca e

seguros São eles Verónica
Fernandez José Miguens Mendes
Sofia Thibaut Trocado e Joana Pinto
Monteiro que ficam ligados à
Sérvulo como associados sénior e
Mariana Duarte Silva e Francisco
Salavessa recrutados com o
estatuto de associados O grupo
oriundo da Cuatrecasas Gonçalves
Pereira reforça assim o núcleo de
Financeiro Governance da firma
de José Manuel Sérvulo Correia um
departamento criado há três anos
pelo sócio principal Paulo Câmara
Este núcleo passa a contar com uma
equipa de nove advogados

Vai haver
mudança de
paradigma
no negócio
dos bancos

Acrisenãoé necessariamente
sinónimo de falta de trabalho

para os juristas Pode até criar
oportunidades argumenta o
advogado Manuel Magalhães
novosócio principaldaSérvulo
Associados especialista em

direito bancário
Os bancos vão ter de fazer

algum esforço de adaptação no
seupróprio negócio Claramen
te vãoterde fazermenoscrédi

to imobiliário do que fizeram
Vão passar a fazermais crédito
de apoio às empresas de apoio
às exportações Vai haver uma
mudança de paradigma no ne
gócio dos bancos argumenta
Manuel Magalhães admitindo
que essas alterações estratégi
cas possam corresponder tam
bémanovasnecessidades de as

sessoriajurídica
Em tempo de crise ecomas

instituições financeiras sujeitas
a ummaior escrutínio que ou
trotipodeapoioépedidoaosad
vogadosquedesenvolvemuma
actividade mais virada para o
sector bancário O mesmo ad
vogado que temvindo aprestar
assessoriajurídicanoâmbitodo
caso BPP responde

Nos últimos anos assisti

mos a algum tipo de trabalho
que nãoeratãovulgarnopassa
do em Portugal como por
exemplo o que envolve o caso
BPP Tem havido também ou

tro tipo de pedidodeapoiojurí
dico por parte de entidades es
trangeiras nomeadamente al
gumas que têm cá filiais ou su
cursais nomeadamente situa
ções de reestruturação que
pode passar pelo desactivar de

algumas áreas de actuação por
operações em que é necessário
sanear os capitais próprios ou
proceder à desalavancagemde
alguns activos explicou Ma
nuelMagalhães ao Negócios

Depois naturalmente os
bancos não deixaram de traba
lhar pelo que a prestação de
serviçosjurídicos regulares do
dia a dia mantém se remata
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