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PJM ADVOGADOS CELEBRA 12 ANOS DE 
ADVOCACIA DE EXCELÊNCIA, NO FEMININO
Patrícia Jesus Monteiro é, há 12 anos, o rosto da PJM Advogados: presta um serviço jurídico  
que prima pela confiança, idoneidade e profissionalismo e é uma referência na advocacia, no  
feminino, em Portugal.

Fale-nos um pouco de si, do seu tra-
jeto profissional e o que a motivou a 
criar este projeto?

Considero-me uma mulher diligente, 
proativa, dinâmica, polivalente, sensível, 
competente na celeridade e na tentativa 
da boa resolução das questões, de forma 
inovadora e, na procura de teorias, ideias 
e soluções únicas para criar argumentos 
eficazes. Neste sentido, desde os 12 anos 
de idade que sempre tive o sonho de criar 
o meu próprio escritório onde pudesse de-
senvolver as minhas competências em ple-
no, da minha forma, ou seja, com elevado 
nível de rigor e confiança, que faço questão 
de aplicar na resolução das situações dos 
meus clientes. Muitas vezes e quando ne-
cessário, peço auxílio de outros profissio-
nais dependendo do processo em apreço. 
Em minha opinião, é sempre de realçar que 
um bom trabalho não deve ser feito sozi-
nho, mas sim em equipa, o que nos obriga 
a um envolvimento profundo junto de cada 
cliente, principalmente quando envolve 
questões de especial complexidade.

A PJM está a comemorar o 12º ani-
versário. Que balanço faz destes anos 
e de que forma irá ser assinalada a 
data?

Apresento a nossa antiguidade de 12 
anos como uma experiência que nos en-
grandece. Penso que estamos cada vez mais 
próximos de quem nos procura, quer sejam 
clientes quer sejam  candidatos à advocacia 
ou outros técnicos profissionais necessá-
rios ao bom exercício da profissão.

Temos vindo a ultrapassar estes tempos 
difíceis tentando em tempo útil dar infor-
mação atualizada de uma forma simples e 
pragmática.

Internamente, vamos comemorar com 
a equipa, com um pequeno convívio. Para 
o exterior, iremos fazer uma publicação 
nas redes sociais no dia do nosso aniver-
sário, 12 de novembro, e durante o mês 
de novembro iremos publicar alguns ar-
tigos de opinião em algumas revistas de 
especialidade.

O que diferencia a PJM Advogados na 
atuação jurídica, uma vez que, abran-
ge diversas áreas do direito?

Temos um atendimento humano a todos 
os que nos procuram, tentando proporcio-
nar um bom acolhimento, enquadrando o 
cliente juridicamente nas diversas áreas do 

direito e, assim, desenhar estratégias para 
questões que nos colocam dentro da base 
legal e ética que nos caracteriza.

Desde 2009, que a PJM Advogados atua 
em diversas áreas do direito, prestando um 
serviço jurídico ao seu cliente de acordo 
com o esperado, com profissionalismo e 
idoneidade, regulando-se sempre pelo 
princípio que defendemos como primor-
dial: a Advocacia Preventiva, como mote 
de prevenção e esclarecimento. Para nós, 
é uma mais-valia, no sentido em que po-
demos dar pronta resposta a um mesmo 
cliente que necessite tratar de assuntos 
diferentes.

O que nos torna distintos é a nossa capa-
cidade de conjugar as soluções técnico-ju-
rídicas com a inteligência emocional junto 
de cada cliente.

 Do ponto de vista da liderança no fe-
minino, que desafios tem encontrado 
enquanto empresária?

Enquanto mulher empreendedora, 
penso que o maior desafio é manter uma 
equipa de trabalho unida e coesa, e a per-
manência nos respetivos cargos, tanto em 
empresas públicas como privadas, ultra-
passando assim o ceticismo, a fragilidade 
e a resistência de muitos em aceitar o bom 
desempenho e a qualidade profissional das 
mulheres.

Verifica-se cada vez mais uma mudança 
na área jurídica e na prática da advocacia 
em nome individual. Atualmente, é mui-
to difícil prestar um serviço de excelência 
sozinha. Necessitamos cada vez mais do 
apoio de uma área de comunicação/ secre-
tariado, dos jovens juristas, dos advogados 
estagiários e dos colegas mais experientes. 
Na era digital em que estamos, os clientes 
estão mais informados e são mais exigen-
tes, em tempo e conteúdo, nas solicitações 
que nos fazem. Para dar resposta correta 
e atempada temos também de estar cada 
vez mais atualizados quer na posse de co-
nhecimentos quer no uso de tecnologias. 
Por este motivo é muito importante saber 
trabalhar em parceria com outros técnicos 
e profissionais essenciais a uma boa prática 
forense.

Assim, considero que os principais desa-
fios são equilibrar competências e não com-
petir com outros colegas ou profissionais.

 Olhando agora para o futuro e tendo 
em conta o historial de 12 anos, o que 

ambiciona conquistar futuramente 
para si e para a empresa?

Fidelizar os nossos clientes, particulares 
e empresas, com o nosso serviço jurídico é 
o nosso principal objetivo. Temos sentido 
grandes dificuldades das pequenas e mé-
dias empresas em manterem um serviço 
jurídico contínuo, e isto para nós, consiste 
num desafio. Fazer com que estes clientes 
permaneçam e conquistar novos clientes, 
é a nossa verdadeira ambição.

Somos um escritório de advogados 
que sempre primou pela qualidade e ex-
celência de serviço e prestamos um ser-
viço jurídico personalizado. Com base na 
nossa experiência, na área do direito e no 
conhecimento das relações interpessoais, 
antecipamo-nos ao cliente, damos-lhe a co-
nhecer as inúmeras alternativas/soluções 
que pode optar no sentido de salvaguardar 
e ponderar os seus legítimos interesses, 
identificando as vantagens e desvantagens 
inerentes a cada uma. Uma vez que lida-
mos com pessoas, com as suas emoções, 
estamos incondicionalmente disponíveis 
a ouvir o cliente e, temos como princípio, 
agir proativamente em vez de reativamen-
te. A mensagem que tenho transmitido e 
quero continuar a transmitir baseia-se em 
valores como: profissionalismo, excelên-
cia, idoneidade, confiança, independên-
cia, personalização e urbanidade. Aliás, 
sempre que é necessário selecionar um 
profissional para o escritório, o critério 
dos valores das pessoas é o que tem mais 
importância. Somos uma equipa de pessoas 
bastante humanas, determinadas, proati-
vas, sensíveis e atentas ao pormenor. Como 
mulher determinada que sou, gosto de ter 
êxito e gosto de ajudar os outros. É esta for-
ça que me faz avançar todos os dias e, pela 
qual, pretendo continuar a lutar.

PJM Advogados - Patrícia de Jesus Monteiro
Alameda da Guia, Edifício Oceano, nr. 124-A.
2750-368 Cascais - Lisboa - Portugal
Telemóvel: (+351) 915 276 878
E-mail: geral@pjmadvogados.com
www.pjmadvogados.com

Enquanto mulher 
empreendedora, 
considero que o maior 
desafio é manter uma 
equipa unida e coesa, 
e com permanência 
nas respetivas funções. 
Só com um verdadeiro 
trabalho de equipa se 
alcança o sucesso.
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