
A SRS Advogados é uma Sociedade de Advogados full-service, que 
presta aos seus clientes, nacionais e internacionais, serviços jurídicos 
de excelência nas múltiplas áreas do Direito. 

Focada nas necessidades dos clientes, a equipa de Advogados da SRS 
conta com uma vasta experiência na assessoria jurídica a empresas, 
instituições financeiras e do sector público, nacionais e internacionais. 

A Sociedade está organizada por sectores e áreas de prática, o que 
permite uma maior especialização. Cada grupo de trabalho tem 
um conhecimento profundo do respectivo sector de actividade,  
acrescentando valor ao serviço prestado aos seus clientes.

A equipa de Financeiro da SRS Advogados é composto  por uma equipa 
de advogados especializados em todas as áreas de direito financeiro, 
incluindo mercado de capitais (dívida e equity), direito bancário, 
corporate finance, project finance, produtos estruturados e derivados.

A equipa é caracterizada pelo seu extenso know-how e experiência 
(incluindo experiência e destacamentos de longo prazo para instituições 
financeiras internacionais em Hong Kong, Londres, Nova York, São Paulo, 
Singapura e Sydney), prestando um serviço de excelência em todos os 
aspectos dos mercados financeiros e de capitais.

No âmbito da criação da SRS Global (Angola, Brasil, Macau, Malta, 
Moçambique, Portugal e Singapura), e ainda através de uma forte rede 
de contactos internacionais, o nosso principal objectivo tem sido o de 
alargar a nossa experiência e conhecimento face às cada vez mais 
complexas questões jurídicas que se impõem a um nível global. 

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
ASSET FINANCE

> Financiamneto de aquisição de aeronaves, motores, simuladores de  
voo, equipamentos ferroviários e outros

CORPORATE FINANCE

> Acordos de accionistas

> Equity offerings

> Fusões e aquisições internacionais

> Private equity 

> Privatizações

DIREITO BANCÁRIO

> Empréstimos  SAHO

> Empréstimos schuldschein

> Financiamentos bancários

> Financiamentos estruturados

> Prestação de garantias

> Regulatório

DISTRESSED DEBT

> Aquisição de bilateral loan positions

> Aquisição de portfolios de non-performing loans (NPL)

> Titularização de portfolios  de NPL

FUNDOS

> Comercialização de fundos estrangeiros

> Constituição e registo de fundos e sociedades gestoras

> Fundos de investimento e de capital de risco

> Hedge funds

> Regulatório

MERCADO DE CAPITAIS

> Aquisição de acções (OPA) 

> Emissões de dívida (eurobonds, obrigações convertíveis, warrants)

> Emissões  de obrigações hipotecárias

> Ofertas públicas de venda e de aquisição

> Programas de EMTN e ECP/CDs

> Produtos estruturados

PRODUTOS DERIVADOS

> Estruturação de produtos derivados

> Futuros

> Opções

> Swaps (taxas de juro, câmbio, credit default swaps, equity swaps, total 
return swaps)

PROJECT FINANCE

> Projectos nas áreas rodoviária, ferroviária, portuária, saúde e energia

TITULARIZAÇÃO

>  ABS, RMBS, CMBS e trade receivables

> Operações sintéticas

> Titularização de portfolios de NPL

BANCÁRIO & FINANCEIRO



PEDRO REBELO DE SOUSA
SÓCIO SÉNIOR

DULCE FRANCO
SÓCIA

ALEXANDRA VALENTE
SÓCIA

GUSTAVO ORDONHAS OLIVEIRA
SÓCIO

E: pedro.rebelosousa@srslegal.pt E: dulce.franco@srslegal.pt

E: alexandra.valente@srslegal.pt E: gustavo.oliveira@srslegal.pt

JOÃO SANTOS CARVALHO
COORDENADOR

E: joao.carvalho@srslegal.pt

NEUZA PEREIRA CAMPOS
SÓCIA

E: neuza.campos@srslegal.pt

Os Curricula dos contactos podem ser consultados em www.srslegal.ptCONTACTOS

ARV SREEDHAR
CONSULTOR | SINGAPURA

E: arv.sreedhar@srslegal.pt

www.srslegal.pt

> Lisboa
    R. Dom Francisco Manuel de Melo 21
    1070-085 
    T +351 21 313 2000
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