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O setor imobiliário foi o que contou com maior número de transações até final do terceiro trimestre de 2019. 

FUSÕES & AQUISICÕES 

Quatro escritórios 
asseguraram 20% 
das transações 

Até final do terceiro 
trimestre de 2019 
foram contabilizadas 
271 transações no 
mercado de fusões 
e aquisições em 
Portugal. Cerca 
de 20% foram feitas 
por quatro firmas 
de advogados. 

111111~1~1.1 
JOÃO MALTEZ 
jmaltez@negocios.pt 

o mercado de fusões e 
aquisições portu-
guês já acumulou 
em 2019, até final de 
outubro, um total de 

271 transações, um aumento de 
8,5% em comparação com o mes-
mo período de 2018, revela o úl-
timo relatório da "Transactional 
'1)-ack Record" (TTR). A asses-
soria jurídica a cerca de 3542 da-
quelas operações ficou concen-
trada em apenas 12 sociedades de 
advogados e 20% em apenas qua-
tro destas firmas - PLMJ, Mo-
rais Leitão, Vieira de Almeida 
(VdA) e SRS Advogados , de 
acordo cornos indicadores avan-
çados pela mesma fonte.. 

No ranking elaborado pela 
TTR, a sociedade PLMJ surge a 
liderarem número de transações 
realizadas ( 21). seguida pela Mo-
rais Leitão (15) e peia Vil\ (10).0 
mesmo número de operações de 
fusões & aquisições da terceira so-
ciedade foram apoiadas juridica-
mente pela SRS Advogados. 

Já quando estão em causa os 
montantes financeiros acumula-
dos pelo conjunto dos negócios 
assessorados, os atores mudam 
de posições, já que é a Morais Lei-
tão quem lidera, com as transa-
ções por si asseguradas a ascen-
derem a mais de 1,4 mil milhões 
de curas. 

O segundo posto ao nível dos 
montantes é ocupado por uma 
sociedade de advogados menos 
dimensionada, mas já com histo-
rial nesta área: a firma de Ricar-
do Reigada Pereira RRPAdvoga-
dos, com o valor acumulado su-
perior a mil milhões de ouros. Já 
quanto ao terceiro posto, o mes-
mo é ocupado pela Cría Menén-

  

dez-Proença (le Carvalho. cuias 
operações apoiadas ate 11 nal de 
ou t uivo aseeild eram aos 658m i-
lhões de curas. 

Outras quatro sociedades 
conseguem ultrapasstu-os três dí-
gitos no valor acumulado das 

Em valor acumulado 
pelos negócios 
assessorados, 
a liderança é da 
Morais Leitão. A PLMJ 
surge à frente em 
número de transações.  

transações em que asseguraram 
os serviços jurídicos. São 
VdA (372 milhões de ouros). a 
CMS-RPA (321 milhões de cu-
ras), a Carrigues (191 milhões de 
ouros) e a Cuatrecasas (136 mi-
111r 

Paulo Bandeira lidera em nú-
mero de transações 
. \ '1 -FR constrói igualmente com 
uni rani ingindividti: oi ide avan-
l:a como nome dos advogados que 
mai( w numero de transações as-
sessoraram. Paulo Bandeira, só-
cio da SRS, destaca-se, ao surgir 
associado a sete transações. M a-
fal da Barreto, alíder do escritório 
da Gómez-Acebo & Pombo em  

1.isboa, surge na segunda posição, 
com um total de cinco operações 
realizadas. Já Ricardo Reigada 
Pereira fecha o pódio, sendo-lhe 
atribuída a liderança de três negó-
cios, tantos quantos os de outros 
cinco advogados. Contudo, o fun-
dador do escritório RRP foi quem 
lidou, individualmente, com um 
maior volume financeiro (1,052 
mil milhões de euros). 

Relativamente às áreas de 
prática mais ativas, aquelas que 
maior número de transações pro-
porcionaram até ao final de outu-
bro foram as do imobiliário (61), 
do setor tecnológico (43) e dá in-
dústria financeira e seguradora 
(26).. 
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SOCIEDADES DE ADVOGADOS MAIS ATIVAS 
Assessoria juridica a transações realizadas em Portugal no periodo entre janeiro e outubro de 2019 

Até final de outubro, quatro sociedades de advogados destacam-se entre as restantes 

quanto ao número de transações apoiadas: PLMJ, Morais Leitão, VdA e SRS. 

Sociedades N.o transações Ranking/trans. Valor (M€) Ranking/valor 

PLMJ 21 1 60 11 

Morais Leitão 15 2 1.423 1 

VdA 10 3 372 5 

SRS Advogados 10 4 82 9 

Garrigues 8 5 191 6 

Cuatrecasas 7 6 136 7 

Uría Menéndez 6 7 658 3 

Gómez-Acebo 5 8 

  

RRP Advogados 4 9 1.052 2 

CMS Rui Pena & Arnaut 4 10 321 4 

PRA & Associados 2 11 87 8 

Abreu & Marques 1 12 82 9 

ADVOGADOS QUE LIDERAM NAS TRANSAÇÕES 
Ranking dos advogados pelo número de operações de fusões e aquisições que assessoraram 

0 pódio individual dos assessores jurídicos é ocupado por Paulo Bandeira, da SRS; Ma-

falda Barreto, da Gómez-Acebo & Pombo; e Ricardo Reigada Pereira, da RRP Advogados. 

Ranking Advogado Sociedades Transações 

1 Paulo Bandeira SRS Advogados 7 

2 Mafalda Barreto Gómez-Acebo 5 

 

Ricardo Reigada Pereira RRP Advogados 3 

4 Tomás Vaz Pinto Morais Leitão 3 

5 Helena Vaz Pinto VdA 3 

6 João Caldeira CMS RPA 3 

7 

8 

8 

Duarte Schmidt Lino 

Susana Pimenta de Sousa 

Maria João Ribeiro Mata 

PLMJ 

Garrigues 

PLMJ 

3 

3 

3 

9 António Lobo Xavier Morais Leitão 2 

9 Nuno Gaivão Teles Morais Leitão 2 

10 Duarte Garin Unia Menéndez • 

 

10 Francisco Cunha Ferreira U ria Menéndez 2 

Fome: Relatório da Transactional Ti ack Record 


