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FIRMAS PREVÊEM
O ANO DE 2021

Desde o financeiro, passando pelo da saú-
de até ao dos media, vários foram os se-
tores, que tendo em conta a pandemia, 
Pedro Rebelo de Sousa, managing part-
ner da SRS Advogados, perspetiva que 
possam ter mais movimento em 2021.

Para o líder da firma "enquanto hou-
ver estabilidade política e rating favo-
rável face à liquidez existente nos mer-
cados internacionais Portugal aparece 
em certos setores/segmentos como um 
target internacional ainda atraente".

Que setores, tendo em conta o con-
texto atual, podem ter mais movi-
mento em 2021?
Setor Financeiro (bancário e não ban-
cário) com as apostas da fintech e digi-
tal, alterações profundas regulatório/
consolidação, da Saúde/Farmacêutico, 
da Informação, Media e Tecnologia e 
setor de Infraestruturas e Construção.

O ano de 2020 foi desafiante para todos os setores, 
sendo que a advocacia não foi exceção. Vários 
acontecimentos marcaram o ano dos advogados, 
mas ainda assim importantes negócios no mercado 
nacional e internacional fizeram-se sentir. E para 
2021? O que será que está reservado para o setor 
da advocacia e dos negócios? A Advocatus foi 
perceber junto de 15 sociedades de advogados como 
perspetivam o novo ano que se inicia.
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Que tipo de operações podem vir a acon-
tecer?
Reestruturações empresariais e con-
cursos para projetos de infraestrutu-
ras e M&A/investimento estrangeiro 
internacional, inbounds e outbounds e 
imobiliário.

Portugal continua a ser apetecível pa-
ra os investidores?
Sem dúvida. Enquanto houver estabilidade 
política e rating favorável face à liquidez 
existente nos mercados internacionais Por-
tugal aparece em certos setores/segmentos 
como um target internacional atraente.

ESTABILIDADE POLÍTICA  
E RATING FAVORÁVEL 
SÃO ESSENCIAIS PARA ATRAIR 
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO, 
DIZ PEDRO REBELO DE SOUSA

"Enquanto houver estabilidade 
política Portugal aparece em 

certos setores/segmentos  
como um target internacional 

ainda atraente."
Pedro Rebelo de Sousa,

 managing partner da SRS Advogados
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ÁFRICA
CMS Rui Pena & Arnaut 

MERCADO
Gestores falam de 2021
15 managing partners falam das 
apostas para novo ano

Alberto Galhardo Simões explica  
as apostas da sociedade

ENTREVISTA 
LUÍS CORTES MARTINS 
Managing partner da Serra 
Lopes, Cortes Martins

"As crises não se  
gerem em plenário!  
E é isso que são as  
reuniões do Infarmed"


