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João Santos Carvalho é o novo sócio da SRS Advogados 

Em Assembleia Geral de sócios, a SRS Advogados nomeou João Santos Carvalho como sócio na área de prática de Bancário e Financeiro. 

pós um processo de avaliação, a Assembleia Geral de sócios da SRS Advogados aprovou a nomeação de João Santos Carvalho 

como sócio na área de prática de Bancário e Financeiro. O advogado era, desde 2017, advogado coordenador do 

departamento Financeiro.

“Esta nomeação é o resultado do reconhecimento das indiscutíveis qualidades técnicas e humanas e 

do mérito profissional do João e, também, a confirmação de que a SRS Advogados se renova, e que o 

futuro está assegurado por uma equipa forte e coesa”, nota Pedro Rebelo de Sousa, managing partner 

da SRS Advogados.

O novo sócio iniciou a sua carreira em 2005, na SRS Advogados (à data Simmons & Simmons Rebelo de 

Sousa), tendo, entre 2006 e 2007, integrado, em regime de secondment na equipa de mercado de 

capitais e securitizações do Banif-Banco de Investimento.

Com mais de 15 anos de experiência em bancário e financeiro, mercado de capitais e regulação financeira, João Santos Carvalho tem 

assessorado instituições de crédito e mutuárias em diversas matérias de direito bancário e financeiro, incluindo num extenso leque 

de operações de financiamento bancário, domésticas e cross-border, asset finance, project finance, financiamento imobiliário, ship 

finance, direct lending, non-performing loans, e em questões de regulação bancária.

Tem também assessorado diversos bancos de investimento, sociedades gestoras de fundos de investimento, intermediários 

financeiros e emitentes em operações de mercados de capitais e na prestação de serviços financeiros, incluindo diversas operações 

de emissão de dívida e securitizações e questões de natureza regulatória. Mais recentemente, tem assessorado incumbentes, fintechs 

e operadores de criptoactivos em temas regulatórios relacionados com banca digital, a prestação de serviços de pagamentos, 

concessão de crédito e criptoactivos.
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Últimas 

Falta de controlo na água engarrafada dá processo da CE1 

Utilização de combustíveis fósseis está a aumentar, diz AIE2 

Revolut é a startup mais valiosa da história do Reino Unido3 

Governo alarga prazo do IRC e da entrega da IES4 

Chromebooks da Google chegam a Portugal com a Lenovo5 

Reclamações ao regulador da energia aumentam 61% para 8.7586 

Britânicos animam turismo, mas dormidas 60% abaixo de 20197 

Three Gorges prestes a vender 25% de portefólio de ativos8 

“Banco de Fomento já devia existir e em pleno funcionamento”9 

Portugal abaixo da média da UE na subutilização do trabalho10 
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Semana de quatro dias de trabalho começa a ganhar adeptos

1 

Vítor Fernandes não tem condições para liderar BdF, diz IL

2 

Luís Filipe Vieira tentou vender o Benfica à Alibaba

3 

Margem das gasolineiras explica máximos nos combustíveis

4 

Crédito Agrícola mantém “Rei dos frangos” à frente de caixa

5 

Maioria dos portugueses satisfeita com a gestão da pandemia
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A equipa da Abreu Advogados envolvida neste projeto é liderada pela 

advogada principal Renata Silva Alves e pelo sócio Francisco Patrício.

Abreu Advogados assessora o novo resort 
Marinha Prime 
Frederico Pedreira, 13 Julho 2021

Daniel Torres Gonçalves 
reforça escritório do Porto 
da PRA 

Frederico Pedreira, 14 Julho 2021 
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Descubra a Mobilidade Citroën inspirada em si!
Ofertas e soluções únicas

A marca de beleza de Selena Gomez já chegou a Portugal
Sephora

Gostava de renovar o seu guarda roupa? Esta app pode ajudá-la
Springfield

Conheça a internet do presente e do futuro.
Altice Empresas

Descubra qual a cadeira auto mais apropriada para o seu filho.
Maxi-Cosi

Novo método de ensino que garante a máxima segurança dos alunos
Universidade Europeia

Acionistas do Benfica arriscam multa da CMVM até 5 milhões por omitir negócios

TTR. Uría Menéndez – Proença de Carvalho lidera valor de operações com 698 milhões de euros

Kennedys com receitas globais de 308 milhões de euros
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