
A SRS Advogados é uma sociedade de Advogados full-service, focada 
em serviços jurídicos de excelência, orientados para as necessidades 
dos Clientes, em matéria de Direito nacional e internacional. 

Temos uma equipa dedicada à restruturação e insolvência, bem como a 
“distressed assets”, composta por advogados de várias áreas de prática e 
sócios de Direito Financeiro, Contencioso, Direito Imobiliário e Direito 
Fiscal.

A nossa equipa presta serviços no âmbito de grandes e complexas 
operações de reestruturação de dívida e de empresas, processos de 
insolvência e transações financeiras, incluindo negociação de “distressed 
assets”, com ênfase em portfolios de NPL, tanto na sua aquisição, como na 
execução de tais investimentos. Contando com muitos anos de prática 
nesta área, fornecemos soluções inovadoras focadas em providenciar 
aos nossos clientes o melhor aconselhamento jurídico. 

Estamos organizados por áreas de prática especializadas e por 
sectores. Esta estrutura dinâmica permite ao escritório aliar um leque 
diversificado de advogados numa mesma equipa, todos eles com 
conhecimento e experiência relevantes nas áreas em que os nossos 
clientes operam, apoiando-os no cumprimento dos respetivos 
objetivos. Conhecemos o negócio dos nossos clientes e 
consideramo-nos como uma parte ativa e dinâmica do mesmo. 

O “know-how” e experiência das nossas equipas inclui “secondments” de 
longa duração em instituições financeiras e internacionais em Hong 
Kong, Londres, Nova Iorque, São Paulo e Sidney, permitindo prestar 
serviços de extraordinária qualidade em todos os aspetos dos 
mercados de capitais e financeiros.

Através da criação da SRS Global (Angola, Brasil, Macau, Malta, 
Moçambique, Portugal e Singapura), bem como da criação de uma forte 
rede de relações internacionais com terceiros, pretendemos alargar a 
nossa experiência e serviços a nível global, de modo a assegurar uma 
resposta eficiente a questões complexas com implicações a nível 
mundial. 

Aconselhamos financiadores e investidores, nos vários níveis de 
financiamento/investimento, no âmbito de reestruturações e 
insolvências, estruturação e acompanhamento de PER’s e RERE’s e 
negociação de “distressed assets”, incluindo no escopo dos nossos 
serviços, as seguintes operações:

>Estruturação e realização de investimentos

>Financiamentos Dip (“debt-in-possession”)

>Aquisição de ativos em processos de insolvência

>Compra de títulos em dívida

>Transações de empréstimo para aquisições

>”Due Diligence” e Pré-aquisições

>Acionamento e execução de garantias

>Aquisição de “distressed assets”

>Preparação, aquisição e acompanhamento de portfolios de NPL’s, 
incluindo “single name”

>Operações de financiamento especializadas.

E todos os temas legais relacionados com situações de incumprimento e 
investimento financeiro. 
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