
ÁREAS DE FOCO
FORMAÇÃO

Assessoria nas principais etapas relacionadas com a constituição 
e registo de sociedades de capital de risco, sociedades gestoras de 
fundos de capital de risco, sociedades de investimento em capital de 
risco e fundos de capital de risco em Portugal, incluindo:

> Processos de levantamento de fundos (fundraising)

> Constituição de sociedades e fundos de capital de risco

> Registo de sociedades e fundos de capital de risco

> Compliance regulatório

INVESTIMENTO

Assessoria na estruturação e execução de investimentos, incluindo:

> Preparação e negociação de acordos de investimento (contratos de 
compra e venda de acções, acordos de subscrição, acordos parassociais 
e acordos similares), contratos de financiamento e contratos de garantias

> Due diligence e relatórios de due diligence / red flag

> Estruturação de propostas e ofertas indicativas ou vinculativas

> Estruturação de processos de investimento e co-investimento

ACOMPANHAMENTO

Assessoria a fundos de private equity e capital de risco na gestão 
e acompanhamento das empresas participadas, incluindo:

> Realização de investimentos subsequentes (add-on/follow-on), joint 
ventures, spin-offs e carve-outs de empresas participadas

> Questões relacionadas com gestão e acompanhamento diário

> Estruturas e planos de incentivo à gestão e trabalhadores

> Processos de reestruturação (societária, organizacional, laboral, 
financeira, etc)

> Processos de refinanciamento de dívida 

DESINVESTIMENTO

Assessoria a fundos de private equity e capital de risco e 
outros investidores na estruturação e execução de operações de 
desinvestimento, incluindo:

> Preparação e negociação de acordos de desinvestimento

> Estruturação de processos de venda bilaterais ou competitivos

> IPO de empresas participadas

> Recapitalização de empresas participadas

> Vendor due diligence e relatórios de due diligence / red flag

> Venda de empresas participadas a investidores industriais / financeiros

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 Private Equity & Venture Capital possui uma vasta 
experiência em transacções domésticas e internacionais de private 
equity e capital de risco, assessorando uma diversidade de clientes 
nacionais e internacionais neste sector, incluindo fundos de private 
equity, venture capital e capital de risco, sociedades gestoras, 
promotores, equipas de gestão, instituições financeiras e accionistas.

A equipa é composta por advogados especializados em todas as áreas 
de M&A, private equity e capital de risco, com capacidade para 
assessorar clientes em relação aos vários aspectos legais durante o ciclo 
completo de operações de private equity e capital de risco. Dada 
a multidisciplinaridade e especialização sectorial dos elementos da 
equipa, estamos aptos a assessorar os clientes em diversos sectores 
relevantes como Bancário & Financeiro, Societário & Comercial, Laboral, 
Energia & Infraestruturas, UE & Concorrência, Propriedade Intelectual, 
Ciências da Vida,  Imobiliário & Turismo, TMT e Fiscal.

Assessoramos regularmente clientes como fundos de private 
equity e venture capital, fundos de capital de risco e sociedades 
gestoras, promotores, equipas de gestão, instituições financeiras e 
accionistas em relação à estruturação e execução de transacções 
domésticas e internacionais, incluindo seed capital, early stage, capital 
de expansão, capital de risco, buy-out, mezzanine, carve-outs e operações 
de private equity.

A equipa também possui uma vasta experiência na assessoria a fundos de 
recuperação e turn around e a fundos sectoriais (incluindo TI, TMT, Life 
Sciences, Imobiliário, Turismo e Construção) nos seus investimentos 
e desinvestimentos em empresas e grupos portugueses.

O nosso forte foco sectorial proporciona-nos um conhecimento profundo 
dos problemas e desafios dos nossos clientes e uma forte vantagem 
competitiva. Aplicamos uma abordagem sectorialmente focada às 
transacções, combinando conhecimentos profundos da indústria com 
a nossa experiência transaccional, permitindo conduzir processos de due 
diligence de forma célere e eficiente com vista a identificar riscos 
específicos da indústria desde o início e oferecer soluções práticas.

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.
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GUSTAVO ORDONHAS 
OLIVEIRA
SÓCIO

E: gustavo.oliveira@srslegal.pt

ALEXANDRA VALENTE
SÓCIA

E: alexandra.valente@srslegal.pt

NEUZA PEREIRA DE CAMPOS
SÓCIA

E: neuza.campos@srslegal.pt

PAULO BANDEIRA
SÓCIO

E: paulo.bandeira@srslegal.pt

WILLIAM SMITHSON 
SÓCIO

E: william.smithson@srslegal.pt

DULCE FRANCO
CONSULTORA 

E: dulce.franco@srslegal.pt

ARV SREEDHAR
CONSULTOR | SINGAPURA

E: arv.sreedhar@srslegal.pt

GRABRIELA RODRIGUES 
MARTINS
CONSULTORA
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