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Áreas & Setores
Mercado de Capitais, Societário, Comercial e M&A, Energia e Recursos
Naturais, Private Equity

Experiência Profissional
Pedro Capitão Barbosa colabora com a Morais Leitão desde 2011,
integrando a equipa de comercial e M&A e mercado de capitais
da Sociedade. 

É ainda membro da equipa transversal de Private Equity, onde
intervém ativamente em transações e reestruturações, nacionais
e transfronteiriças, num vasto leque de setores (incluindo joint
ventures e aquisição de participações minoritárias, investimentos
e desinvestimentos de setores empresariais), bem como em
rondas de investimento em emissão de ações e instrumentos
convertíveis, em qualquer um dos casos envolvendo private
equity e outros sponsors do mercado privado.

Regularmente, presta ainda assessoria a entidades gestoras e
promotores de fundos na constituição, reestruturação,
administração e assuntos regulatórios de fundos de investimento
alternativos (particularmente fundos de buy-out, de
infraestruturas, fundos secundários e fundos de capital de risco).
Mais recentemente, ajudou a criar e a implementar deal clubs e
outras estruturas de investimento alternativas. A sua experiência
na criação de fundos implica também a prestação de serviços, a
gestores e promotores de fundos, em questões de
Sustentabilidade: ESG e Direitos Humanos.

A sua atividade em direito societário centra-se sobretudo em
operações de reestruturação e aquisição de empresas, e também
no aconselhamento a empresas cotadas e não cotadas em temas
de governo societário.

No domínio dos mercados de capitais, Pedro Capitão Barbosa tem

Formação Académica
Licenciatura em Direito (Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa,
2010). LL.M em Finanças e Direito
(Duisenberg School of Finance, 2011).
Formação em Contabilidade para
Juristas (Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, 2016).

Associações
Ordem dos Advogados (inscrito desde
2014).

Línguas
Português, Inglês e Espanhol.

http://html2pdf.api.softway.pt/pt/servicos/setores/Private-Equity/22759/
http://html2pdf.api.softway.pt/pt/servicos/esg-direitos-humanos/
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estado envolvido em operações de equity capital markets,
participando em diversas ofertas públicas de aquisição e de
distribuição, colocações privadas e outras operações de
reestruturação.
 
 


