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

Experiência Profissional
Catarina Brito Ferreira colabora com a Sociedade desde 2003, sendo
sócia desde 2017. Integra a área de atividade de comercial e M&A e
mercado de capitais, distinguindo-se pelo seu trabalho nos setores da
energia e infraestruturas.

Na área do direito societário tem participado em diversas operações de
fusão, aquisição e venda de sociedades bem como em operações de
reestruturação interna de grupos de sociedades, em representação de
clientes nacionais e internacionais. Entre estas encontram-se transações
de aquisição e alienação de sociedades com sede em Portugal e fora de
Portugal, em vários setores, com especial destaque para a energia e as
infraestruturas.

Grande parte da sua atividade profissional centra-se na área de direito
da energia, tendo prestado assessoria jurídica não só no contexto de
transações de M&A, como também de diversos concursos públicos,
especializando-se na prestação de assessoria jurídica regulatória. Sem
prejuízo das áreas de especialização acima referidas, presta serviços de
assessoria jurídica geral nos domínios do direito comercial e societário a
várias sociedades nacionais e estrangeiras.
Vencedora dos Prémios “40 under Forty Awards”  na categoria de
Energy, pela Iberian Lawyer e do “Europe Rising Stars Awards” na
categoria de Energy and Natural Resources (Portugal), pelo IFLR,
atribuídos em 2019.

Em 2022 foi igualmente distinguida, pela Iberian Lawyer Energy Awards,
como advogada do ano na área de prática de Infrastructure.

Formação Académica
Licenciatura em Direito (Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa,
2003). Pós-Graduação em Direito
Comercial (Católica Faculdade de
Direito - Escola de Lisboa, 2006).
Mestrado em Ciências Jurídicas
Empresariais (Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa, 2011).

Associações
Ordem dos Advogados (inscrita desde
2005).

Línguas
Português, Inglês, Francês e Espanhol.


