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Áreas & Setores
Bancário e Financeiro, Banca e Serviços Financeiros

Experiência Profissional
Cláudia Castanheira dos Santos colabora com a Sociedade desde 2000.
Integra a equipa de bancário e financeiro.

Colabora igualmente com a equipa Africa Team - estrutura interna da
Sociedade vocacionada para garantir, numa base diária permanente e
em coordenação com os escritórios que integram a Morais Leitão Legal
Circle, um acompanhamento personalizado dos clientes em assuntos que
envolvam ou estejam relacionados com as jurisdições dos Países
Africanos de expressão portuguesa – onde tem prestado assistência a
clientes na área de bancário e financeiro.

Presta aconselhamento a clientes nacionais e internacionais
essencialmente em operações de financiamento estruturado, em project
finance (com destaque no setor energético e infraestruturas rodoviárias)
financiamento imobiliário e ainda em operações de restruturação de
dívida. Trabalha ainda regularmente em operações de private equity,
quer em estruturas exclusivamente nacionais quer em estruturas com
presença internacional.

Recentemente participou no project finance de concessões rodoviárias e
de hospitais em regime de PPP e participou na constituição de um dos
maiores fundos de capital de risco em Portugal, o qual está centrado no
setor de construção civil. Atualmente, a sua experiência foca-se na
renegociação de PPPs no setor rodoviário.

Cláudia Castanheira dos Santos tem igualmente experiência nas áreas de
comercial e societário e de mercado de capitais, nomeadamente em
operações de fusão, aquisição e parcerias, reestruturação, aquisição
potestativa, dissolução e liquidação de sociedades e ainda re-
domiciliação de sociedades estrangeiras.

Formação Académica
Licenciatura em Direito (Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa,
2000). Pós-Graduação em Direito Aéreo
(Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa, 2007). LL.M. em
International Business Law (Católica
Faculdade de Direito - Escola de Lisboa,
2017)

Associações
Ordem dos Advogados (inscrita desde
2002).

Línguas
Português, Inglês e Espanhol.
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