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PERFIL

Na SÉRVULO desde 2011, é sócia no departamento de Imobiliário, Turismo e Urbanismo. Mestre em Direito na
vertente de Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em 2009. Pós-
graduada em Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
em 2005 e em Direito dos Valores Mobiliários pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2003. Foi
advogada na sociedade de advogados «Cuatrecasas, Gonçalves Pereira», entre 2005 e 2011, e advogada
estagiária entre 2002 e 2005. Inscrita na Ordem dos Advogados desde 2005.

EXPERIÊNCIA RELEVANTE

Assessoria em operações de compra e venda de ativos imobiliários, quer diretamente (asset deal), quer através
de estruturas societárias (share deal) ou de fundos de investimento imobiliário, incluindo a realização de due

diligences aos ativos adquiridos, tanto na perspetiva do vendedor como do comprador (em transações nacionais
e cross-border), a estruturação e negociação da operação de financiamento e respetivas garantias.

Assessoria corrente tanto a sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliários como a participantes
(nacionais e estrangeiros) em fundos de investimento desta natureza, incluindo a assessoria em operações de
aumento ou de redução de capital dos fundos, processos de liquidação dos fundos, etc.

Assessoria a investidores internacionais no âmbito dos projetos de investimento realizados em Portugal.

Auditorias legais a empresas e grupos de empresas, em matérias de imobiliário, financiamentos e contratos.

Assessoria em operações de financiamento (nacionais e internacionais), tanto na perspetiva de entidades



financiadoras como de sociedades mutuárias e/ou garantes, e em todos os aspetos relacionados com a
prestação de garantias.

Assessoria em operações cross-border de compra e venda de carteiras de non-performing loans (com e sem
garantias).

Assessoria em diversas operações de reestruturação de dívida bancária, sindicada ou não, extrajudicialmente
ou no âmbito de processos especiais de revitalização ou de insolvência, ou com intervenção de fundos de
investimento.

EXPERTISE

Agroalimentar●

Banca●

Covid-19: Apoio Jurídico às Empresas●

Imobiliário, Turismo e Urbanismo●

Reestruturação e Insolvência●

RECONHECIMENTOS

Legal 500 2022
Banking & Finance - TIER Other Key Lawyers
Sofia Thibaut Trocado is very knowledgeable and experienced and business oriented. Her approach is prudent
and based on in-depth legal analysis.

Real Estate & Construction - TIER Recommended
Sofia Thibaut Trocado was unsurpassed in terms of competence and openness to solve all the problems.

Legal 500 2021
Banking and Finance - TIER Other Key Lawyers
Capital Markets - TIER Other Key Lawyers
Sofia Thibaut Trocado has remarkable knowledge of the legislative and regulatory frameworks of asset
management, being constantly updated in their evolution.



Insolvency and Restructuring - TIER Other Key Lawyers
Real Estate and Construction - TIER Recommended
As a foreigner you are not familiar with local laws and customs. Then it is important to be able to count on a
reliable partner who is available at critical moments. Sofia Thibaut Trocado meets these requirements in every
respect.

Legal 500 2020
Real Estate and Construction - TIER Recommended
Sofia Thibaut Trocado and Inês Palma Ramalho stand out for their experience in real estate finance.

Legal 500 2018
Banking & Finance - TIER Recommended
Sofia Thibaut Trocado 'goes above and beyond' for clients.

Best Lawyers 2023
Banking and Finance Law - TIER Recommended

Best Lawyers 2022
Banking and Finance Law - TIER Recommended

Best Lawyers 2021
Banking and Finance Law - TIER Recommended

Best Lawyers 2020 Global Business Edition
Banking and Finance Law - TIER Recommended

Best Lawyers 2020
Banking and Finance Law - TIER Recommended

Leaders League 2023
Banking & Finance - TIER Excellent
Real Estate - TIER Highly Recommended

Leaders League 2022
Real Estate - TIER Highly Recommended
Banking & Finance - TIER Excellent



Leaders League 2021
Real Estate Transactions - TIER Highly Recommended
Banking & Finance - TIER Excellent

LIVROS E ARTIGOS CIENTÍFICOS

2012
O Novo Direito Bancário
2012 | Coimbra: Edições Almedina

2011
A livre prestação de serviços no sector bancário
2011 | Revista da Banca, Número 70, Julho/Dezembro 2010, pp. 57-140


