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PERFIL

Na SÉRVULO desde 2021, é sócio no departamento Comercial e Societário. Frequentou o LL.M – Master of Laws
em International Business, em 2012, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde
concluiu o curso de Pós-Graduação em Direito Comercial, em 2009, o Mestrado em Direito e Gestão, em 2008, e
a Licenciatura em Direito, em 2007. Exerceu advocacia enquanto advogado na sociedade «Serra Lopes, Cortes
Martins & Associados», entre 2016 e 2021. Foi adjunto do Secretário de Estado das Finanças, do XIX Governo
Constitucional, entre 2013 e 2015. Participa frequentemente em seminários e conferências nas suas áreas de
especialidade. Inscrito na Ordem dos Advogados desde 2011.

EXPERIÊNCIA RELEVANTE

Vasta experiência na prestação de serviços de assessoria jurídica em matérias de direito comercial e
societário, com especial enfoque na assessoria a processos de fusões e aquisições, incluindo a preparação
e coordenação de processos de Due Diligence legal, a negociação dos contratos de compra e venda de
participações sociais ou dos ativos subjacentes (share deal/asset deal), negociação de acordos
parassociais, acordos de subscrição, redação de ofertas vinculativas e não vinculativas, bem como a
execução de todos os atos societários necessários à concretização das transações projetadas.

Tem desenvolvido vários processos de fusões e aquisições para clientes nacionais e internacionais, com
especial incidência nos sectores da energia e saúde.

No contexto da assessoria societária, tem ampla experiência em processos de restruturações societárias,



incluindo transformação de empresas, fusões e cisões, dissoluções e liquidação de sociedades.

EXPERTISE

Comercial, Societário e M&A●

Energia●

RECONHECIMENTOS

Leaders League 2023
Corporate/M&A - TIER Highly Recommended

Leaders League 2022
M&A and Corporate Law - TIER Highly Recommended

Legal 500 2022
Commercial, Corporate and M&A - TIER Recommended
Pedro Silveira Borges has a wealth of experience in M&A transactions, especially in the energy and healthcare
sectors.

Energy & Natural Resources - TIER Other Key Lawyers


