
A Equipa destaca-se, também, pelo foco no nível de 
compromisso e rigor, bem como pela inovação que coloca nos 
seus serviços e pela partilha de conhecimento com os Clientes, 
designadamente através de newsletters, alertas de concorrência, 
organização de publicações de referência e sessões temáticas.

Todos os advogados apresentam uma capacidade linguística de 
nível bilingue em inglês e alguns destacam-se, também, por uma 
fluência excecional em castelhano, e elevada em francês e 
alemão.

O Departamento conta com uma das maiores equipas do País, 
todos com especialização e experiência em centros 
internacionais de direito da concorrência, e apta a trabalhar 
operações de qualquer dimensão.

Os directórios internacionais de referência, Legal 500 e 
Chambers & Partners, classificam a equipa de Direito da 
Concorrência da SRS no top tier em Portugal.

A SRS Advogados tem uma profunda experiência na prestação de 
apoio jurídico em todos os segmentos do Direito da 
Concorrência, nacional e da União Europeia, orgulhando-se da 
sua capacidade de comunicar as complexidades técnicas do tema 
em linguagem empresarial altamente operativa. 

*

- Acordos horizontais
- Partilha de informação entre empresas
- Cartéis
- Concertação em concursos públicos
- Acordos verticais e distribuição
- Políticas e acordos de preços
- Abusos de posição dominante
- Abusos de dependência económica
- Buscas (dawn raids)
- Concentrações (nacionais e internacionais)
- Joint ventures
- Exportação pararela
- Inquéritos sectoriais
- Auxílios de Estado
- PIRC (práticas individuais restritivas do comércio) 
- Contencioso de Concorrência
- Private enforcement 
- Programas de formação e conformidade
- Queixas às autoridades
- Direito da União Europeia
- Contencioso europeu
- Direito regulatório
- OMC e dumping

* Para mais informações sobre cada uma destas áreas de actuação, 
consulte a página da SRS Advogados, em www.srslegal.pt 

“Outstanding.” 
The Legal 500

“First-class legal work.” 
Chambers Europe

"Whilst it is technically up there with the very best European firms, 
the lawyers are also personable and easy to work with." 
Chambers Europe

“A client-oriented team which is aware of timing constraints and 
advises the client on several available paths without losing its focus 
on lateral aspects.”
Chambers Europe



_LISBOA
R. Dom Francisco Manuel de Melo, n.º 21
1070-085 Lisboa
T. +351 21 313 2000
F. +351 21 313 2001

_FUNCHAL
Av. Zarco, n.º 2, 2.º 
9000-069 Funchal 
T. +351 291 20 2260 
F. +351 291 20 2261

_PORTO 
R. Tenente Valadim, n.º 215 
4100-479 Porto
T. +351 22 543 2610 
F. +351 22 543 2611

GONÇALO ANASTÁCIO 
SÓCIO
T. +351 21 313 2080 
goncalo.anastacio@srslegal.pt

ANA RITA ANDRADE 
ADVOGADA COORDENADORA
 T. +351 21 313 2080  
ana.andrade@srslegal.pt

DUARTE PIRRA XAREPE
ADVOGADO SÉNIOR
T. +351 21 313 2080   
duarte.pirra@srslegal.pt

NATALIE PORTELA
LAWYER
T. +351 21 313 2080    
natalie.portela@srslegal.pt

NUNO CALAIM LOURENÇO
OF-COUNSEL
T. +351 21 313 2080  
nuno.lourenco@srslegal.pt   
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ESTAGIÁRIO
T. +351 21 313 2080    
luis.guincho@srslegal.pt
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MANUEL LOPES ROCHA
ESTAGIÁRIO
T. +351 21 313 2080    
manuel.rocha@srslegal.pt

7   LUÍS SEIFERT GUINCHO
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JOANA WHYTE
ADVOGADA
T. +351 21 313 2080  
joana.whyte@srslegal.pt   

5 PROFESSOR MANUEL PORTO
CONSULTOR
T. +351 21 313 2080
manuel.porto@srslegal.pt     

MARIA BARROS SILVA
ESTAGIÁRIA
T. +351 21 313 2000    
maria.silva@srslegal.pt

SRS Global
  _ANGOLA
_BRASIL
_MACAU

_MOÇAMBIQUE
_SINGAPURA

_MALTA

Os curricula dos contactos podem ser consultados em www.srslegal.pt




