
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O Departamento de Direito do Trabalho da SRS Advogados 
presta assessoria jurídica em todas as vertentes de Direito 
Laboral, Segurança Social e Imigração. 

Os Advogados que integram o Departamento de Direito do 
Trabalho possuem uma ampla experiência na prestação de 
assessoria jurídico-laboral na generalidade dos sectores de 
actividade, em particular nos sectores financeiro e segurador, 
farmacêutico, telecomunicações, energia, serviços, comércio e 
distribuição, construção civil e indústria.

O Departamento de Direito do Trabalho presta os seus serviços 
em total complementaridade com os Recursos Humanos e/ou 
Administração das empresas suas Clientes, com vista a:

- Assegurar uma permanente conformidade das organizações 
empresariais com a lei laboral 

- Prevenir a ocorrência de litígios laborais ou assegurar a sua 
eficaz e célere resolução

- Auxiliar as empresas na definição das suas politicas de recursos 
humanos

O Departamento de Direito do Trabalho e os seus advogados 
têm sido sucessivamente distinguidos a nível nacional e inter- 
nacional pela excelência no desenvolvimento da sua actividade.

Actualmente a prática de Direito do Trabalho diferencia-se por 
apresentar um elevado nível de sub-especialização em várias 
áreas, nomeadamente em reestruturação de empresas, definição 
de politicas retributivas e modelos de contratação, contencioso 
laboral e procedimentos disciplinares, auditorias laborais e 
conflitos colectivos.

AS NOSSAS COMPETÊNCIAS ABRANGEM, NOMEADAMENTE, AS 
SEGUINTES ÁREAS E MATÉRIAS:

Redacção de contratos de trabalho e de outros modelos contra-
tuais com vista ao recrutamento de pessoal;

Definição de planos de remunerações e benefícios;

Organização do tempo de trabalho, regimes de adaptabilidade, 
bancos de horas e regimes de isenção de horário;

Transferências temporárias e definitivas, individuais e colectivas, de 
locais de trabalho;

Aspectos laborais decorrentes de aquisições, fusões e cisões, 
concentrações, transmissões de estabelecimento e outras formas de 
reorganização empresarial;

Despedimentos individuais e colectivos, incluindo lay-off e extinção 
de postos de trabalho;

Procedimentos disciplinares;

Contratação colectiva e gestão de conflitos colectivos;

Criação de estruturas de representação colectiva dos trabalhadores, 
incluindo conselhos de empresa europeus e comissões de 
trabalhadores;

Contencioso laboral;

Direito da Imigração, incluindo contratação e destacamento de 
trabalhadores estrangeiros não comunitários e processos de pedido 
de vistos de trabalho e outros;

Segurança social, incluindo regimes de antecipação de reforma  e 
de pré-reforma;

Auditorias jurídico-laborais e procedimentais.
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_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
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1_CÉSAR SÁ ESTEVES 
SÓCIO RESPONSÁVEL
cesar.esteves@srslegal.pt

MARIANA CALDEIRA SARÁVIA 
SÓCIA
mariana.saravia@srslegal.pt

ANA LUÍSA BEIRÃO 
SÓCIA  
ana.beirao@srslegal.pt

MARIA DE LANCASTRE  VALENTE 
ADVOGADA COORDENADORA 
maria.valente@srslegal.pt

FRANÇOISE LE QUER 
ADVOGADA COORDENADORA  
francoise.lequer@srslegal.pt

LARA PESTANA VIEIRA  
ADVOGADA
lara.vieira@srslegal.pt

SARA MILHEIRO TAVARES  
ADVOGADA
sara.tavares@srslegal.pt

ANA MARGARIDA HENRIQUES 
ADVOGADA
ana.henriques@srslegal.pt

JOSÉ JOÃO HENRIQUES 
ADVOGADO  
jose.henriques@srslegal.pt

MARIANA AZEVEDO MENDES  
ADVOGADA ESTAGIÁRIA 
mariana.mendes@srslegal.pt

CARLOTA MOCTEZUMA 
ADVOGADA ESTAGIÁRIA
carlota.moctezuma@srslegal.pt

PEDRO TRIGO MORGADO 
ADVOGADO ESTAGIÁRIO 
pedro.morgado@srslegal.pt

JOÃO ZENHA MARTINS  
CONSULTOR
joao.martins@srslegal.pt

NATACHA ARAGÃO  
ADVOGADA, PORTO 
natacha.aragao@prs-porto.com
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CÉLINE PIMPÃO  
ADVOGADA
celine.pimpao@srslegal.pt

JOSÉ CARVALHOSA  
CONSULTOR
jose.carvalhosa@srslegal.pt
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JOSÉ MARIA LOBO DA COSTA
ADVOGADO ESTAGIÁRIO
jose.costa@srslegal.pt
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