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INFRA-ESTRUTURAS

A SRS Advogados conta com uma equipa de advogados 
especializados em todas as áreas relacionadas com o sector 
das infra-estruturas, com uma vasta experiência e conheci-
mentos adequados ao acompanhamento de quaisquer 
questões relacionadas com este sector. 

A nossa experiência é o resultado de um vasto trabalho de 
acompanhamento de clientes que desenvolvem actividades nas 
áreas das infra-estruturas de transportes, hospitalares, energé-
ticas, desportivas, saneamento e outras, do sector privado e do 
sector público, tanto nacionais como estrangeiros.

Em especial, no sector dos transportes a experiência da SRS 
estende-se às infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias, 
portuárias e aeroportuárias.

O trabalho da SRS no sector das infra-estruturas passa tanto 
pelo acompanhamento das questões diárias da exploração 
como pela assessoria na montagem de projectos, financia-
mento, negociação, contratação pública, licenciamentos 
(ambientais e outros), regulação e resolução de litígios 
(incluindo arbitragens). 

José Luís Moreira da Silva, que lidera a área de infra-
estruturas, e é especialista em Direito Administrativo pela 
Ordem dos Advogados, tem sido anualmente classificado 
pela Chambers Global nos “leading individuals”, sendo 
recomendado por esta publicação internacional. É referido 
como um “excelente profissional e um advogado muito 
experiente” que faz “um excelente trabalho no crescimento e 
desenvolvimento do departamento.” Idêntica referência é 
feita na Legal 500.

A SRS Advogados conta ainda com uma rede de parcerias 
internacionais que lhe permite estar presentes nos diferen-
tes mercados com especial destaque para as principais 
praças financeiras e para o mundo da lusofonia.

A EXPERIÊNCIA DA EQUIPA DA SRS ADVOGADOS INCLUI 
TRABALHO EM QUESTÕES COMO:

Direito Administrativo

Direito da Contratação Pública

PPP/PFI

Direito Portuário

Direito Aeroportuário

Direito Rodoviário

Direito Ferroviário

Direito Regulatório

Contencioso Administrativo

Contencioso - Tribunal de Contas

Contencioso Contra-ordenações

Arbitragem nacional e Internacional

Arbitragem de Investimento (ICSID)

Direito do Ambiente

Avaliação de Impacto Ambiental

Licenciamento Ambiental

Responsabilidade Ambiental

Auxílios de Estado

Direito Europeu/Contencioso Comunitário


