
O Departamento de Direito dos Seguros da SRS Advogados 
presta assessoria jurídica em todas as vertentes do Direito dos 
Seguros que abrangem, nomeadamente, as condições de 
acesso e de exercício da actividade seguradora, o regime 
jurídico do contrato de seguro, dos fundos de pensões, assim 
como o regime jurídico da actividade de mediação de seguros 
e do contrato de mediação.

Os Advogados que integram o Departamento de Direito dos 
Seguros possuem uma ampla experiência na prestação de 
assessoria jurídica a seguradoras com vista a:

Aconselhar e assegurar uma permanente conformidade com as 
normas legais que regem o exercício da actividade seguradora;

Aconselhar as seguradoras na implementação de projectos e 
lançamento de novos produtos;

Auxiliar as seguradoras na resolução de reclamações e litígios 
com os seus clientes. 

Os nossos clientes podem contar com a experiência e know how 
de todos os restantes Departamentos da SRS, designadamente 
na área laboral, fiscal e de contencioso. 

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

Estabelecimento em Portugal de empresas de seguros;

Transferências de carteira entre seguradoras;

Elaboração do clausulado de apólices de seguros individuais e 
de grupo, nos ramos Vida e Não Vida; 

Protecção de dados pessoais;

Comercialização à distância de produtos de seguro;

Actividade em Portugal, em regime de estabelecimento ou de 
LPS, de mediadores com sede na União Europeia;

Elaboração de contratos de Mediadores Ligados e Agentes de 
Seguros e de contratos com Corretores;

Questões relacionadas com as carteiras dos mediadores e 
indemnização de clientela;

Assessoria jurídica na análise e resolução de processos de 
sinistros.

DIREITO DOS SEGUROS



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

_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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ADVOGADA COORDENADORA 

@srslegal.pt

 
CONSULTOR

@srslegal.pt
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CÉSAR SÁ ESTEVES 
SÓCIO
cesar.esteves@srslegal.pt
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PEDRO NOGUEIRA 
CONSULTOR
pedro.nogueira@srslegal.pt
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IINÊS PESSOA JORGE 
ADVOGADA / CONSULTORA
ines.jorge@srslegal.pt




