
A equipa de Propriedade Intelectual da SRS Advogados é 
composta por advogados com experiência e competências 
tanto em Propriedade Industrial como em Direitos de Autor e 
direitos conexos. Esta equipa possui uma vasta experiência 
no aconselhamento de empresas nacionais e internacionais 
que desenvolvem a sua actividade em áreas tão diversas 
como telecomunicações, tecnologias da informação, turismo, 
imobiliário, construção, saúde e farmacêutico, bem como 
venda de bens de consumo.

O nosso principal objectivo é o de assegurar que o Cliente 
alcança as metas a que se propõe, recebendo um serviço de 
qualidade e o mais completo possível. Os nossos serviços na 
área de Propriedade Intelectual são abrangentes cobrindo 
todas as áreas desde a parte administrativa com actuações 
junto dos Institutos nacionais e internacionais ligados a esta 
área, como a consultoria e contencioso (administrativo, 
arbitral e judicial). 

Procuramos compreender o negócio dos nossos Clientes e 
antecipar as suas preocupações, de modo a encontrar as 
melhores soluções para os seus problemas. Posicionamo-nos, 
por isso, em todos os trabalhos que desenvolvemos, como 
parceiros dos Clientes que nos procuram.

A nossa equipa pela experiência dos seus elementos, tem 
capacidade para coordenar e executar projectos com uma 
componente internacional. De notar, que as alianças que 
mantemos com diversas sociedades de advogados 
internacionais, bem como as relações de contacto 
preferenciais com agentes de propriedade industrial em 
diversos países, nos permitem prestar um aconselhamento 
de questões numa perspectiva global e não apenas nacional.

AS NOSSAS ÁREAS DE ACTUAÇÃO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Registo e manutenção de marcas nacionais, comunitárias ou de registo 
internacional.
Registo e manutenção de desenhos ou modelos a nível nacional e 
comunitário.
Acompanhamento de processos de patente a nível nacional, europeu 
ou internacional.
Contratos de transmissão e de licenciamento de direitos de propriedade 
industrial.
Processos de contencioso em matéria de direitos de propriedade 
industrial.
Realização de auditorias legais no âmbito de aquisições.

DIREITOS DE AUTOR
Elaboração de contratos de direitos de autor ou de direitos conexos 
(quer na perspectiva do autor quer na do utilizador).
Emissão de pareceres sobre quaisquer questões relativas aos direitos de 
autor e direitos conexos.
Negociação de contrapartidas devidas em virtude da utilização de obras e 
de prestações artísticas tuteladas.
Processos de contencioso em matéria de direitos de autor e de direitos 
conexos.

SOFTWARE
Licenciamento e transmissão de software. 
Registo e manutenção de nomes de domínio. 
Contratos de Outsourcing.

COMÉRCIO ELECTRÓNICO E PUBLICIDADE 
Implementação de plataformas de comércio electrónico e 
estruturação de transacções electrónicas através da Internet 
(B2B e B2C), redes sociais, etc.
Elaboração de termos e condições de utilização de websites 
Contratos no domínio da publicidade.
Análise de questões de propriedade intelectual no âmbito 
da publicidade.

DADOS PESSOAIS
Aconselhamento de políticas de privacidade e protecção de 
dados pessoais para empresas, incluindo a recolha de dados 
através da Internet, e notificações de tratamentos de dados 
à Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Auditorias para avaliação e verificação do cumprimento dos 
normativos aplicáveis.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Temos um especial em foco nos países de língua portuguesa 
onde temos parcerias em Angola, Brasil, Macau e 
Moçambique.

O facto de a equipa de Propriedade Intelectual incluir 
advogados que, em simultâneo, têm experiência em direito 
societário e comercial e em contencioso constitui uma mais-
valia que permite a execução de projectos complexos e 
potencia a avaliação das questões colocadas de uma forma 
abrangente.
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1_ NAZIR BHIKHA 
SÓCIO COORDENADOR 
T. +258 828 883 907 
nb@bpadvogados.com

2_ MOMEDE POPAT 
SÓCIO COORDENADOR 
T. +258 823 190 940 
mp@bpadvogados.com

1_ LUÍS MARTINHO LUNGA 
SÓCIO COORDENADOR 
T. +244 935 433 663
    +244 912 515 602
luis.lunga@lmladvogados.com
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2_1_ GONÇALO MOREIRA RATO 
SÓCIO
T. +351 21 313 25 17 
goncalo.rato@srslegal.pt

JOÃO BARROS 
CONSULTOR 
T. +351 21 313 20 17 
joao.barros@srslegal.pt

3_ RAQUEL CUBA MARTINS 
ADVOGADA COORDENADORA  
T. +351 21 313 20 00 
raquel.martins@srslegal.pt

4_ FRANCISCO BRANCO PARDAL
ESTAGIÁRIO
T. +351 21 313 20 00 
francisco.pardal@srslegal.pt

5 MAFALDA JARDINE NETO 
ESTAGIÁRIA
T. +351 21 313 20 00 
mafalda.neto@srslegal.pt
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