
A SRS Advogados é uma Sociedade de Advogados full-service, que 
presta aos seus clientes, nacionais e internacionais, serviços jurídicos 
de excelência nas múltiplas áreas do Direito. 

Focada nas necessidades dos clientes, a equipa de Advogados da SRS 
conta com uma vasta experiência na assessoria jurídica a empresas, 
instituições financeiras e do sector público, nacionais e internacionais. 

A Sociedade está organizada por sectores e áreas de prática, o que 
permite uma maior especialização. Cada grupo de trabalho tem 
um conhecimento profundo do respectivo sector de actividade,  
acrescentando valor ao serviço prestado aos seus clientes.

A equipa de Administrativo da SRS Advogados é composta por uma 
equipa de advogados especializados que auxiliam e prestam assessoria 
ao longo do ciclo de vida de qualquer projecto, abrangendo a criação, 
financiamento, negociação e implementação de projectos. 

A equipa possui uma ampla experiência aprofundada nos sectores 
rodoviários, ferroviários, portuários, saúde e energéticos.

A nossa experiência resulta da assessoria de uma vasta carteira de 
clientes portugueses e internacionais numa grande variedade de 
projectos, incluindo parcerias público-privadas, e auxiliando parcerias 
privadas e contratos públicos, bem como órgãos de financiamento.

O nosso trabalho no sector de administrativo envolve tanto a assistência 
e acompanhamento de questões operacionais quotidianas, como o 
aconselhamento em:

> Infracções administrativas

> Arbitragem e resolução de litígios

> Financiamento

> Licenciamento (incluindo ambiental)

> Compras

> Questões regulatórias

> Estruturação e negociação.

No âmbito da criação da SRS Global (Angola, Brasil, Macau, Malta, 
Moçambique, Portugal e Singapura), e ainda através de uma forte rede 
de contactos internacionais, o nosso principal objectivo tem sido o de 
alargar a nossa experiência e conhecimento face às cada vez mais 
complexas questões jurídicas que se impõem a um nível global. 

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
> Administrativo

> Contencioso administrativo

> Aeroportos

> Mercados de carbono

> Litígio constitucional

> Herança cultural

> Eco-auditorias e acordos voluntários

> Activo de impacto ambiental

> Ambiental, incluindo o europeu

> Licenciamento ambiental

> Pré-contencioso ambiental e litígio

> Contencioso - Tribunal de Contas - administrativo

> Mobilidade

> Infracções

> Portos

> PPP / PFI

> Contratos públicos

> Serviço público

> Ferrovias

> RAN, REN e Rede Natura

> Regulamentar

> Renováveis

> Estradas

> Auxílios estatais

> Planeamento de cidades e países

> Transporte

> Desenvolvimento urbano

ADMINISTRATIVO



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

www.srslegal.pt

> Lisboa
    R. Dom Francisco Manuel de Melo 21
    1070-085 
    T +351 21 313 2000

> Funchal
> Porto
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JOSÉ LUÍS MOREIRA DA SILVA
SÓCIO

E: moreira.silva@srslegal.pt

ALEXANDRE ROQUE
SÓCIO

E: alexandre.roque@srslegal.pt

JOÃO FILIPE GRAÇA
ASSOCIADO

E: joao.graca@srslegal.pt 

E: alexandre.roque@srslegal.pt

SUSANA ALBERTO
ASSOCIADA

E: susana.alberto@srslegal.pt

RAQUEL SAMPAIO
COORDENADORA

E: raquel.sampaio@srslegal.pt

MARIANA SILVA MARQUES
ASSOCIADA

E:marianasilva.marques@srslegal.pt 


