
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 governamentais, 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 onde os 
Clientes atuam, constituindo dessa forma uma mais-valia no sucesso dos 
seus objectivos. Sabemos que somos uma parte ativa nos negócios dos 
nossos Clientes.

O departamento de Concorrência e Regulação da SRS Advogados, para 
além da reconhecida experiência na prestação de apoio jurídico em 
todas as áreas de concorrência, direito europeu e sectores regulados, 
tem uma experiência especializada na área de Auxílios de Estado nos 
mais diversos sectores, com especial enfoque nas áreas de energia, 
farmacêutico, transportes e mercado financeiro. Trata-se de uma equipa 
dedicada e distinguida na matéria dos Auxílios de Estado, tendo 
assessorando alguns dos mais relevantes casos de sempre em Portugal 
(biliões de euros em causa, projectos industriais nacionais record, 
serviços económicos de interesse geral, privatizações, investimento 
e alienações públicas).

Todos os membros da equipa de concorrência têm experiência 
internacional relevante.  A própria SRS Advogados trabalha em 
parceria com sociedades internacionais de renome, com dezenas 
escritórios espalhados pelo mundo, com destaque para o e scritório de 
Bruxelas (com mais de meio século de tradição e prestígio). E é 
sobretudo lá,  junto da Comissão Europeia, que a matéria se discute, 
investiga e decide.

No âmbito da criação da SRS Global (Angola, Brasil, Macau, Malta, 
Moçambique, Portugal e Singapura), a par de uma forte rede de 
parcerias internacionais, o nosso principal objectivo tem sido o de 
alargar a nossa experiência, conhecimento e serviços de excelência que 
garantam a melhor resposta às crescentes, e cada vez mais complexas, 
questões jurídicas que se impõem a um nível global. 

ÂMBITO
A área de Auxílios de Estado, tem assumido crescente importância, não 
só devido à situação económico – financeira actual – nacional e europeia, 
mas também pela mudança de paradigma nesta matéria: “less state aid 
but be�er state aid”, tornando o trabalho preventivo e de compliance 
cada vez mais relevante. Os casos mais recentes demonstram que os 
riscos associados a um apoio estatal – directo ou indirecto – impactam de 
forma determinante no futuro (e até na viabilidade) da empresa 
beneficiária. São também estes apoios, nas suas diversas vertentes, por 
vezes fortes elementos de distorção na concorrência nacional e europeia.

Questões de Auxílios de Estado surgem quando um Estado Membro 
utiliza recursos estatais (atribuição de subsídios, incentivos e/ou 
isenções fiscais, garantias, etc.) atribuindo uma vantagem selectiva 
e competitiva a um operador económico, distorcendo assim o mercado 
concorrencial. Os Auxílios de Estado são considerados ilegais se, havendo 
a obrigação, não forem notificados pelos governos nacionais à Comissão 
Europeia, e a sua aprovação é condição necessária para a sua atribuição.

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
> Procedimentos de notificação;

> Acompanhamento dos procedimentos de avaliação dos auxílios por 
parte da Comissão Europeia, desde a avaliação simplificada 
à investigação aprofundada;

> Avaliação prévia da concessão de auxílios a entidades públicas 
e beneficiários em geral e a entidades afectadas pela atribuição 
desses auxílios;

> Interface com os case-teams da Comissão Europeia, representantes da 
REPER e de outras instituições europeias e nacionais;

> Acompanhamento de processos de liberalização em vários sectores 
e em áreas de serviços de interesse geral;

> Sessões de formação e/ou esclarecimento;

> Aconselhamento quanto à recuperação de auxílios;

> Queixas junto da Comissão Europeia; e

> Análise da atribuição e controlo financeiro de fundos comunitários.

AUXÍLIOS DE ESTADO



EXPERIÊNCIA
O departamento de concorrência da SRS Advogados tem uma 
experiência notável nesta área e o reconhecimento público desse 
trabalho. A experiência internacional, a dedicação ao Cliente, juntamente 
com os nossos valores de exigência, compromisso, inovação e ambição, 
fazem toda a diferença.

A nossa abordagem para com os nossos Clientes é focada sempre nas 
características de cada um e reconhecida no mercado como de 
excepcional qualidade. O nosso objectivo é providenciar soluções legais 
num tempo e com um custo eficiente, e de forma transparente para com 
todos os problemas dos nossos Clientes. Ser líder em criação de valor 
e serviço ao cliente é a nossa missão.

DINÂMICA
Uma vez que cada sector tem as suas especificidades, tendo igualmente 
em conta as circunstâncias jurídico-económicas das empresas em causa, 
e nomeadamente indo ao encontro das questões mais pertinentes no 
contexto da sua actividade.

Para um elevado rigor do nosso trabalho temos sempre em 
consideração os aspectos mais recentes relativamente a:

> Legislação europeia e nacional,

> Decisões da Comissão Europeia,

> Jurisprudência dos tribunais europeus,

> Orientações, comunicações, recomendações e outros documentos,

> Artigos de análise e de doutrina relevante, usando as mais modernas 
fontes disponíveis, e

> Formação internacional frequente;

PRÉMIOS / RANKING
O Departamento de Concorrência tem sido objecto de múltiplos prémios 
e distinções, nomeadamente, e já neste ano de 2016, pelos directórios 
internacionais “Legal 500” e “Chambers & Partners”, que classifica 
a equipa de Direito da Concorrência da SRS no patamar mais elevado 
em Portugal, pela InterContinental Finance Magazine que atribuiu 
à SRS Advogados o prémio de law firm of the year na área de 
concorrência em Portugal e pelo directório Best Lawyers, que nomeou 
Gonçalo Anastácio, sócio deste departamento, na área de antitrust.

LEGAL 500 2016 – TIER 1

CHAMBERS PARTNERS 2016 – TIER 1

Best Lawyers in Antitrust 2016 – Gonçalo Anastácio

Trata-se de uma equipa inovadora e dedicada, que trabalha em 
proximidade e em constante contacto com as entidades nacionais e 
europeias e com anos de experiência em  AUXÍLIOS DE ESTADO.

“SRS Advogados is ‘excellent’ for competition and EU ma�ers, delivering 
‘extremely strong advice’. The team has an ‘unusually solid knowledge of 
the industry and deep legal insight’.”  

Legal 500

“The seven-lawyer competition department at this prominent Portuguese 
firm advises on all aspects of the discipline. It is particularly adept in 
highly regulated sectors and has been extremely busy handling mandates 
before national and European competition authorities. RECENTLY, THE 
PRACTICE PLAYED A MAJOR ROLE IN TWO IN-DEPTH STATE AID 
INVESTIGATIONS IN PORTUGAL.” 

Chambers & Partners

“The Firm is particularly adept in highly regulated sectors and has been 
extremely busy handling mandates before national and European 
competition authorities. Sources say: "It has a rigorous and proactive 
a�itude, and displays great efficiency and availability."

Chambers & Partners

GONÇALO ANASTÁCIO

"He is an excellent, highly focused lawyer and he has handled some of the 
most prominent competition ma�ers in Portugal"

Chambers & Partners

"Gonçalo Anastácio is ‘calm and intelligent’, and recommended for his 
‘quick and focused approach’ and ‘remarkable knowledge of EU law”.

Legal 500

“Much of the credit for building up this noteworthy team must go to 
Gonçalo Anastácio, whom clients laud for his “very positive approach to 
finding solutions to complex ma�ers, especially before the Portuguese 
Competition Authority.”

Chambers & Partners 

PUBLICAÇÕES EM MATÉRIA DOS AUXÍLIOS DE ESTADO
(INTER ALIA):

Lei da Concorrência – Comentário Conimbricense, Coordenadores: 
Manuel Lopes Porto, José Luís Da Cruz Vilaça, Carolina Cunha, Miguel 
Gorjão-Henriques, Gonçalo Anastácio, Almedina, Coimbra, 2013 - 
Anotação ao Artigo 60.º (Auxílios de Estado), Manuel Lopes Porto, João 
Nogueira de Almeida e Ana Rita Andrade.

Tratado de Lisboa Anotado, Coordenadores: Manuel Porto e Gonçalo 
Anastácio, Almedina, Coimbra, 2011 - Anotação ao Artigo 109.º (Auxílios de 
Estado), Ana Rita Andrade, p. 526-527

As Energias Renováveis: Uma Luz Verde aos Auxílios de Estado?, Ana 
Rita Andrade, Revista de Concorrência e Regulação, Ano 7 no. 3, Julho – 
Setembro 2010, p. 235-249. Regulação em Portugal: Novos Tempos, 
Novos Desafios, Eduardo Paz Ferreira, Luís Silva Morais e Gonçalo 
Anastácio, Almedina, Coimbra, 2009.

Regulação em Portugal: Novos Tempos, Novos Desafios, Eduardo Paz 
Ferreira, Luís Silva Morais e Gonçalo Anastácio, Almedina, Coimbra, 2009.

State Aid – a focus on the member states experience in recovering 
illegally granted state aid in Estudos de Direito Europeu – Congressos da 
FIDE (Relatórios Portugueses – 1990 a 2008), Principia Editora, Cascais, 
2009

Teoria da Integração e Políticas Comunitárias: Face aos Desafios da 
Globalização, Manuel Porto, Almedina, Coimbra, 2009

State Aids in Portugal, in The Effective Application of EU State Aid 
Procedures - The Role of National Law and Practice, Manuel Porto and 
João Nogueira de Almeida, International Competition Law Series, Kluwer 
Law International, Países Baixos, 2007.
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