
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 Concorrência & União Europeia da SRS Advogados tem uma 
profunda experiência na prestação de apoio jurídico em todos os 
segmentos do direito da Concorrência, nacional e da União Europeia, 
orgulhando-se da sua capacidade de comunicar as complexidades 
técnicas do tema em linguagem empresarial altamente operativa.

O departamento conta com uma das maiores equipas do país, todos com 
especialização e experiência em centros internacionais de direito da 
concorrência, e apta a trabalhar operações de qualquer dimensão.

A equipa destaca-se, também, pelo foco no nível de compromisso e rigor, 
bem como pela inovação que coloca nos seus serviços e pela partilha de 
conhecimento com os clientes, designadamente através de newsle�ers, 
alertas de concorrência, organização de publicações de referência 
e sessões temáticas.

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
> Abusos de dependência económica

> Abusos de posição dominante

> Acordos horizontais

> Acordos verticais e distribuição

> Auxílios de Estado

> Buscas (dawn raids)

> Cartéis

> Concentrações (nacionais e internacionais)

> Concertação em concursos públicos

> Contencioso de concorrência

> Contencioso europeu

> Direito da União Europeia

> Direito regulatório

> Exportação pararela

> Inquéritos sectoriais

> Investimento estrangeiro (FDI)

>Joint ventures

> OMC e dumping

> Partilha de informação entre empresas

> PIRC (práticas individuais restritivas do comércio)

> Políticas e acordos de preços

> Private enforcement

> Programas de formação e conformidade

> Queixas às autoridades

CONCORRÊNCIA
E UNIÃO EUROPEIA



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

GONÇALO ANASTÁCIO
SÓCIO

E: goncalo.anastacio@srslegal.pt

DUARTE PIRRA XAREPE
COORDENADOR

E: duarte.pirra@srslegal.pt

LUÍS SEIFERT GUINCHO
ASSOCIADO

E: luis.guincho@srslegal.pt

NATALIE PORTELA
FOREIGN LAWYER

E: natalie.portela@srslegal.pt

NUNO CALAIM LOURENÇO
COORDENADOR

E: nuno.lourenco@srslegal.pt

CATARINA ANASTÁCIO
CONSULTORA

E: catarina.anastacio@srslegal.pt

MANUEL MARTINHO 
LOPES  ROCHA
ASSOCIADO

E: manuel.rocha@srslegal.pt

 A  SRS Advogados  está  no top tier em todos os diretórios de  referência:
                                                      ”Chambers Europe", "Legal 500" e  "Global Competition Review".  

MARIA BARROS SILVA
ASSOCIADA

E: maria.barros@srslegal.pt

www.srslegal.pt

> Lisboa
    R. Dom Francisco Manuel de Melo 21
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> Porto

SRS Global
Angola  |  Brasil  |  Macau  |  Malta  |  Moçambique  |  Portugal  |  Singapura

E: manuel.porto@srslegal.pt

PROFESSOR MANUEL PORTO
OF COUNSEL

SARA ESTIMA MARTINS
SÓCIA

E: sara.estimamartins@srslegal.pt


