
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 Direito do Consumo da SRS Advogados é composta por 
advogados com vasta experiência no aconselhamento de empresas 
nacionais e internacionais nos diversos sectores da economia.

O Direito do Consumo é uma área do direito transversal, fundamental 
para as empresas que fabricam, distribuem e vendem produtos ou 
serviços destinados ao consumidor, independentemente do sector da 
economia em que operam.

A relevância prática desta área do direito tem vindo a aumentar 
significativamente devido à adoção de regulamentação cada vez mais 
exigente e específica em determinados sectores, a grande maioria de 
fonte europeia – diretivas e regulamentos.

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
> Ações de indemnização

> Ações populares

> Auditorias

> Contratação à distância e fora do estabelecimento

> Crédito ao consumo

> Direito da concorrência

> Direito da União Europeia

>E-commerce

> Indicação de preços e rotulagem

> Marketing e publicidade

> Práticas comerciais desleais

> Programas de formação e conformidade

> Promoções e campanhas de venda

> Propriedade intelectual

> Proteção de dados

> Publicidade

> Regulação

> Resolução alternativa de litígios

> Venda de bens de consumo, garantias e outros aspetos contratuais

SECTORES

> Alimentação e bebidas

> Automóvel

> Banca

> Cosméticos

> Energia

> Equipamento elétrico e eletrónico

> Marketing e publicidade

> Mercado digital

> Moda e produtos de luxo

> Serviços postais

> Telecomunicações

> Transportes

> Turismo

CONSUMO



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

WILLIAM SMITHSON
SÓCIO | FINANCEIRO

E: william.smithson@srslegal.pt

PEDRO REBELO DE SOUSA
MANAGING PARTNER

E: pedro.rebelosousa@srslegal.pt

GONÇALO ANASTÁCIO
SÓCIO | UE E CONCORRÊNCIA

E: goncalo.anastacio@srslegal.pt

MARIA PAULA MILHEIRÃO
SÓCIA | COMERCIAL

E: maria.milheirao@srslegal.pt

LUÍS NETO GALVÃO
SÓCIO | TMT E PROTEÇÃO DE DADOS

E: luis.galvao@srslegal.pt

FRANÇOISE LE QUER
COORDENADORA | SEGUROS

E: fracoise.lequer@srslegal.pt

JOSÉ CARLOS SOARES MACHADO 
SÓCIO | ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO

E: soares.machado@srslegal.pt

E: natalia.alves@srslegal.pt

NATÁLIA GARCIA ALVES
SÓCIA | PROPRIEDADE INTELECTUAL

MANUEL MARTINHO 
LOPES  ROCHA
ASSOCIADO | UE E CONCORRÊNCIA

E: manuel.rocha@srslegal.pt

www.srslegal.pt
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