
ÁREAS DE ACTUAÇÃO
>  Acções de extinção de arrendamento urbano

>  Acções de insolvência e recuperação de empresas

>  Arbitragens nacionais e internacionais

>  Acções de anulação e nulidade de deliberações sociais

>  Acções de responsabilidade contratual e extra-contratual

>  Acções relacionadas com transacções e contratos

>  Acções relativas a propriedade intelectual

>  Assessoria e defesa na área da criminalidade económica

>  Assessoria na área do contencioso financeiro

>  Auditorias jurídicas

>  Crimes de colarinho branco

>  Execuções de sentenças nacionais e internacionais e 
decisões arbitrais

>  Inventários e partilhas judiciais

>  Preparação e negociação de contratos civis e comerciais

>  Procedimentos cautelares

>  Reconhecimento de sentenças estrangeiras

>  Recuperação de créditos

>  Recursos de indemnizações em expropriações

>  Resolução alternativa de litígios

>  Resolução de litígios na área dos seguros

>  Responsabilidade do produtor, direitos do consumidor  
e responsabilidade profissional

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 Contencioso e Arbitragem da SRS Advogados, é composta 
por advogados especializados em contencioso civil e comercial, bem 
como arbitragens, insolvências e reestruturações.

Os advogados que integram este departamento possuem uma ampla 
experiência em todas as áreas de resolução judicial de conflitos, civil, 
comercial e arbitragem, prestando assessoria jurídica a clientes 
nacionais e internacionais numa grande variedade de sectores 
designadamente, financeiro, seguros, construção civil, propriedade 
imobiliária, petrolífero, consumo, aviação, automóvel, comércio 
e serviços, farmacêutico, patentes e telecomunicações, societário 
e sucessões, entre outros.

A nossa abordagem relativamente ao contencioso abrange a advocacia 
preventiva, a avaliação de risco de litígio e a 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. 

CONTENCIOSO E ARBITRAGEM



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

JOSÉ CARLOS SOARES MACHADO
SÓCIO

REGINA SANTOS PEREIRA
SÓCIA

MARIA JOSÉ TAVARES
SÓCIA

CARLA NEVES MATIAS
SÓCIA

MARIA ANA CUNHA
COORDENADORA

MANUEL DE ALMEIDA RIBEIRO
CONSULTOR

VASCO CORREIA DA SILVA
COORDENADOR

NATÁLIA GARCIA ALVES
SÓCIA

MAFALDA RODRIGUES BRANCO
COORDENADORA

TERESA TEIXEIRA
ASSOCIADA

JOANA FARRAJOTA
CONSULTORA

PEDRO PINTO MELO
ASSOCIADO

E: soares.machado@srslegal.pt

E: regina.santospereira@srslegal.pt

E: mariajose.tavares@srslegal.ptE: carla.matias@srslegal.pt

E: maria.anacunha@srslegal.pt

E: almeida.ribeiro@srslegal.pt

E: vasco.silva@srslegal.pt

FILIPE PORTELA DO VALLE
ASSOCIADO

E: filipe.valle@srslegal.pt

E: natalia.alves@srslegal.pt

E: mafalda.branco@srslegal.pt

E: teresa.teixeira@srslegal.pt

E: joana.farrajota@srslegal.pt

E: pedro.melo@srslegal.pt

E: rita.faria@srslegal.pt

RITA LYNCE DE FARIA
CONSULTORA

GONÇALO ROCHA PEIXOTO
ASSOCIADO

E: goncalo.peixoto@srslegal.pt

www.srslegal.pt

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

> Funchal
> Porto

SRS Global
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ROGÉRIO TAVARES
CONSULTOR

E: rogerio.tavares@srslegal.pt

JOSÉ JÁCOME
SÓCIO

E: jose.jacome@srslegal.pt

BERNARDO CASTRO CALDAS
COORDENADOR

TIAGO CODER MEIRA
COORDENADOR

E: bernardo.caldas@srslegal.pt E: tiago.codermeira@srslegal.pt

ANA RIBEIRO DA COSTA
ASSOCIADA

E:ana.ribeirodacosta@srslegal.pt

E: mafalda.branco@srslegal.pt

DIANA CORREIA
ASSOCIADA

E:diana.correia@srslegal.pt

JOÃO RAMOS DE FREITAS
ASSOCIADO

E:joao.freitas@srslegal.pt

DUARTE DE ALMEIDA E SOUSA 
TENREIRO
ASSOCIADO

E: duarte.tenreiro@srslegal.pt

SOFIA LOBÃO
ASSOCIADA

E: sofia.lobao@srslegal.pt


