
ENERGIA

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 Energia é, há cerca de 20 anos, um dos quatro sectores de foco do 
Escritório, sendo uma das suas áreas fundamentais de actividade.

Orgulhamo-nos de ter um vasto conhecimento do sector e do mercado 
global no qual a indústria opera e estamos preparados para prestar apoio 
jurídico a clientes do sector da energia em qualquer tipo de operação, de 
pequena ou grande dimensão.

A SRS tem estado envolvida em grande parte das operações mais 
emblemáticas que se têm realizado no sector em Portugal. Tal 
experiência perpassa os segmentos do petróleo, gás, electricidade, 
carvão e energias renováveis.

Para além de dispormos de uma equipa muito experiente no sector 
energético, o Escritório encontra-se igualmente equipado nas valências 
jurídicas em que são mais frequentes as necessidades das empresas 
de Energia, tais como: regulação, contratos, societário, fiscal, 
europeu, ambiente, administrativo, privatizações, concorrência, mercado 
de capitais, project finance e asset finance, contencioso, arbitragem 
e laboral. 

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

>Ambiente

>Arbitragem

>Auditorias Legais

>Concessões

>Concorrência

>Contencioso

>Contratos

>Direito do Mar

>Financimento de Activos

>Financimento de Projectos

>Fiscal

>Internacional Público

>Laboral

>Mercado de Capitais

>OMC

>Pautas Aduaneiras

>Penal Económico

>PPP/PFI

>Regulação

>Sanções Comerciais 

>Shipping

>Societário

>UE

SECTORES

>Armazenagem

>Carvão

>Electricidade

>Gás

>Geração

>Logística e Transporte

>Petróleo e Derivados

>Refinação

>Renováveis

>Unidades Industriais

>Upstream & Downstream



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
     F +351 21 313 2001

> Funchal
    Av. Zarco 2, 2º
    9000-069
    T +351 29 120 2260
     F +351 29 120 2261

> Porto
    R. Tenente Valadim 215
    4100-479
    T +351 22 543 2610
     F +351 22 543 2611

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

PEDRO REBELO DE SOUSA
MANAGING PARTNER | M&A / FINANCEIRO

WILLIAM SMITHSON
SÓCIO | CORPORATE FINANCE / M&A

GONÇALO ANASTÁCIO
SÓCIO | CONCORRÊNCIA / ENERGIA

JOSÉ LUÍS MOREIRA DA SILVA
SÓCIO | ADMINISTRATIVO / MARÍTIMO

ALEXANDRE ROQUE
SÓCIO | ADMINISTRATIVO / AMBIENTE

GUSTAVO ORDONHAS OLIVEIRA
SÓCIO | CORPORATE FINANCE / M&A

PAULO BANDEIRA
SÓCIO | SOCIETÁRIO, COMERCIAL E M&A

MANUEL PORTO
OF COUNSEL | REGULAÇÃO

ALEXANDRA VALENTE
SÓCIA | CAPITAL MARKETS / M&A / PFI

NUNO MIGUEL PRATA
SÓCIO | M&A / ÁFRICA

PEDRO GUERRA E ANDRADE 
CONSULTOR | UNIÃO EUROPEIA

MARIA JOSÉ TAVARES
SÓCIA | RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

ARV SREEDHAR
CONSULTOR 
| CORPORATE FINANCE / M&A

ANA LUÍSA BEIRÃO
SÓCIA | LABORAL

MANUEL DE ALMEIDA RIBEIRO
OF COUNSEL | ENERGIA

INÊS MALTEZ FERNANDES 
ASSOCIADA 
| SOCIETÁRIO, COMERCIAL E M&A

E: manuel.porto@srslegal.pt

E: pedro.andrade@srslegal.ptE: arv.sreedhar@srslegal.pt

E: almeida.ribeiro@srslegal.pt

E: pedro.rebelosousa@srslegal.pt E: william.smithson@srslegal.ptE: goncalo.anastacio@srslegal.pt E: moreira.silva@srslegal.pt

E: alexandre.roque@srslegal.pt E: gustavo.oliveira@srslegal.pt E: paulo.bandeira@srslegal.pt

E: alexandra.valente@srslegal.pt

E: nuno.prata@srslegal.pt E: mariajose.tavares@srslegal.pt

E: ines.fernandes@srslegal.ptE: ana.beirao@srslegal.pt E:  mafalda.alves@srslegal.pt

MAFALDA  ALVES
SÓCIA | FISCAL


