
ÁREAS DE ACTUAÇÃO
A nossa actuação, abrange as seguintes áreas:

>Acompanhamento dos clientes no âmbito de acções de inspecção 
tributária

>Acompanhamento dos diversos departamentos da empresa no 
cumprimento das suas obrigações fiscais

>Acompanhamento e informação da empresa quanto a alterações 
legislativas fiscais com impacto na sua actividade

>Aconselhamento e acompanhamento da empresa na resolução 
de questões de dupla tributação internacional

>Aconselhamento e optimização fiscal da actividade da empresa e dos 
contratos por esta celebrados

>Análise do enquadramento fiscal de operações financeiras 
e optimização fiscal do financiamento da empresa a nível nacional 
e internacional

>Estruturação de investimentos a nível nacional e internacional

>Fiscalidade das remunerações e dos diversos tipos de pagamentos 
efectuados e empregados e prestadores de serviços

>Organização, em conjunto com a empresa, de acções de formação 
internas em matérias fiscais

>Reestruturações empresariais a nível nacional e internacional, incluindo 
acompanhamento de operações de fusão e aquisição

>Representação dos clientes no âmbito do procedimento tributário e do 
contencioso tributário

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.

O equipa Fiscal da SRS Advogados, é composta por advogados 
especializados na prestação de serviços de assessoria jurídica em 
matéria de direito fiscal nacional e internacional.

Os nossos serviços de assessoria jurídica abarcam tanto
o acompanhamento quotidiano das questões fiscais da empresa como 
o aconselhamento fiscal em operações específicas, sendo prestados 
em total conjugação e diálogo contínuo com a administração ou os 
departamentos relevantes das empresas clientes.

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. 

FISCAL



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

MAFALDA  ALVES
SÓCIA

E: mafalda.alves@srslegal.pt

www.srslegal.pt

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

> Funchal
> Porto

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

PAULA ROSADO PEREIRA
CONSULTORA

E: paula.pereira@srslegal.pt

VASCO GONÇALVES SIMÕES
ASSOCIADO

E: vasco.simoes@srslegal.pt

CATARINA GOMES CORREIA 
ASSOCIADA

E: catarina.correia@srslegal.pt

TERESA ALVES DE SOUSA
COORDENADORA

E: teresa.sousa@srslegal.pt


