
ÁREAS DE ACTUAÇÃO

>Aconselhamento estratégico

>Apoio aos processos de Golden Visa e Residentes Não Habituais

>Arrendamento urbano, florestal, e industrial

>Construção e obras públicas

>Contencioso e arbitragem

>Contratos imobiliários

>Direitos e garantias reais

>Estruturação de operações e veículos de investimento

>Fiscalidade imobiliária

>Fraccionamento e loteamento urbano

>Gestão e avaliação de activos e portofolios imobiliários

>Licenciamento de projectos e actividades

>Negociação e transacção de activos ou portfólios imobiliários

>Programas de incentivo ao investimento imobiliário

>Project finance e due diligence imobiliárias

>Projectos turísticos e hoteleiros

>Propriedade horizontal

>Reabilitação urbana

>Segurosimobiliários

>Urbanização e edificação

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 Imobiliário da SRS, tem um profundo conhecimento do 
sector imobiliário e um elevado nível de especialização técnica que 
permitem à equipa de advogados assessorar qualquer tipo de operação 
imobiliária, independentemente da sua dimensão, complexidade ou 
localização geográfica.

A experiência da nossa equipa resulta de décadas de apoio jurídico 
prestado a diversas entidades e agentes económicos que operam nos 
diferentes segmentos do sector imobiliário. 

A nossa equipa está organizada para dar uma resposta rápida e integrada 
às solicitações dos seus clientes, abordando os assuntos numa base 
multidisciplinar e desenhando as soluções de forma personalizada e 
ajustada às especificidades do caso concreto.

Ajudamos os nossos clientes ao longo de todo o ciclo de vida dos seus 
projectos imobiliários, prestando o aconselhamento certo na fase certa.

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. 

IMOBILIÁRIO



WILLIAN SMITHSON
SÓCIO | IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL

E: william.smithson@srslegal.pt

JOSÉ CARLOS SOARES MACHADO
SÓCIO | IMOBILIÁRIO

E: soares.machado@srslegal.pt

REGINA SANTOS PEREIRA
SÓCIA | IMOBILIÁRIO

E: regina.santospereira@srslegal.pt

ALEXANDRE ROQUE
SÓCIO | CONSTRUÇÃO 

E: alexandre.roque@srslegal.pt

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

E: luz.torrico@srslegal.pt

LUZ TORRICO PEÑA 
CONSULTORA | IMOBILIÁRIO

ARV SREEDHAR
CONSULTOR | SINGAPURA

E: arv.sreedhar@srslegal.pt

JOSÉ PINTO SANTOS
ASSOCIADO | IMOBILIÁRIO 

E: jose.santos@srslegal.pt

MAFALDA JARDINE NETO
ASSOCIADA  | IMOBILIÁRIO

E: mafalda.neto@srslegal.pt

NEUZA PEREIRA DE CAMPOS
SÓCIA | IMOBILIÁRIO 

E: neuza.campos@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

YASMIN LUTEBARK
ASSOCIADA  | IMOBILIÁRIO

E: yasmin.lutebark@srslegal.pt


