
ÁREAS DE ACTUAÇÃO
> Direito Administrativo

> Direito da Contratação Pública

> PPP/PFI

> Direito  Portuário

> Direito Aeroportuário

> Direito Rodoviário

> Direito Ferroviário

> Direito Regulatório

> Contencioso Administrativo

> Contencioso - Tribunal de Contas

> Contencioso Contra-ordenações

> Arbitragem nacional e Internacional

> Arbitragem de Investimento (ICSID)

> Direito do Ambiente

> Avaliação de Impacto Ambiental

> Licenciamento Ambiental

> Responsabilidade  Ambiental

> Auxílios de Estado

> Direito Europeu/Contencioso  Comunitário

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 governamentais, 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 onde os 
Clientes atuam, constituindo dessa forma uma mais-valia no sucesso 
dos seus objectivos. Sabemos que somos uma parte ativa nos negócios 
dos nossos Clientes.

A SRS Advogados conta com uma equipa de advogados 
especializados em todas as áreas relacionadas com o sector das 
infra-estruturas, com uma vasta experiência e conhecimentos 
adequados ao acompanhamento de quaisquer questões relacionadas 
com este sector.

A nossa experiência é o resultado de um vasto trabalho de 
acompanhamento de clientes que desenvolvem actividades nas áreas 
das infra-estruturas de transportes, hospitalares, energéticas, 
desportivas, saneamento e outras, do sector privado e do sector 
público, tanto nacionais como estrangeiros.

Em especial, no sector dos transportes a experiência da SRS 
estende-se às infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias 
e aeroportuárias.

O trabalho da SRS no sector das infra-estruturas passa tanto pelo 
acompanhamento das questões diárias da exploração como pela 
assessoria na montagem de projectos, financiamento, negociação, 
contratação pública, licenciamentos (ambientais e outros), regulação e 
resolução de litígios (incluindo arbitragens) .

No âmbito da criação da SRS Global (Angola, Brasil, Macau, Malta, 
Moçambique, Portugal e Singapura), a par de uma forte rede de 
parcerias internacionais, o nosso principal objectivo tem sido o de 
alargar a nossa experiência, conhecimento e serviços de excelência 
que garantam a melhor resposta às crescentes, e cada vez mais 
complexas, questões jurídicas que se impõem a um nível global. 

INFRA-ESTRUTURAS



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
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    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

JOSÉ LUÍS MOREIRA DA SILVA
SÓCIO

E: moreira.silva@srslegal.pt

ALEXANDRE ROQUE
SÓCIO

E: alexandre.roque@srslegal.pt

GONÇALO ANASTÁCIO
SÓCIO

E: goncalo.anastacio@srslegal.pt

GONÇALO MAIA CAMELO
SÓCIO

E: goncalo.camelo@srslegal.pt

NEUZA PEREIRA DE CAMPOS
SÓCIA

E: neuza.campos@srslegal.pt

MARIA JOSÉ SANTANA
CONSULTORA

E: maria.santana@srslegal.pt

E: cristina.dionisio@srslegal.pt

CRISTINA DIONÍSIO
CONSULTORA

ARV SREEDHAR
CONSULTOR | SINGAPURA

E: arv.sreedhar@srslegal.pt

JOÃO FILIPE GRAÇA
ASSOCIADO

E: joao.graca@srslegal.pt 

SUSANA ALBERTO
ASSOCIADA

E: susana.alberto@srslegal.pt


