
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 seu clientes.

A equipa de laboral da SRS Advogados presta assessoria jurídica em 
todas as vertentes de direito laboral, segurança social e imigração.

Os nossos advogados possuem uma ampla experiência na prestação de 
assessoria jurídico-laboral na generalidade dos sectores de actividade, 
em particular nos sectores financeiro e segurador, farmacêutico, 
telecomunicações, energia, serviços, comércio e distribuição, construção 
civil e indústria.

Nós prestamos os nossos serviços em total complementaridade com os 
recursos humanos e/ou administração das empresas suas clientes, com 
vista a:

> assegurar uma permanente conformidade das organizações
empresariais com a lei laboral

> auxiliar as empresas na definição das suas politicas de recursos 
humanos

> prevenir a ocorrência de litígios laborais ou assegurar a sua eficaz 
e célere resolução

A equipa diferencia-se por apresentar um elevado nível de 
sub-especialização em várias áreas, nomeadamente em reestruturação 
de empresas, definição de politicas retributivas e modelos de 
contratação, contencioso laboral e procedimentos disciplinares, 
auditorias laborais e conflitos colectivos.

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
> Aspectos laborais decorrentes de aquisições, fusões e cisões, 
concentrações, transmissões de estabelecimento e outras formas de 
reorganização empresarial

> Auditorias jurídico-laborais e procedimentais

> Contencioso laboral

> Contratação colectiva e gestão de conflitos colectivos

> Criação de estruturas de representação colectiva dos trabalhadores, 
incluindo conselhos de empresa europeus e comissões de trabalhadores

> Definição de planos de remunerações e benefícios

> Despedimentos individuais e colectivos, incluindo lay-off e extinção  
de postos de trabalho

> Direito da imigração, incluindo contratação e destacamento de 
trabalhadores estrangeiros não comunitários e processos de pedido  
de vistos de trabalho e outros

> Organização do tempo de trabalho, regimes de adaptabilidade, bancos 
de horas e regimes de isenção de horário

> Procedimentos disciplinares

> Redacção de contratos de trabalho e de outros modelos contratuais 
com vista ao recrutamento de pessoal

> Segurança social, incluindo regimes de antecipação de reforma 
e de pré-reforma

> Transferências temporárias e definitivas, individuais e colectivas,  
de locais de trabalho

LABORAL
E SEGURANÇA SOCIAL



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

CÉSAR SÁ ESTEVES
SÓCIO RESPONSÁVEL

E: cesar.esteves@srslegal.pt

MARIANA CALDEIRA SARÁVIA
SÓCIA

E: mariana.saravia@srslegal.pt

ANA LUÍSA BEIRÃO
SÓCIA

E: ana.beirao@srslegal.pt

JOSÉ CARVALHOSA
CONSULTOR

E: jose.carvalhosa@srslegal.pt

NATACHA ARAGÃO
ASSOCIADA

E: natacha.aragao@prs-porto.com

LARA PESTANA VIEIRA
ASSOCIADA

E: lara.vieira@srslegal.pt

ANA MARGARIDA HENRIQUES
ASSOCIADA

E: ana.henriques@srslegal.pt

MARIA DE LANCASTRE VALENTE
SÓCIA

E: maria.valente@srslegal.pt

DORA JOANA
COORDENADORA

E: dora.joana@srslegal.com

CLAÚDIA VARELA
SÓCIA

E: claudia.varela@srslegal.pt

FRANÇOISE LE QUER
COORDENADORA

E: francoise.lequer@srslegal.pt

SARA MILHEIRO TAVARES
COORDENADORA

E: sara.tavares@srslegal.pt

MARIANA AZEVEDO MENDES
ASSOCIADA

E: mariana.mendes@srslegal.pt

JOANA CORREIA DA FONSECA
ASSOCIADA

E: joana.fonseca@srslegal.pt

JOANA FERNANDES BERNARDO
ASSOCIADA

E: joana.bernardo@srslegal.pt

INÊS PESSOA JORGE 
ASSOCIADA

E: ines.jorge@srslegal.pt 

JOANA BRISSON LOPES 
COORDENADORA

E: joana.brisson@srslegal.pt 
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LEONOR FRANCISCO 
COORDENADORA

E: leonor.francisco@srslegal.pt 

INÊS LALANDA 
ASSOCIADA

E: ines.lalanda@srslegal.pt 

MARTA COSTA BELO 
ASSOCIADA

E: marta.belo@srslegal.pt 

GONÇALO GAGO DA CÂMARA
ASSOCIADO

E: goncalo.camara@srslegal.pt

MANUEL GOUVEIA ROQUE
ASSOCIADO

E: manuel.roque@srslegal.pt


