
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 SRS Advogados, uma das Sociedades de Advogados de referência em 
Portugal, conta com uma equipa especializada em  Luxury  Law.

A multidisciplinariedade, experiência e know-how da nossa equipa 
permite-nos prestar um aconselhamento jurídico integrado, adaptado 
às necessidades específicas dos nossos Clientes. A SRS Advogados 
possui uma vasta experiência na assessoria jurídica a empresas 
nacionais e internacionais dos vários sectores da economia ao longo de 
toda a sua actividade.

Num mercado altamente competitivo e em constante evolução, 
o nosso principal foco é assegurar que o Cliente alcança os seus 
objetivos e recebe um serviço prático, consistente e de elevado rigor 
e qualidade técnica.

A matriz internacional da SRS permite-nos prestar serviços de alto valor 
acrescentado numa perspetiva global e não somente nacional.

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
>Ações de indemnização

>Agência

>Apoio a startups

>Cartéis

>Concorrência desleal

>Contratos celebrados à distância e fora 
    do estabelecimento comercial

>Crédito ao consumo

>Distribuição selectiva

>E-Commerce

>Estabelecimento em novos mercados

>Financiamento de projectos

>Franquia

>Garantias

>Imobiliário

>Publicidade

SECTORES

>Alta costura

>Alta cozinha

>Arte

>Calçado

>Cosmética

>Decoração e mobiliário

>Imobiliário

>Joalharia e relojoaria

>Moda

>Transportes (aeronaves, embarcações 
     de recreio e automóveis)

>Turismo
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GONÇALO ANASTÁCIO
SÓCIO | UE E CONCORRÊNCIA

E: goncalo.anastacio@srslegal.pt

MARIA PAULA MILHEIRÃO
SÓCIA | SOCIETÁRIO E COMERCIAL

E: maria.milheirao@srslegal.pt

WILLIAM SMITHSON
SÓCIO | FINANCEIRO

E: william.smithson@srslegal.pt

LUÍS NETO GALVÃO
SÓCIO | TMT E PROTEÇÃO DE DADOS

E: luis.galvao@srslegal.pt

PEDRO REBELO DE SOUSA
MANAGING PARTNER

E: pedro.rebelosousa@srslegal.pt

LUZ TORRICO PEÑA
CONSULTORA | MODA & LUXO

E: luz.torrico@srslegal.pt

MARIA ANA CUNHA
ASSOCIADA | CONTENCIOSO

E: maria.anacunha@srslegal.pt

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

ANA MENÉRES
SÓCIA | LIFE SCIENCES

E: ana.meneres@srslegal.pt

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

E: natalia.alves@srslegal.pt

NATÁLIA GARCIA ALVES
SÓCIA | PROPRIEDADE INTELECTUAL

 R. Dom Francisco Manuel  de Melo 21
> 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

MARIA BARROS SILVA
ASSOCIADA  | UE E CONCORRÊNCIA 

E: maria.barros@srslegal.pt


