
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  Fashion Law.

Os nossos Advogados são conhecedores das necessidades, questões e 
funcionamento do sector, o que lhes permite assessorar empresas 
nacionais e internacionais na criação e expansão da sua marca, bem como 
no acompanhamento de startups.

A SRS Advogados dispõe de uma equipa multidisciplinar e experiente 
cujos conhecimentos e know-how possibilitam a execução de projetos 
complexos e uma análise completa e abrangente das questões que nos 
são colocadas.

A matriz e rede internacional da SRS permite-nos prestar serviços de 
elevado 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
>Contrafação

>Contratos

>Consumo:

    Campanhas de venda e publicidade

    Crédito ao consumo

    E-Commerce

    Garantias

> Direito Laboral

>Distribuição:

    Agência

    Franquia

    Seletiva

>Financiamento de projectos

>Impostos e taxas

>Indicação de preços

>New Markets: Assessoria no processo de internacionalização mediante
     estabelecimentos, unidades de produção ou sistemas de distribuição

>Propriedade intelectual

>Resolução de litígios

SECTORES

>Acessórios

>Calçado

>Cosmética

>Decoração e mobiliário

> oalharia e relojoaria

>Vestuário

MODA



PEDRO REBELO DE SOUSA
MANAGING PARTNER

E: pedro.rebelosousa@srslegal.pt

GONÇALO ANASTÁCIO
SÓCIO | UE E CONCORRÊNCIA

E: goncalo.anastacio@srslegal.pt

MARIA PAULA MILHEIRÃO
SÓCIA | SOCIETÁRIO E COMERCIAL

E: maria.milheirao@srslegal.pt

ALEXANDRA VALENTE
SÓCIA | FINANCEIRO

E: alexandra.valente@srslegal.pt

LUÍS NETO GALVÃO
SÓCIO | TMT E PROTEÇÃO DE DADOS

E: luis.galvao@srslegal.pt

ANA MENÉRES
SÓCIA | LIFE SCIENCES

E: ana.meneres@srslegal.pt

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

MARIA ANA CUNHA
COORDENADORA | CONTENCIOSO

E: maria.anacunha@srslegal.pt

LUZ TORRICO PEÑA
CONSULTORA | MODA & LUXO

E: luz.torrico@srslegal.pt

E: natalia.alves@srslegal.pt

NATÁLIA GARCIA ALVES
SÓCIA | PROPRIEDADE INTELECTUAL

MARIA BARROS SILVA
ASSOCIADA  | UE E CONCORRÊNCIA

E: maria.barros@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


