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SRS Advogados contrata Milène Zorrón para Head of Compliance e Head of German
Desk
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A SRS Advogados acaba de contratar Milène Zorrón para dinamizar a sua área de Compliance, bem
como assumir a responsabilidade pela German Desk da sociedade, enquanto advogada coordenadora.
Assume ainda o cargo de Lead Analytical Analyst.
Milène Zorrón estava no Deutsche Bank em Berlim, onde era Assistant Vice President, bem como
Team Head Anti-Financial Crime, liderando uma equipa de 14 pessoas, com responsabilidades para a
Alemanha e regiões APAC e EMEA.
Tem mais de 25 anos de experiência em Direito, tendo concluído as habilitações académicas
(Graduação em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e Mestrado em Direito Ambiental e Ciências Socias pela Universidade Estácio de Sá)
no Brasil. Trabalhou em várias sociedades de advogados do Brasil e foi advogada in-house da Shell
Brasil.
As suas áreas de prática atuais incluem toda a área de Compliance, Branqueamento de Capitais,
Proteção e Análise de Dados, M&A, Due Diligence e Gestão de Crise. Também efetuou várias funções
na área do Direito Ambiental e de Energia.
"A chegada da Milène representa um passo em frente no trajeto que a SRS tem feito. É um reforço de
peso, que se encarregará de dinamizar a nossa área de Compliance e que, além disso, será um
importante elo com os clientes de língua alemã, ficando também responsável pela German Desk da
SRS. Por fim, a grande capacidade analítica da Milène no que ao tratamento de dados diz respeito
assegurará que continuamos sempre a inovar em todas as áreas de prática de departamentos,
servindo os nossos clientes de forma cada vez mais eficaz e eficiente", afirma Pedro Rebelo de Sousa,
Managing Partner da SRS Advogados.
A SRS Advogados é uma sociedade full-service, que comemora 30 anos em 2022. Presta assessoria
jurídica a empresas, instituições financeiras e governamentais nacionais e internacionais. Sob a marca
SRS Global, está presente em Angola, Brasil, Macau, Malta, Moçambique, Portugal e Singapura,
dispondo ainda de uma forte rede de contactos internacionais, alargando a experiência e
conhecimento dos seus profissionais face às cada vez mais complexas questões jurídicas que se
impõem a um nível global.
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