
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 TI da SRS Advogados é composta por advogados 
especializados no direito das novas tecnologias, que possuem larga 
experiência no aconselhamento de empresas nacionais e internacionais 
em domínios como o outsourcing, o licenciamento, desenvolvimento 
e distribuição de so�ware, a segurança digital, redes sociais e 
transacções electrónicas através da Internet (B2B e B2C), entre outros.

O nosso principal objectivo é o de assegurar que o Cliente alcance as 
metas a que se propõe, recebendo um serviço de qualidade. Tendo em 
conta o nosso enfoque sectorial, procuramos compreender o negócio dos 
nossos Clientes e antecipar as suas preocupações, de modo a encontrar 
as melhores soluções para os seus problemas. Posicionamo-nos, por isso, 
em todos os nossos trabalhos, como parceiros dos nossos Clientes.

Esta equipa adquiriu também um know-how importante nas matérias 
relacionadas com a privacidade e protecção de dados pessoais, as quais 
exigem um acompanhamento especializado. A equipa da SRS presta 
assessoria nesta área de modo transversal, mas acompanhando mais 
intensamente os sectores das telecomunicações, media e TI, saúde 
e farmacêutico e banca e seguros.

A nossa equipa, pela experiência dos seus elementos, tem plena 
capacidade para coordenar e executar projectos com uma componente 
internacional. De notar, também, que a área de prática de TI e Privacidade 
e Protecção de Dados Pessoais oferece uma solução integrada aos 
seus Clientes, pois trabalha em estreita colaboração com os 
diversos departamentos do escritório, nomeadamente nos domínios da 
propriedade intelectual e industrial, e do contencioso civil, administrativo 
e contra-ordenacional.

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. 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO - TI
PRIVACIDADE E PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO - TI

> Comércio electrónico: implementação de plataformas de comércio 
electrónico e estruturação de transacções electrónicas através da 
Internet (B2B e B2C), redes sociais, etc.

> Contratos informáticos, nomeadamente licenciamento, desenvolvimento 
e distribuição de so�ware e fornecimento de hardware, implementação e 
desenvolvimento de sites, SLAs

> Outsourcing e procedimentos de contratação pública, cloud computing 

PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

> Aconselhamento em matéria de tratamento de dados pessoais on-line e 
marketing directo

> Acordos de transferência internacional de dados

> Análise de questões relacionadas com a implementação de sistemas de 
videovigilância e acompanhamento do respectivo processo de 
autorização junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados

> Auditorias para avaliação e verificação do cumprimento dos normativos 
aplicáveis

> Notificações e pedidos de autorização de operações de tratamento de 
dados dirigidos à Comissão Nacional de Protecção de Dados

> Políticas de privacidade e protecção de dados pessoais para empresas, 
incluindo a recolha de dados através da Internet    

> Processos de contra-ordenação



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

www.srslegal.pt

> Lisboa

    R. Dom Francisco Manuel 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

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

OCTÁVIO CASTELO PAULO
SÓCIO

E: octavio.paulo@srslegal.pt

LUÍS NETO GALVÃO
SÓCIO

E: luis.galvao@srslegal.pt

MARIA PAULA MILHEIRÃO
COORDENADORA

E:  maria.milheirao@srslegal.pt

RAQUEL CUBA MARTINS
COORDENADORA

E:  raquel.martins@srslegal.pt


