
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 equipa de Propriedade Intelectual da SRS Advogados é composta por 
advogados com experiência e competências tanto em propriedade 
industrial como em direitos de autor e direitos conexos. Esta equipa 
possui uma vasta experiência no aconselhamento de empresas 
nacionais e internacionais que desenvolvem a sua actividade em áreas 
tão diversas como telecomunicações, tecnologias da informação, 
turismo, imobiliário, construção, saúde e farmacêutico, bem como 
venda de bens de consumo.

O nosso principal objectivo é o de assegurar que o cliente alcança as 
metas a   que   se   propõe,   recebendo   um   serviço   de   qualidade e o mais 
completo possível. Os nossos serviços na área de Propriedade Intelectual 
são abrangentes cobrindo todas as áreas desde a parte administrativa    
com      actuações      junto      dos      Institutos      nacionais e internacionais 
ligados a esta área, como a consultoria e contencioso (administrativo, 
arbitral e judicial).

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.

Em 2017, SRS Advogados estabeleceu uma aliança inovadora com a RCF 
Protecting Innovation S.A., um reconhecido player em propriedade 
industrial, tendo como objectivo uma gestão integrada das respectivas 
práticas de Propriedade Intelectual.

A RCF Protecting Innovation é um escritório reconhecido em Portugal e 
internacionalmente como líder de mercado em serviços de propriedade 
industrial desde 1929.

Esta aliança entre RCF Protecting Innovation e SRS Advogados 
proporciona aos Clientes de ambos os escritórios um serviço integrado 
no âmbito da prática da Propriedade Intelectual, quer em termos de apoio 
técnico e procedimentos administrativos (RCF PI), quer no que respeita à 
assistência jurídica (SRS Advogados).

PROPRIEDADE INTELECTUAL

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
DIREITOS DE AUTOR

> Aconselhamento sobre todos os aspectos de direitos autorais e 
direitos relacionados

> Elaboração de contratos sobre direitos autorais e direitos relacionados 
(para o titular ou usuário)

> Litígio sobre direitos autorais e direitos relacionados

> Negociação da compensação devida pela utilização de obras protegidas 
e performances artísticas

COMÉRCIO ELECTRÓNICO E PUBLICIDADE

> Aconselhamento em matéria de propriedade intelectual relacionada 
com a publicidade

> Contratos no domínio da publicidade

> Elaboração de termos e condições de utilização de websites

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

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

> Acompanhamento de processos de patente a nível nacional, europeu ou 
internacional

> Registo e manutenção de desenhos ou modelos a nível nacional e 
comunitário

>  Registo e manutenção de marcas nacionais, comunitárias ou de registo 
internacional

>Contratos de transmissão e de licenciamento de direitos de 
propriedade industrial

> Processos de contencioso em matéria de direitos de propriedade 
industrial

> Realização de auditorias legais no âmbito de fusões e aquisições 
societárias

SOFTWARE

> Contratos de outsourcinng 

> Registo e manutenção de nomes de domínio.

> Licenciamento e transmissão de so�ware.



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

DALILA SIMÕES
ASSOCIADA

E: dalila.simoes@srslegal.pt

JOÃO PAULO MIOLUDO
SÓCIO

E:  joao.mioludo@srslegal.pt
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