
SOCIETÁRIO, COMERCIAL 
E M&A

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 governamentais, 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 onde os 
Clientes atuam, constituindo dessa forma uma mais-valia no sucesso dos 
seus objectivos. Sabemos que somos uma parte ativa nos negócios dos 
nossos Clientes.

A equipa de Societário e Comercial da SRS Advogados é composta por 
uma equipa de advogados especializada em todas as áreas do “direito 
dos negócios”, nomeadamente joint ventures, MBO’s, operações de 
mercado de capitais, de private equity, reestruturações de empresas 
e privatizações.

Para além desta prática, todos os advogados desta equipa têm grande 
experiência em temas societários como os de corporate governance
e corporate compliance, bem como em direito comercial, nomeadamente 
em contratos nacionais e internacionais de agência, de distribuição e de 
franchising.

Assessoramos os nossos clientes durante todo o ciclo de vida das suas 
transacções comerciais, desde o planeamento estratégico e negociação 
à implementação, gestão de contractos e cessação dos mesmos.

Em virtude do enfoque sectorial, a nossa equipa de advogados está 
capacitada para trabalhar em diversos mercados, nomeadamente nos das 
Energia; Ciências da Vida e Saúde; Financeiro; Imobiliário e Turismo; 
Infraestruturas e  Transportes; TMT/D.

No âmbito da sólida estratégia de internacionalização, a SRS 
Advogados tem estabelecido uma forte rede de parcerias 
transfronteiriças, com o objectivo de alargar geograficamente os 
seus valores e serviços. A nossa rede internacional permite-nos 
operar nos principais mercados financeiros do mundo e países de 
língua portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Macau, Malta, 
Moçambique e Singapura.

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
COMERCIAL

> Contractos de agência, distribuição e franchising

> Contratação Comercial geral

> Direito da Publicidade

> Propriedade industrial

> Propriedade intelectual

MERCADO

> Informação privilegiada

> Ofertas Públicas

> Processos de contra-ordenação

> Sanções regulamentares

SOCIETÁRO

> Auditorias jurídicas (Due diligences)

> Corporate Governance/Compliance

> Empreendedorismo (startups)

> Fusões e aquisições (M&A)

> Join Ventures

> Private Equity

O nosso principal propósito é o de assegurar que o cliente alcança os 
objectivos a que se propõe recebendo em serviço de qualidade.

Posicionamo-nos, em todos os nossos trabalhos, como parceiros dos 
nossos clientes.



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

> Funchal
> Porto
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SÓCIA
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RITA YEN
ASSOCIADA
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DULCE FRANCO
CONSULTORA

E: dulce.franco@srslegal.pt

GRABRIELA RODRIGUES 
MARTINS
CONSULTORA

E: gabriela.rmartins@srslegal.pt

ANABELA GONÇALVES 
FERREIRA
CONSULTORA
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ANDREIA RODRIGUES LOPES
ASSOCIADA
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MARINA SOMMER
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