
ÁREAS DE ACTUAÇÃO
STARTUPS

Assessoria a startups em todas as fases de desenvolvimento do projecto,  
incluindo:

> Acesso a subsídios e financiamentos públicos e privados, nacionais e 
internacionais (Horizonte 2020/Portugal 2020)

> Acordos cloud, com SLAs

> Contratos comerciais (distribuição, agência, franchise, licenciamento)

> Estruturação de planos de remuneração, compensação e stock options

> Estruturação e planeamento fiscal

> Estruturação societária e corporate governance

> Licenciamento, desenvolvimento e distribuição de so�ware

> Operações de spin-off

> Operações e rondas de financiamento e acordo parassociais

> Políticas de privacidade, notificações e transmissão internacional de 
dados, marketing digital

> Propriedade Intelectual/Industrial (marcas, patentes e logótipos)

> Termos e condições online

INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO DE EMPRESAS
Assessoria a organizações de incubação e aceleração de empresas no 
âmbito da sua actividade, incluindo:

> Acordos de participação em processo de incubação e/ou aceleração

> Protocolos de assessoria a empresas em processo de incubação 
e/ou aceleração

INVESTIDORES
Assessoria a investidores no processo de investimento e aquisição de 
capital em startups, incluindo:

>  Acordos parassociais e estruturas de exit

> Assessoria a business angels, fundos de venture capital e fundos 
de private equity em operações de investimento em startups

> Contratos de opção de compra / venda

> Due diligence

> Operações de compra e venda de acções e/ou aumento de capital social

ENTIDADES FINANCIADORAS
Assessoria a bancos e outras entidades financeiras no financiamento 
de startups, incluindo:

> Estruturas alternativas de garantia

> Operações de financiamento a startups

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 Startups da SRS Advogados é composta por uma equipa 
multidisciplinar de advogados altamente especializados em todas as 
áreas de direito relevantes no âmbito da assessoria jurídica aos 
principais intervenientes no sector da inovação e empreendedorismo, 
incluindo startups, organizações de incubação e aceleração de 
empresas, entidades financiadoras e investidores, nomeadamente 
direito societário e comercial, corporate finance, private equity 
e venture capital, direito laboral, life sciences (farmacêutica 
e biotecnologia), direito fiscal, direito público, propriedade intelectual 
e TMT (telecomunicações, media e tecnologia).

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. 

STARTUPS



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

GUSTAVO ORDONHAS OLIVEIRA
SÓCIO 
| PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

E: gustavo.oliveira@srslegal.pt

PAULO BANDEIRA
SÓCIO 
| STARTUPS / VENTURE CAPITAL / M&A

E: paulo.bandeira@srslegal.pt

ANA MENÉRES
SÓCIA 
| CIÊNCIAS DA VIDA E SAÚDE

E: ana.meneres@srslegal.ptE: ana.meneres@srslegal.pt

LUÍS NETO GALVÃO
SÓCIO 
| TMT/ PROTECÇÃO DE DADOS

E: luis.galvao@srslegal.pt

NEUZA PEREIRA CAMPOS
SÓCIA 
| PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

E: neuza.campos@srslegal.pt

SOLANGE FERNANDES
ASSOCIADA 
| SOCIETÁRIO, COMERCIAL E M&A

E: solange.fernandes@srslegal.pt

GIORGIO GALLI
FOREIGN LAWYER / ITALIAN DESK 
| IMOBILIÁRIO / FISCAL / TMT

E: giorgio.galli@srslegal.pt

ARV SREEDHAR
CONSULTOR
| SINGAPURA

E: arv.sreedhar@srslegal.pt

www.srslegal.pt

> Lisboa
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