
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 experiência da SRS Advogados na área dos transportes abrange os 
transportes marítimos, ferroviários, rodoviários e aéreos, 
estendendo-se também à logística, com especial enfoque nos portos, 
aeroportos e parques logísticos. 

A nossa equipa possui conhecimentos e competências que permitem 
actuar em todas as fases dos respectivos projectos, tanto no quadro 
nacional, como no quadro internacional, nomeadamente nos países de 
língua oficial portuguesa.

O trabalho da SRS no sector dos transportes e da logística passa tanto 
pelo acompanhamento das questões diárias da exploração, como pela 
assessoria na montagem de projectos, no financiamento, nos 
procedimentos de contratação pública, na negociação e renegociação de 
parcerias públicas e privadas, no licenciamento, na regulação sectorial, 
nos contratos de transporte e de fretamento, em processos 
contraordenacionais e na resolução de litígios (incluindo arbitragens).

Destaca-se ainda a experiência da equipa da SRS na área de asset 
finance, nomeadamente no acompanhamento de financiamentos para 
aquisição de aeronaves, navios, equipamentos rodoviários e ferroviários, 
incluindo ainda todo o processo de registo de navios e aeronaves.

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. 

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
> Administrativo

> Ambiental

> Arbitragem nacional e internacional

> Auxílio estatal

> Avaliação do impacto ambiental

> Aviação

> Contencioso - Tribunal de Contas

> Contencioso administrativo

> Contencioso europeu / comunitário

> Contratos públicos

> Disputas de investimento (CIADI)

> Estradas

> Ferrovias

> Finanças

> Licenciamento ambiental

> Licenciamentos

> Portos

> PPP / PFI  - Parcerias Público Privadas

> Regulamentar

> Responsabilidade ambiental

> Transporte

TRANSPORTES & MARÍTIMO



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

JOSÉ LUÍS MOREIRA DA SILVA
SÓCIO

E: moreira.silva@srslegal.pt

ALEXANDRE ROQUE
SÓCIO

E: alexandre.roque@srslegal.pt

GONÇALO ANASTÁCIO
SÓCIO

E: goncalo.anastacio@srslegal.pt

NEUZA PEREIRA DE CAMPOS
SÓCIA

E: neuza.campos@srslegal.pt

MARIA JOSÉ SANTANA
CONSULTORA

E: maria.santana@srslegal.pt

ARV SREEDHAR
CONSULTOR | SINGAPURA

E: arv.sreedhar@srslegal.pt

JOÃO FILIPE GRAÇA
ASSOCIADO

E: joao.graca@srslegal.pt 

SUSANA ALBERTO
ASSOCIADA

E: susana.alberto@srslegal.pt

RAQUEL SAMPAIO
COORDENADORA

E: raquel.sampaio@srslegal.pt

www.srslegal.pt

> Lisboa
    R. Dom Francisco Manuel de Melo 21
    1070-085 
    T +351 21 313 2000

> Funchal
> Porto

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


