
VINHO E VINHA

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 do sector vinícola da SRS Advogados é composta por uma 
equipa de advogados que agrega valências em matéria de comercial, 
concorrência, fiscal, imobiliário, laboral, propriedade intelectual, 
regulação (produção e distribuição) e seguros.

Esta equipa multidisciplinar possui uma vasta experiência na assessoria 
jurídica a empresas nacionais e internacionais e responde à crescente 
importância que o sector vinícola tem vindo a registar nos últimos anos na 
economia portuguesa, nomeadamente com o aumento significativo das 
exportações portuguesas.

É nosso objectivo dar apoio jurídico abrangente aos empresários deste 
sector, no sentido de responder às suas necessidades, e encontrar as 
soluções mais adquadas.

Os nossos serviços na área do sector vinícola cobrem todas as áreas 
jurídicas relacionadas com esta temática, nomeadamente: 
acompanhamento do processo de internacionalização de empresas; 
contencioso (administrativo, arbitral e judicial); registo de direitos de 
propriedade intelectual; regulação da produção e distribuição vinícolas.

Uma sólida experiência e um conjunto de parcerias estratégicas 
estabelecidas com as maiores organizações nacionais e internacionais do 
sector, habilitam a nossa equipa a coordenar e executar projectos com 
uma forte componente internacional e a prestar aconselhamento técnico 
especializado em todas as áreas deste sector.

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
APOIOS E SUBSÍDIOS

> Portugal 2020

> Programas de apoio à actividade vinícola

COMERCIAL E SOCIETÁRIO
> Auditorias
> Contratação comercial geral
> Fusões e aquisições

CONCORRÊNCIA
> Queixas junto da autoridade da concorrência

FISCAL
> Assessoria jurídica em matérias fiscais
> Auditoria legal
> Contencioso tributário
> Planeamento fiscal

IMOBILIÁRIO / AGRÁRIO
> Arrendamento rural
> Compra e venda de propriedades
> Direitos de plantação e replantação da vinha
> Parcelários agrícolas, fraccionamento prédios rústicos

LABORAL
> Avaliação e verificação do cumprimento dos normativos aplicáveis
> Elaboração de contratos de trabalho

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
> 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 aquisições
> Registo e manutenção de direitos de PI a nível nacional, comunitário ou 
internacional

REGULATÓRIO
> Procedimentos junto do IVV, IVDP e IVBAM
> Regulamentação nacional, europeia e internacional do sector

SEGUROS
> Assessoria e aconselhamento
> Seguros de colheitas

TURISMO
> Licenciamento de actividades turísticas
> Turismo rural e enoturismo


