
 

CURRICULUM VITAE 

SÉRGIO COIMBRA HENRIQUES 

 

PERCURSO ACADÉMICO 

 

• 2020 | Doutoramento em Direito Privado, Faculdade de Direito da Universidade Nova 

de Lisboa, com a tese “A crise empresarial enquanto situação de pré-insolvência, em 

particular, a sociedade comercial de responsabilidade limitada em situação de pré-

insolvência e os deveres dos administradores”; 

• 2014 | Mestrado em Direito - Ciências Jurídicas Empresariais, Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa, com a dissertação “Cláusulas de Garantia e Segurança. 

Entre a autonomia da vontade e o dever de cumprir: alguns aspectos”; 

• 2014 | Curso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social, 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa; 

• 2012 | Licenciatura em Direito, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

 

EXPERIÊNCIA DE LECIONAÇÃO 

 

• Professor Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona desde fevereiro 

de 2021; 

• Professor convidado em diversas disciplinas da Licenciatura e Mestrado da Faculdade de 

Direito da Universidade Nova de Lisboa, bem como em cursos organizados pela 

JURISNOVA, Escola Doutoral da Universidade Nova de Lisboa, Gabinete de Apoio à 

Criação de Valor da Universidade Nova de Lisboa, entre os anos de 2014 e 2021. 

 

EXPERIÊNCIA ACADÉMICA 

 

• Investigador integrado do CEAD Francisco Suárez (2021); 

• Investigador Visitante no College of Law da University of Illinois Urbana-Champaign, com o 

financiamento do Fulbright Scholar Program da Comissão Fulbright Portugal (outubro 

de 2018 a março de 2019); 
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• Cocoordenador do Seminário Permanente sobre o Estado e o Estudo do Direito 

(SPEED) da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (2016-2018); 

• Investigador do CEDIS – Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e 

Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (de 2016 a 2021). 

 

LÍNGUAS 

 

• Inglês (falado e escrito); 

• Espanhol (falado e escrito); 

• Italiano (leitura); 

• Francês (leitura). 

 

PUBLICAÇÕES 

 

• “Princípios e modelos do governo corporativo em Portugal”, Compliance e Governança: 

Espanha, Portugal e Iberoamérica, FREDERICO COSTA PINTO E IGNACIO LLEDÓ BENITO 

(coord.), Dykinson, 2021 (no prelo); 

• A crise empresarial enquanto situação de pré-insolvência, em particular, a sociedade comercial de 

responsabilidade limitada em situação de pré-insolvência e os deveres dos administradores, Almedina, 

2021; 

• “Fiduciary duties of company directors where there is a likelihood of insolvency”, 21st 

Century Commercial Law Forum: 19th International Symposium “The Up-to-date Development of 

the Fiduciary Duty”, Tsinghua Commercial Law Research Center, Beijing, 2019; 

• “The Duties of Directors When There Is a Likelihood of Insolvency and the Proposal 

for a New Directive”, European Company Law, Vol. 16, N. 2, Kluwer Law International, 

2019, disponível em http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&i 

d=EUCL2019008; 

• “Consentimento e outros fundamentos de licitude para o tratamento de dados pessoais 

em contexto laboral”, Anuário da Proteção de Dados, CEDIS, 2019, disponível em 

http://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/wp-content/uploads/2019/05/ANUARIO-2019-

Eletronico_compressed.pdf;  

http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&i%0bd=EUCL2019008
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&i%0bd=EUCL2019008
http://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/wp-content/uploads/2019/05/ANUARIO-2019-Eletronico_compressed.pdf
http://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/wp-content/uploads/2019/05/ANUARIO-2019-Eletronico_compressed.pdf
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• “The role of the Capital Markets Union: towards regulatory harmonisation and supervisory 

convergence”, Perspectives on Federalism, volume 10, número 1, 2018, disponível em 

http://www.on-federalism.eu/attachments/283_download.pdf;  

• Denúncia do contrato sem justa causa por iniciativa do praticante desportivo”, 

publicado na revista Vida Judiciária n.º 204, outubro/novembro de 2017. 

• “Os trabalhadores após a declaração da situação de insolvência do empregador: 

Cessação de contratos de trabalho e qualificação dos créditos laborais”, IV Congresso de 

Direito da Insolvência, CATARINA SERRA (coord.), Coimbra, Almedina, 2017; 

• “A tutela da criação e inovação do trabalhador – Reflexões”, Revista Questões Laborais 

n.º 48, Almedina, 2017; 

• “O seguro de crédito no comércio internacional: perspetivas lusófonas”, publicado na 

revista Vida Judiciária n.º 200, março/abril de 2017; 

• “Riscos de Auto-revisão e Interesse Pessoal - Contributos para a Compreensão das 

Ameaças ao dever de Independência dos Auditores”, Cadernos do Mercado de Valores 

Mobiliários, n.º 55, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 2016 (com JOANA 

MIRANDA);  

• “A redução teleológica no ordenamento jurídico português: Análise de jurisprudência”, 

Revista Brasileira de Direito, Vol. 12, n.º 1, 2016, disponível em 

https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1010; 

• “Invalidade do contrato de seguro por violação de deveres de informação”, Revista 

Themis Ano XVI, n.º 28/29, Almedina, 2015; 

• “Cláusulas de Garantia e Segurança. Entre a autonomia da vontade e o dever de 

cumprir – Alguns aspectos”, Revista de Direito das Sociedades, Ano VI, Número 3/4, 

Almedina, 2014; 

• “A floating charge: O exemplo de Macau”, publicado na revista Vida Judiciária n.º 186, 

novembro/dezembro de 2014; 

• “Entradas em espécie na sociedade comercial: Um cotejo lusófono”, revista Vida 

Judiciária n.’ 185, setembro/outubro de 2014; 

• “Contrato-promessa e direito de retenção no CIRE: Comentário ao acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/2014”, revista Vida Judiciária n.º 184, julho/agosto 

de 2014; 

• “O seguro de crédito à luz do regime jurídico do contrato de seguro”, revista Julgar - 

edição digital, fevereiro de 2014. 

http://www.on-federalism.eu/attachments/283_download.pdf
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1010
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OUTRAS INTERVENÇÕES (DESTAQUES) 

 

• Comunicação no simpósio internacional 21st Century Commercial Law Forum: 19th 

International Symposium 2019 - “The Up-to-date Development of the Fiduciary Duty” da 

Tsinghua University’s School of Law – Pequim, China, sob o tema “Fiduciary duties of 

company directors where there is a likelihood of insolvency - The 2019 European Directive on 

restructuring and insolvency”, a 27 de outubro de 2019;  

• Comunicação na conferência A Nova Diretiva de Insolvência, na Associação 

Portuguesa de Direito da Insolvência e Recuperação, sob o tema “Deveres e 

responsabilidade dos administradores”, a 26 de junho de 2019;   

• Comunicação na conferência internacional Commercial Law in Times of Change, no 

Institute of Commercial and Corporate Law da Durham Law School (Durham University) – 

Durham, Reino Unido, sob o tema “The duties of directors when there is a likelihood of 

corporate insolvency and the Proposal for a Directive on preventive restructuring frameworks”, a 4 de 

junho de 2018;  

• Comunicação no Congresso Nacional da Insolvência e Recuperação de Empresas “A 

recuperação no quadro do CIRE: Realidade ou Utopia?”, organizado pela Debate & 

Discursos, sob o tema “Atos de gestão corrente e responsabilidade do Administrador 

Judicial”, a 18 de maio de 2018;  

• Comunicação no IV Congresso de Direito da Insolvência, organizado pela Almedina 

sob a coordenação científica da Professora Doutora Catarina Serra, sob o tema 

“Direito da Insolvência: Diálogos com o Direito do Trabalho – Os trabalhadores após 

a situação de insolvência do empregador”, a 6 de abril de 2017. 


