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FORMAÇÃO ACADÉMICA 

 

Doutoramento em ciências jurídicas privatísticas na Universidade do Minho, com a tese 

“Responsabilidade civil dos gestores por violação do dever de promover a negociação no âmbito 

dos instrumentos pré-insolvenciais de recuperação de empresas”, com a classificação de muito 

bom, a menção máxima prevista no Regulamento Académico da Universidade do Minho (2017-

2021). 

 

Pós-graduação Avançada em Direito Bancário no Centro de Investigação de Direito Privado da 

Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa (disciplinas: Direito Bancário Institucional e 

Supervisão Bancária, Resolução Bancária, Governo das Instituições de Crédito, A relação bancária 

e os contrários bancários em geral, O saldo e os depósitos bancários, Concessão de crédito, 

Garantias, Moeda Bancária e serviços de pagamento, e Banca e Investimento), com a 

classificação de 17 valores, qualificação de muito bom (2016-2017).  

 

Mestrado em Direito pela Universidade do Minho, na vertente de Direito dos Contratos e da 

Empresa (disciplinas: direito das sociedades comerciais, direito do trabalho, direito dos 

contratos, introdução ao direito privado europeu, direito bancário e direito dos seguros, direito 

da concorrência e da propriedade industrial, direito da responsabilidade civil, direito fiscal, e 

tutela dos direitos de créditos), com a classificação final de 17 valores, onde apresentou e 

defendeu em provas públicas a dissertação subordinada ao tema “O dever de renegociar no 

âmbito pré-insolvencial”, com a classificação final de 18 Valores, votada por unanimidade 

(2011-2014). 

 

Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (Porto) (disciplinas: direito 

processual civil, direito processual penal, direito processual administrativo, direito das 

sociedades comerciais, direito do trabalho, direito das obrigações, direito do consumidor, 

direito económico, direito do funcionalismo público, direitos reais,  direito administrativo, 

direito constitucional, direitos fundamentais) com média final de 15 Valores (2007-2011). 



 

Mestrado Integrado em Teologia na Universidade Católica Portuguesa (Lisboa), com frequência 

e conclusão, designadamente, das seguintes disciplinas: antropologia filosófica, filosofia antiga, 

filosofia medieval, história da filosofia moderna, filosofia do conhecimento, ontologia, 

propedêutica, psicologia, teologia filosófica, latim, grego, e hebraico (2005-2007). 

 

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Curso de Formação Avançada em Insolvência de empresas e de pessoas singulares (A 

insolvência de pessoas singulares e coletivas: modalidades, requisitos e consequências; O 

contencioso de créditos: créditos sobre a massa e graduação de créditos sobre a insolvência; 

Papel do administrador judicial nos processos do CIRE; Processo Especial de Revitalização – Das 

novas questões às novas soluções; Implicações fiscais da insolvência; Responsabilização 

patrimonial em contexto de insolvência), no UNIFOJ – Observatório Permanente da Justiça 

Portuguesa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (2016). 

 

Curso de Formação Avançada em Contraordenações (rodoviárias, relativas ao jogo ilícito, 

licenciamento, ambientais e laborais), no Centro de Investigação em Estudos Jurídicos da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, 18 Valores (2016). 

 

Curso “Ambiente e Energias Renováveis” ministrado pelo Dr. Mário de Melo Rocha, que teve 

lugar na Universidade Católica Portuguesa – Porto (2011). 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Trabalhou como advogado, em prática individual, em diversas áreas, designadamente, civil, 

laboral, administrativo, comercial, fiscal, valores mobiliários, bancário, seguros, propriedade 

industrial e executivo, prestando assessoria a empresas de diversos sectores de atividade, 

designadamente, transportes, pneus e recauchutagem, construção civil, têxtil, restauração e 

hotelaria, agroindústria, automatização e robótica, novas tecnologias, imobiliário, extração de 

inertes, entre outras (2014-2016).  

 

Anteriormente integrou a sociedade de advogados Vieira de Almeida & Associados, R.L., em 

http://www.vda.pt/pt/


Lisboa, prestando assessoria a diversas entidades públicas e privadas (entre as quais, instituições 

de crédito, instituições financeiras, fundos de investimento, empresas farmacêuticas, 

instituições hospitalares, empresas de segurança, do sector automóvel, aviação civil, 

telecomunicações, novas tecnologias, entre outras), participando ativamente em diversos 

processos judiciais, projetos de investimento, due diligence, e outras operações jurídicas 

patrocinados e assessorados por esta sociedade (2012-2014). 

 

Colaborou também com a sociedade Montalvão Machado & Associados, R.L., no Porto, em 

Direito Bancário e Recuperação de Crédito e Insolvência, assessorando diversas instituições de 

crédito e sociedades financeiras (2011-2012). 

 

Participou nas atividades de Assistência Judiciária promovidas pela Divisão de Assistência 

Judiciária/DAJ, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde prestou 

assistência na redação de peças, no ajuizamento e acompanhamento de causas, atendimento 

ao público e integrou os Ciclos de Estudos de compreensão do sistema brasileiro (2010). 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

Realizou um período de investigação na Alemanha, na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 

entre outubro e novembro de 2018, com financiamento da FCT - Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia. 

 

Ministrou o curso de Formação Avançada “O novo regime de recuperação de empresas e 

pessoas singulares”, organizado pela UNIFOJ – Observatório Permanente da Justiça do Centro 

de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (28 de abril de 2017).  

   

Apresentou a comunicação "A proposta de Diretiva no âmbito da insolvência" no âmbito da "II 

Conferência Ação Executiva e Insolvência, as Reformas em Discussão", no auditório da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria (dia 24 de novembro de 2017).  

   

Foi membro colaborador (investigador) do extinto CIEJ - Centro de Investigação em Estudos 

Jurídicos do Instituto Politécnico de Leiria (2017-2018) e do JusGov – Research Centre for Justice 

and Governance da Universidade do Minho (2017-2021). 

http://www.montalvaomachado.pt/portal/index.php
https://daj.direito.ufmg.br/index.php/adaj
https://daj.direito.ufmg.br/index.php/adaj


 

PUBLICAÇÕES 

Obras: 

- O dever de renegociar no âmbito pré-insolvencial, Estudo comparativo sobre os principais 

mecanismos de recuperação de empresas,  Editora Almedina, Coimbra, 2017. 

 

Artigos: 

- «A (r)evolução dos pressupostos da responsabilidade civil administrativa pelo risco em face 

da crise financeira», in Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, n.º 20, 2011, p. 61-89. 

 

- «Pressupostos, Limites e Consequências da Denúncia do Contrato de Trabalho pelo 

Empregador durante o Período Experimental», Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, Nr. 

21, 2012, p. 131-157. 

 

- «Questões Polémicas da Resolução do Contrato de Arrendamento Urbano por falta de 

Pagamento da Renda Nas Vésperas da aprovação da Proposta de Lei N.º 38/XII», O Direito, Vol. 

II, 2012, p. 317-342. 

 

- «Portugal e Angola em Perspetiva: Breves Reflexões Sobre a Primeira Convenção de Dupla 

Tributação Internacional», in Revista da FESP – Fundação de Ensino Superior da Paraíba, Brasil, 

Vol. 1, Nr. 11, 2012, p. 62-76. 

 

- «O abandono da obra e a perda objetiva do interesse do credor como fundamento da 

resolução do contrato de empreitada», in Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Ano 2, Nr. 6, 

2013, p. 5215-5225. 

 

- «Para uma harmonização mínima do Direito da Insolvência – Primeira abordagem à Proposta 

de Diretiva de 22.11.2016, com especial atenção ao seu impacto no Direito das Sociedades 

Comerciais», in Direito das Sociedades em Revista, Ano 9, Vol. 17, 2017, p. 135-175. 

 

- «“Novas” questões sobre a (in)constitucionalidade do prazo único de prescrição das 

contraordenações laborais», in O Direito, Ano 149.º, Vol. II, 2017p. 441-456. 

 

http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=36321
http://www.iscap.ipp.pt/cecej/


- «A Medida de Resolução do “BES” e a Confiança dos Depositantes: Um Caso de Hoje, Uma 

Lição para o Futuro», in Revista de Direito das Sociedades, Ano IX (2017), 2, p. 429-480. 

 

- «Até quando teremos que esperar pela reforma do papel do credor-Estado na recuperação de 

empresas em situação económica difícil?», in Newsletter CIEJ, 6, 2-3, 2017. 

 

- «A recuperação de empresas no seio da União Europeia: um projeto de harmonização em 

curso», in Newsletter CIEJ, 7, 2-3, 2018. 

 

BOLSAS E PRÉMIOS 

 

Vencedor do Prémio VdAcademia 2011, instituído pela Vieira de Almeida & Associados, R.L. para 

promoção da investigação jurídica, com o trabalho: «A (r)evolução dos pressupostos da 

responsabilidade civil administrativa pelo risco em face da crise financeira». 

 

Vencedor da Bolsa de Estudo Luso-brasileira atribuída pelo Banco Santander-Totta no ano 2010, 

através do qual realizou um semestre do curso de licenciatura em Direito na Universidade 

Federal de Minas Gerais.  

 

Durante a licenciatura em Direito recebeu os Prémios de Mérito e Excelência atribuído em 

função dos resultados obtidos. 
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