CURRICULUM VITAE
DE
MADALENA PAZ FERREIRA PERESTRELO DE OLIVEIRA

I. DADOS PESSOAIS

Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira
Data de nascimento: 12 de julho de 1989
Naturalidade: Lisboa
E-mail: madalena.perestrelo@gmail.com

II. ATIVIDADE CIENTÍFICA

A. Formação académica

⎯

Doutoramento em Direito (ciências jurídico civis) pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, aprovada por unanimidade com distinção e louvor, com a
tese “Tutela do investidor perante o emitente no mercado de capitais: um modelo
dinâmico de proteção” (2020).

⎯

Conclusão da parte escolar do curso de mestrado científico em Ciências Jurídicas na
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com a média final de 18 valores
(2012).

⎯

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com a
média final de 19 valores (2011).

⎯

Frequência do XVII Curso de Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários,
organizado pelo Instituto dos Valores Mobiliários (2012/2013).

⎯

Ensino secundário no Colégio de São João de Brito, em Lisboa, com a média final de
19 valores (2007).

B. Bolsas de mérito e prémios

⎯

Prémio da Universidade de Lisboa/Caixa Geral de Depósitos para o melhor aluno
finalista de cada Faculdade (2011).

⎯

Bolsas de estudo por mérito, nos anos letivos de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e
2010/2011, atribuídas pela Universidade de Lisboa, sob proposta da Faculdade de
Direito, por aproveitamento escolar excecional no curso de Licenciatura, nos termos
do Despacho Ministerial n.º 13531/2009, publicado no Diário da República, 2.ª Série,
n.º 11, de 9 de junho.

⎯

Prémio de melhor aluno do 2.º ano nas cadeiras de Direito Administrativo I e II,
Direito Internacional Público e Direito da União Europeia, atribuído pelo Instituto de
Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa (2008/2009).

⎯

Classificada em 1.º lugar no Prémio em Homenagem ao Professor Doutor Jorge
Miranda, atribuído pela Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa,
em 2010, com o trabalho “Constitucionalidade superveniente e sanação da
invalidade?”, com um júri constituído pelos Professores Doutores Fausto de Quadros,
Pedro Romano Martinez, Barbas Homem e Miguel Moura e Silva.

C. Institutos, grupos de investigação e revistas
⎯

Investigadora do Centro de Investigação de Direito Privado (Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa) (desde 2014).

⎯

Membro do Governance Lab, grupo de investigação jurídica dedicado à matéria do
governo das organizações.

⎯

Sub-diretora da Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais (desde
2021).

D. Livros, anotações e artigos publicados

a) Livros

⎯ Limites da autonomia dos credores na recuperação da empresa insolvente,
Almedina, Coimbra, 2013.
— Incumprimento resolutório: uma introdução, em coautoria com Ana Perestrelo de
Oliveira, Almedina, Coimbra, 2019.
— Tutela do investidor perante o emitente: um modelo dinâmico de proteção, no prelo,
Almedina, Coimbra, 2021.

b) Anotações

⎯

Anotações aos artigos 24.º, 288.º a 293.º, 263.º e 264.º do Código das Sociedades
Comerciais, em coautoria com o Professor Doutor António Menezes Cordeiro, em
Código das Sociedades Comerciais Anotado (coord. António Menezes Cordeiro),
3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2019.

⎯

Anotações aos artigos 24.º, 288.º a 293.º, 263.º e 264.º do Código das Sociedades
Comerciais, em coautoria com o Professor Doutor António Menezes Cordeiro, em
Código das Sociedades Comerciais Anotado (coord. António Menezes Cordeiro),
4.ª ed., Almedina, Coimbra, 2021.

⎯

Anotações aos artigos 432.º a 436.º e 801.º do Código Civil, em coautoria com Ana
Perestrelo de Oliveira, em Novo coronavírus e crise contratual – Anotação ao CC,
Lisboa, 2020.
c) Artigos publicados
(i)

⎯

Em publicações periódicas

“Abuso de representação e tutela de terceiros: estudo de direito comparado”, Revista
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2009, n.os 1 e 2, 505-562.

⎯

“Conflitos de princípios na repartição da competência material dos tribunais: os
casos aut-aut e et-et”, O Direito III (2010) 593-615.

⎯

“As alterações ao Regime Geral das Instituições de Crédito: o fim da era do sigilo

bancário”, Concorrência & Regulação, II, n.ºs 7/8, jul.-dez. (2011), 437-462.
⎯

“Participação negligente: esferas de competência como critério de imputação
objetiva”, O Direito I (2012), 117-130.

⎯

“O Processo Especial de Revitalização: o novo CIRE”, Revista de Direito das
Sociedades, ano IV (2012), 3, 707-726.

⎯

“Derivados financeiros e governo societário: a propósito da nova regulação
mobiliária europeia e da consulta pública da ESMA sobre empty voting”, Revista de
Direito das Sociedades, ano IV (2012), 1, 49-109, em coautoria com Ana Perestrelo de
Oliveira.

⎯

“A ‘inexigibilidade’ na relação contratual: interpretação do contrato e heteronomia”,
O Direito III (2013), 523-552.

⎯

“Declínio do Estado Social em Espanha: como salvar os consumidores do drama dos
despejos? A inexigibilidade na tutela do consumidor”, Comentário ao acórdão do
Tribunal de Justiça da União Europeia (Primeira Secção), Processo C-415/11, de 14
de março de 2013 (Relator A. Tizzano), Revista de Finanças Públicas e Direito
Fiscal, n.º 1, VI, julho 2013, 235-242.

⎯

“Instrumentos financeiros com fins de garantia e exercício de direitos sociais”,
Revista de Direito das Sociedades, ano V (2013), 3, 537-602.

⎯

“Going dark: deliberação da assembleia geral e direito de exoneração”, Revista de
Direito das Sociedades, ano VI (2014), 3/4, 489-616.

⎯

“Direito de voto nas sociedades cotadas: da admissibilidade de categorias de ações
com direito de voto plural às L-shares”, Revista de Direito das Sociedades, ano VII
(2015), 2, 435-470.

⎯

“Transparência no mercado de capitais: information overload, eficiência ou tutela
dos investidores”, Revista de Direito das Sociedades, ano VIII (2016), 4, 787-812.

⎯

“O regime de proteção do ‘dinheiro novo’ no PER”, Revista de Direito das
Sociedades, ano IX (2017), 1, 43-49.

⎯

“Conceito de ‘pessoa especialmente relacionada com o devedor’ para efeitos de
subordinação de créditos”, Revista de Direito das Sociedades, ano IX (2017), 131-

132.
⎯

“Suprimentos para revitalização societária: entre a subordinação e o privilégio
mobiliário creditório geral”, Revista de Direito das Sociedades, ano IX (2017), 2,
373-395.

⎯

“A (i)limitação da convenção de juros nos empréstimos subordinados: em
especial, no contrato de suprimento”, Revista de Direito das Sociedades, ano IX
(2017), 3, 549-566.

⎯

“Direito de voto nas sociedades cotadas portuguesas: da admissibilidade de
categorias de ações com direito de voto plural às L-shares”, Revista de Direito das
Sociedades e dos Valores Mobiliários, 2017 (novembro), 213-254.

⎯

“Responsabilidade social das empresas: recentes escândalos e propostas de solução”,
FIDES, Natal, V, 8, n.º 2, jul.-dez., 2017, 359-363.

⎯

“Operações de crédito, financiamentos internacionais e moratória bancária em
tempos de Covid-19”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa/Lisbon Law Review, LXI (2020), 1, 429-454.

⎯

“Resolução parcial, dever de renegociar e modificação contratual em contexto de
Covid-19”, Revista de Direito Civil, ano V (2020), 3/4, em coautoria com Ana
Perestrelo de Oliveira.

⎯

“O conceito de informação privilegiada no Regulamento do Abuso de Mercado”,
em Estudos em Homenagem a João Soares da Silva, 835-863 (no prelo).

⎯

“Processo Especial de Revitalização e despedimento coletivo: dois procedimentos
inconciliáveis?”, Restructuring Review 01/2021, 75-85, em coautoria com Pedro
Rosa.

(ii)

⎯

Em obras coletivas

“O artigo 496.º, n.º 2, do Código Civil: algumas notas sobre a sua
constitucionalidade”, em Memória e presente de direito da família, AAFDL, Lisboa,
2010, 121-140.

⎯

“A nova lei do divórcio e a importância dos deveres conjugais”, em Memória e
presente de direito da família, AAFDL, Lisboa, 2010, 109-120, em coautoria.

⎯

“A relação entre exequente, debitor debitoris e garantes. Extensão do título
executivo e meios de defesa pessoais na penhora de créditos”, em Colectânea de
estudos de processo civil, Coimbra editora, Coimbra, 2013, 479-497.

⎯

“Delitos cumulativos: direito penal preventivo?”, em Estudos em Homenagem ao
Prof. Doutor Alberto Xavier, vol. III, Almedina, Coimbra, 2013, 473-490.

⎯

“As recentes tendências da FinTech: disruptivas e colaborativas”, em FinTech —
Tecnologia Financeira, Almedina, Coimbra, 2017, 59-67.

⎯

“A concessão de crédito para saneamento de empresas”, em Estudos de Direito
Bancário I, Almedina, Coimbra, 2018, 249-296.

⎯

“Definição de perfis e decisões individuais automatizadas no Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados”, em FinTech — Novos Estudos sobre Tecnologia
Financeira, Almedina, Coimbra, 2019, 61-88.

⎯

“Os desafios na regulação dos tokens e dos tokenized securities”, em O novo direito
dos valores mobiliários — vol. 2. II Congresso sobre valores mobiliários e mercados
financeiros, Almedina, Coimbra, 2019, 185-196.

⎯

“Algumas notas em torno na ‘relação especial’ e o reposicionamento das fronteiras
da responsabilidade civil obrigacional”, em Código Civil. Livro do Cinquentenário,
vol. II, Almedina, Coimbra, 2019, 329-346.

⎯

“Financiamento para reestruturação e financiamento intercalar”, em V Congresso de
Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2019, 271-279.

⎯

“Moratória bancária”, em 1.º Videocast. Novo coronavírus e gestão da crise
contratual. Estratégias jurídicas, CIDP, Lisboa, 2020, 16-20.

E. Orientação de trabalhos académicos
—

Jorge Martins, A indemnização pelo dano morte (Mestrado em Direito e Prática

Jurídica — Especialidade de Direito Civil).
—

Luciana Souza Santos, O Processo Especial de Revitalização: novas
perspectivas de recuperação de empresas (Mestrado em Direito e Prática
Jurídica — Especialidade de Direito da Empresa).

—

Susana Gonzalez, Responsabilidade civil das agências de notação financeira
(Mestrado em Direito e Gestão na Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa) (coorientação).

F. Participações em júris
—

Operações de venda de NPLs — uma visão geral ao abrigo do regime jurídico
português, apresentada por Henrique Ferreirinha Batista, constituído também
pelos Professores Doutores Paulo Olavo Cunha e André Figueiredo, na
Faculdade de Direito da Universidade Católica (Mestrado Empresarial), em que
foi arguente (março 2021).

III. ATIVIDADE PEDAGÓGICA
A. Funções docentes
Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Direito da Universidade de

⎯

Lisboa, desde outubro de 2020.
Assistente Convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre

⎯

outubro de 2011 e outubro de 2020. Disciplinas lecionadas:
•

Anos letivos 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 — Direito das Obrigações I e II.

•

Anos letivos 2011/2012, 2012/2013, 2019/2020 (2.º semestre) — Direito dos
Contratos.

•

Ano letivo 2013/2014 — Introdução ao Estudo do Direito I e II.

•

2.º semestre no ano letivo 2019/2020 — Direito dos Contratos II.

—

Assistente na Católica Lisbon School of Business and Economics, entre setembro de
2015 e fevereiro de 2016, na disciplina de Direito Económico e Empresarial.

B. Outras atividades profissionais
—

Secretária da mesa da Assembleia Geral da Novabase, SGPS, S.A., entre abril de
2015 e maio de 2021.

—

Consultora nas áreas de Bancário e Financeira e Corporate, M&A em PLMJ,
Sociedade de Advogados, RL, desde setembro de 2015.

—

Consultora na Direção Geral da Política da Justiça, na área da política legislativa,
2013.

—

Consultora na Paz Ferreira e Associados, Sociedade de Advogados, 2011-2012.

B. Congressos, conferências e cursos
a) Organização
(i)

Jornadas científicas

⎯

I Jornadas de Direito das Garantias, coorganização no âmbito do CIDP (2015).

⎯

I Jornadas Financeiras — Capital de Risco, coorganização no âmbito do CIDP
(2015).

⎯

II Jornadas de Direito das Garantias, coorganização no âmbito do CIDP (2016).

⎯

II Jornadas Mobiliárias — Revitalizar o mercado de capitais, coorganização no
âmbito do CIDP (2016).

⎯

I Jornadas Societárias — Novos problemas de financiamento, coorganização no
âmbito do CIDP (2017).

⎯

III Jornadas de Direito das Garantias, coorganização no âmbito do CIDP (2019).

(ii)
—

Cursos intensivos

I Curso Intensivo de Especialização em Fundos de Investimento, coorganização no
âmbito do CIDP (janeiro-fevereiro de 2018).

—

I Curso Intensivo de Atualização em Incumprimento do Contrato, coorganização no
âmbito do CIDP (março de 2018).

—

II Curso Intensivo de Especialização em Fundos de Investimento, coorganização no
âmbito do CIDP (janeiro-fevereiro de 2019).

—

I Módulo Intensivo de Especialização em Corporate Finance Digital, coorganização
no âmbito do CIDP (janeiro-fevereiro de 2019).

—

II Curso Intensivo de Atualização em Incumprimento do Contrato, coorganização no
âmbito do CIDP (março de 2019).

—

III Curso Intensivo de Especialização em Fundos de Investimento, coorganização
no âmbito do CIDP (janeiro-fevereiro de 2020).

—

II Módulo Intensivo de Especialização em Corporate Finance Digital,
coorganização no âmbito do CIDP (janeiro de 2020).

—

III Curso Intensivo de Atualização em Incumprimento do Contrato, coorganização
no âmbito do CIDP (março de 2020).

—

IV Curso Intensivo de Atualização em Incumprimento do Contrato, coorganização
no âmbito do CIDP (maio de 2021).

—

IV Curso Intensivo de Especialização em Fundos de Investimento, coorganização
no âmbito do CIDP (maio-junho 2021).

(iii)
⎯

Pós-Graduações

III Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance — Direito das Finanças
Societárias, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2016 a fevereiro de
2017).

⎯

II Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance — Governo das sociedades,
coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a junho de 2017).

⎯

II Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito das Sociedades — Corporate
Finance & Governance, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2016 a junho
de 2017).

⎯

IV Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance — Direito das Finanças
Societárias, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2017 a fevereiro de
2018).

⎯

I Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de Empresas,
coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a junho de 2017).

⎯

III Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance — Governo das sociedades,
coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a junho de 2018).

⎯

II Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a junho de 2018).

⎯

III Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito das Sociedades — Corporate
Finance & Governance, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2017 a junho
de 2018).

⎯

V Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance — Direito das Finanças
Societárias, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2018 a fevereiro de
2019).

⎯

IV Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance — Governo das sociedades,
coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a junho de 2019).

⎯

III Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a julho de 2019).

⎯

IV Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito das Sociedades — Corporate
Finance & Governance, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2018 a junho
de 2019).

⎯

VI Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance — Direito das Finanças
Societárias, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2018 a fevereiro de
2019).

⎯

V Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance — Governo das sociedades,

coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a junho de 2020).
⎯

IV Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a julho de 2020).

⎯

V Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito das Sociedades — Corporate
Finance & Governance, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2019 a junho
de 2020).

⎯

VII Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance — Direito das Finanças
Societárias, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2020 a fevereiro de
2021).

⎯

VI Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance — Governo das sociedades,
coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a junho de 2021).

⎯

VI Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito das Sociedades — Corporate
Finance & Governance, coorganização no âmbito do CIDP (outubro de 2020 a junho
de 2021).

⎯

V Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, coorganização no âmbito do CIDP (fevereiro a julho de 2021).

b) Participação como oradora

2014
⎯

Curso de formação em Direito das Sociedades, organizado pelo Instituto de Registos
e Notariado. Sessões lecionadas: Dissolução e liquidação de sociedades comerciais;
participações sociais: transmissão, oneração e amortização; sociedades unipessoais
e sociedades coligadas (outubro).

⎯

Curso de formação em Direito das Sociedades, organizado pelo Instituto de
Registos e Notariado. Sessões lecionadas: Alterações ao contrato de sociedade.
Aumento e redução de capital social. Empresas públicas; atos sujeitos a registo.
Agrupamento Complementar de Empresas (ACE); atos sujeitos a registo.
Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE); atos sujeitos a registo

(novembro).

2015
Curso de formação em Direito das Sociedades, organizado pelo Instituto de Registos

⎯

e Notariado. Sessão lecionada: Associações e fundações (fevereiro).
I Jornadas Mobiliárias, organizadas pelo CIDP, com o tema “Derivados, empty

⎯

voting e empty crediting” (março).
I Jornadas Financeiras — Capital de risco, organizadas pelo CIDP, com o tema

⎯

“Delisting e capital de risco” (maio).
II Jornadas Mobiliárias — Revitalizar o mercado de capitais, organizadas pelo CIDP

⎯

e IVM, com o tema “One share, one vote: paradigma contra o mercado?” (outubro).
I Jornadas de Direito das Garantias, organizadas pelo CIDP, com o tema

⎯

“Instrumentos financeiros com função de garantia” (novembro).
I Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o

⎯

tema “Reestruturação de sociedades cotadas e saída de mercado regulamentado
(Delisting)” (junho).
I Curso de Pós-Graduação em Direito das Sociedades Comerciais, organizado pelo

⎯

CIDP, com o tema “Introdução ao corporate finance: principais meios de
financiamento societário” (outubro).

2016
⎯

II Jornadas Bancárias — Responsabilidade Civil Financeira, organizadas pelo CIDP,
com o tema “Responsabilidade Civil pelo Prospeto” (fevereiro).

⎯

II Jornadas de Direito das Garantias, organizadas pelo CIDP, com o tema “Garantias
no financiamento de sociedades em situação económica difícil” (abril).

⎯

I Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, organizado pelo CIDP,
com o tema “Sigilo bancário: fundamento e limites” (janeiro).

⎯

II Curso Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o tema

“Reestruturação de sociedades cotadas e saída de mercado regulamentado
(Delisting)” (fevereiro).
⎯

I Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, organizado pelo CIDP, com
o tema “Governo das sociedades cotadas” (março).

⎯

I Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, organizado pelo CIDP,
com o tema “A concessão de crédito para o saneamento de empresas” (abril).

⎯

III Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o
tema “Aspetos gerais do financiamento das sociedades” (outubro).

⎯

II Curso de Pós-Graduação em Direito das Sociedades Comerciais, organizado pelo
CIDP, com o tema “Introdução ao corporate finance: principais meios de
financiamento societário” (outubro).

⎯

II Jornadas de Direito do Consumo — A proteção do consumidor de serviços
financeiros, organizadas no âmbito do CIDP, com o tema “Responsabilidade civil e
proteção dos investidores no mercado de capitais” (outubro).

⎯

XXI Curso de Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários, organizado pelo
IVM, com o tema “Responsabilidade civil pelo prospeto” (novembro).

2017
⎯

III Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o
tema “Reestruturação de sociedades cotadas e saída de mercado regulamentado
(Delisting)” (janeiro).

⎯

II Curso de Pós-Graduação em Direito Bancário, organizado pelo CIDP, com o tema
“Sigilo bancário: fundamento e limites” (janeiro).

⎯

II Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, organizado pelo CIDP, com
o tema “Governo das empresas cotadas e tutela dos investidores” (fevereiro).

⎯

II Curso de Pós-Graduação em Direito Bancário, organizado pelo CIDP, com o tema
“A concessão de crédito para saneamento de empresas” (março).

⎯

II Jornadas Financeiras – FinTech, organizadas pelo CIDP, com o tema “As recentes

tendências da FinTech: disruptivas e colaborativas” (março).
I Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de Empresas,

⎯

organizado pelo CIDP, com o tema “Suprimentos para revitalização societária: entre
a subordinação e o privilégio creditório mobiliário geral no direito português e
direitos estrangeiros” (abril).
“Responsabilidade social da empresa”, em seminário organizado pelo Núcleo de

⎯

Estudos Humanitários da FDL (maio).
Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários e Direito Bancário da Escola do

⎯

Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, com o tema
“Apoio da banca na revitalização de empresas”, com Ana Perestrelo de Oliveira
(maio).
I Jornadas Societárias — Novos problemas de financiamento, organizadas pelo

⎯

CIDP, com o tema “Suprimentos e limites à fixação de juros” (junho).
Curso Intensivo de Atualização sobre Direito das Sociedades Comerciais,

⎯

organizado pelo CIDP, com o tema “O financiamento das sociedades: corporate
finance” (setembro).
IV Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o

⎯

tema “Aspetos gerais do financiamento das sociedades” (outubro).
XXII Curso de Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários, organizado pelo

⎯

IVM, com o tema “Responsabilidade civil pelo prospeto” (novembro).
III Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, organizado pelo CIDP,

⎯

com o tema “Sigilo bancário: fundamentos e limites” (dezembro).

2018
⎯

I Curso Intensivo de Especialização em Fundos de Investimento, organizado pelo
CIDP, com o tema “Fundos de Capital de Risco: operações permitidas e proibidas”
(janeiro).

⎯

IV Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o

tema “Reestruturação de sociedades cotadas e saída do mercado regulamentado
(Delisting)” (fevereiro).
⎯

III Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, organizado pelo CIDP, com
o tema “Governo das empresas cotadas e tutela dos investidores” (fevereiro).

⎯

II Curso de Pós-Graduação Avançada em Contencioso Comercial, organizado pelo
CIDP, com o tema “Responsabilidade Civil pelo Prospeto” (fevereiro).

⎯

No I Curso de Preparação para a Admissão ao CEJ (Tribunais Judiciais), organizado
pelo CIDP, com o tema “Contrato promessa. Enriquecimento sem causa” (fevereiro).

⎯

I Curso Intensivo de Atualização em Incumprimento do Contrato, organizado pelo
CIDP, com o tema “Resolução legal por incumprimento” (março).

⎯

III Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, organizado pelo CIDP,
com o tema “A concessão de crédito para o saneamento de empresas” (março).

⎯

II Congresso de Valores Mobiliários e Mercados Financeiros, organizado pela
Almedina, com o tema “Os desafios da regulação dos tokens e dos tokenized
securities” (abril).

⎯

II Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, organizado pelo CIDP, com o tema “Suprimentos para revitalização
societária: entre a subordinação e o privilégio mobiliário creditório geral” (abril).

⎯

I Curso de Pós-Graduação em E-Commerce, organizado pelo CIDP, com o tema
“Recentes tendências da FinTech: disruptivas ou colaborativas” (junho).

⎯

V Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o
tema “Das finanças tradicionais ao financiamento alternativo: visão geral” (outubro).

⎯

IV Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, organizado pelo CIDP,
com o tema “Sigilo bancário: fundamentos e limites” (dezembro).

2019
⎯

II Curso Intensivo de Especialização em Fundos de Investimento, organizado pelo
CIDP, com o tema “Fundos de Capital de Risco: operações permitidas e proibidas”
(janeiro).

⎯

I Módulo Intensivo de Especialização em Corporate Finance Digital, organizado
pelo CIDP, com o tema “A transformação digital da corporate finance e o ciclo de
financiamento das empresas”, com Ana Perestrelo de Oliveira (janeiro).

⎯

I Módulo Intensivo de Especialização em corporate finance digital, organizado pelo
CIDP, com o tema “ICOs e tokens no financiamento societário” (janeiro).

⎯

No II Curso de Preparação para a Admissão ao CEJ (Tribunais Judiciais), organizado
pelo CIDP, com o tema “Contrato promessa. Enriquecimento sem causa” (fevereiro).

⎯

V Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o
tema “Reestruturação de sociedades cotadas e saída do mercado regulamentado
(Delisting)” (fevereiro).

⎯

IV Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, organizado pelo CIDP, com
o tema “Governo das empresas cotadas e tutela dos investidores” (fevereiro).

⎯

II Curso Intensivo de Atualização em Incumprimento do Contrato, organizado pelo
CIDP, com o tema “Resolução legal por incumprimento” (março).

⎯

IV Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, organizado pelo CIDP,
com o tema “A concessão de crédito para o saneamento de empresas” (março).

⎯

III Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, organizado pelo CIDP, com o tema “Suprimentos para revitalização
societária: entre a subordinação e o privilégio mobiliário creditório geral” (abril).

⎯

II Curso de Pós-Graduação em E-Commerce, organizado pelo CIDP, com o tema
“Recentes tendências da FinTech: disruptivas ou colaborativas” (março).

⎯

V Congresso de Direito da Insolvência, organizado pela Almedina, com o tema
“Financiamento para reestruturação e financiamento intercalar” (abril).

⎯

VI Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o
tema “Das finanças tradicionais ao financiamento alternativo: visão geral” (outubro).

⎯

V Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, organizado pelo CIDP,
com o tema “Sigilo bancário: fundamentos e limites” (dezembro).

2020

⎯

III Curso Intensivo de Especialização em Fundos de Investimento, organizado pelo
CIDP, com o tema “Fundos de Capital de Risco: operações permitidas e proibidas”
(janeiro).

⎯

II Módulo Intensivo de Especialização em Corporate Finance Digital, organizado
pelo CIDP, com o tema “A transformação digital da corporate finance e o ciclo de
financiamento das empresas”, com Ana Perestrelo de Oliveira (janeiro).

⎯

II Módulo Intensivo de Especialização em corporate finance digital, organizado pelo
CIDP, com o tema “ICOs e tokens no financiamento societário” (janeiro).

⎯

III Curso de Preparação para a Admissão ao CEJ (Tribunais Judiciais), organizado pelo
CIDP, com o tema “Contrato promessa. Enriquecimento sem causa” (fevereiro).

⎯

VI Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o
tema “Reestruturação de sociedades cotadas e saída do mercado regulamentado
(Delisting)” (fevereiro).

⎯

V Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, organizado pelo CIDP, com o
tema “Governo das empresas cotadas e tutela dos investidores” (fevereiro).

⎯

III Curso Intensivo de Atualização em Incumprimento do Contrato, organizado pelo
CIDP, com o tema “Resolução legal por incumprimento” (março).

⎯

IV Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, organizado pelo CIDP,
com o tema “A concessão de crédito para o saneamento de empresas” (março).

⎯

IV Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, organizado pelo CIDP, com o tema “Suprimentos para revitalização
societária: entre a subordinação e o privilégio mobiliário creditório geral” (abril).

⎯

III Curso de Pós-Graduação em E-Commerce, organizado pelo CIDP, com o tema
“Recentes tendências da FinTech: disruptivas ou colaborativas” (maio).

⎯

1.º Videocast – Novo Coronavírus e gestão da crise contratual – estratégias jurídicas,
organizado pelo CIDP, com o tema “Moratória na banca” (abril).

⎯

Conferência on-line Covid-19, com o tema “Moratória bancária (Decreto-Lei n.º 10-

J/2020, de 26 de março), organização conjunta dos Conselhos Regionais de Lisboa,
Coimbra, Évora, Faro e Açores (maio).
⎯

Aula lecionada para a Direção Geral do Tesouro e Finanças no curso de formação
sobre “garantia geral e garantias especiais das obrigações” para ingresso na carreira
de técnico superior especialista em orçamento e finanças públicas, com o tema
“garantias pessoais das obrigações” (junho).

⎯

VII Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o
tema “Introdução ao direito das finanças societárias” (outubro).

⎯

I Curso de Pós-Graduação em Fintech, organizado pelo CIDP, com o tema
“Tendências da Fintech: disruptivas ou colaborativas” (dezembro).

2021
⎯

IV Curso de Preparação para a Admissão ao CEJ (Tribunais Judiciais), organizado pelo
CIDP, com o tema “Contrato promessa. Enriquecimento sem causa” (fevereiro).

⎯

VII Curso de Pós-Graduação em Corporate Finance, organizado pelo CIDP, com o
tema “Reestruturação de sociedades cotadas e saída do mercado regulamentado
(Delisting)” (fevereiro).

⎯

Conferência on-line “Diálogos Brasil e Portugal. Direito Bancário”, com o tema
“Impactos da tecnologia no Direito Bancário”, organizada pelo Instituto de
Advogados de São Paulo (março).

⎯

V Curso de Pós-Graduação em Direito da Insolvência e da Recuperação de Empresas,
organizado pelo CIDP, com o tema “Suprimentos para revitalização societária: entre
a subordinação e o privilégio mobiliário creditório geral” (abril).

⎯

IV Curso Intensivo de Atualização em Incumprimento do Contrato, organizado pelo
CIDP, com o tema “Resolução legal por incumprimento” (maio).

⎯

IV Curso Intensivo de Especialização em Fundos de Investimento, organizado pelo
CIDP, com o tema “Fundos de Capital de Risco: operações permitidas e proibidas”
(maio).

⎯

IV Pós-Graduação em Direito em Valores Mobiliários e Direito Bancário, organizada

pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, com o tema “ICO e
token sales” (maio).

V. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

—

Inglês.

—

Espanhol.

—

Alemão.

—

Francês.

Lisboa, maio de 2021

