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Integra a VdA desde 2001. Sócio da área de Bancário & Financeiro,
presta assessoria na preparação e execução de ofertas públicas de
aquisição e de distribuição, bem como no âmbito da emissão de
valores mobiliários e produtos financeiros estruturados, incluindo
titularização de créditos e obrigações hipotecárias, assessorando
emitentes, oferentes, intermediários financeiros ou investidores.
Presta ainda assessoria contínua em matérias regulatórias na área do
direito bancário e dos mercados de capitais.

Prémios & Reconhecimentos
Vencedor do International Law Office (ILO) Client Choice Awards 2012 na área de Mercado de Capitais.

Habilitações académicas
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa.
Mestrado em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa ("Transparência, OPA obrigatória e imputação de direitos de
voto").

Cargos académicos
Membro da Direção do Instituto dos valores Mobiliários da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Docente em diversos cursos de pós-graduação nas áreas do direito dos valores mobiliários, do direito bancário e do
direito societário promovidos pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no mestrado profissionalizante em
direito dos instrumentos financeiros na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2011-2012) e responsável
pelo módulo de “Direito Financeiro” no curso de pós-graduação em análise financeira promovido pelo Instituto
Superior de Economia e Gestão (desde o ano letivo 2013-2014).

Obras publicadas
Autor de várias obras e de vários artigos em revistas da especialidade publicadas, entre as quais:
■

■

■

■

■

■

■

■

"O sigilo bancário e a Administração Fiscal no contexto da reclamação graciosa e da impugnação judicial" (2007)
"A aquisição tendente ao domínio total de sociedades abertas" (2007)
"Ofertas concorrentes" (2008)
"SGPS: Gestão de participações sociais como forma indirecta de exercício de actividades económicas"(2008)
"Conflitos de interesses na notação de risco" (2010)
"Transparência, OPA obrigatória e imputação de direitos de voto" (2011)
"Um governo para os fundos de investimento" (2011)
“2014: ano novo, vida nova para as SGPS?” (2014)

E co-autor de várias obras e de vários artigos em revistas da especialidade publicadas, entre as quais:
■

■

■

■

■

■

■

■

"The Portuguese CMBS Markets - Mortgage-Covered Bonds: a brave new tool", Commercial Mortgage-Backed
Securitisation Developments in the European Market (2006)
"Emissão de Dívida - um novo regime fiscal (in)exequível?" (2006)
"Reform heralds new era for mortgage bonds" (2006)
"Basel II, securitisation and prudential rules - a Portuguese perspective" (2007)
"Organização de obrigacionistas: algumas notas para reflexão sobre o representante comum" (2011)
"Código do Governo das Sociedades Anotado" (2012)
"Emissão de obrigações: antes, agora e depois" (2013)
“Comentário preliminar às alterações introduzidas no regime jurídico das obrigações” (2015)

Associações profissionais
Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.

Línguas
Inglês, Espanhol.

