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Integra a VdA desde 2020. É Sócia responsável da área de
Reestruturações & Insolvência.
Com mais de 20 anos de experiência nesta área de prática e um track
record reconhecido neste âmbito, incluindo em processos
transnacionais, nomeadamente na Suíça, Luxemburgo e Brasil, Filipa
Cotta tem estado envolvida em alguns dos casos mais mediáticos de
reestruturação e insolvência nos últimos anos.

Habilitações académicas
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa.
LLM University of Virginia, Law School.

Cargos académicos
Oradora no e-Curso Avançado em Insolvência e Instrumentos Legais de Recuperação, promovido pela Nova School of
Law, - Módulo "Principais tendências na jurisprudência e experiência prática na Qualificação da insolvência” - de 09 de
dezembo a 26 de janeiro 2021.
Oradora convidada no Congresso G8 Latin American – Insolvency and Restructuring Program, com o tema “O Caso de
Insolvência Transfronteiriça da Rioforte de Acordo com a Legislação Portuguesa e Europeia”, 27 de outubro de 2021.
Oradora no II Curso Avançado em Insolvência e Instrumentos Legais de Recuperação – Tema: “Qualificação da
insolvência: Principais tendências na jurisprudência e experiência prática”, NOVA School of Law (Faculdade de Direito
da Universidade NOVA de Lisboa), 07 de maio de 2022.

Outra experiência profissional
Antes de integrar a firma foi Sócia na PLMJ na área de contencioso, com especial foco de especialização em

http://html2pdf.api.softway.pt/pt/expertise/pratica/reestruturacoes-insolvencia/22396/


reestruturação e insolvências de empresas.

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

Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado – Coimbra Editora, 2012■

Co-autoria e coordenação da Publicação - Guia Prático “Preparar o Futuro: O essencial dos mecanismos de■

reestruturação e insolvência” – VdA - abril 2022
Capítulo de Portugal - “Encyclopaedia of International Commercial Litigation” - Wolters Kluwer – Portugal – junho■

2022

Associações profissionais
Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.
Membro da INSOL EUROPE.

Línguas
Inglês.


