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Integra a VdA desde 2006. É Of Counsel da área de Bancário &
Financeiro, a partir da qual cobre igualmente o Mercado de Capitais.
Tem trabalhado ativamente em diversas operações, tais como
emissões de dívida e financiamentos estruturados, incluindo
obrigações hipotecárias/cobertas, titularização de créditos,
estruturação de organismos de investimento coletivo, e presta
consultoria contínua a um universo diversificado de clientes líderes
nos sectores financeiro e não financeiro.
Tem também assessorado em matéria de instrumentos financeiros
derivados, tanto no âmbito transacional (negociação de contratos-
quadro, confirmações, etc.), como regulatório (EMIR, MiFID 2). Em
2017, esteve em secondment num banco de grande dimensão
nacional a prestar apoio direto à equipa operacional e financeira nessa
matéria e nos anos mais recentes tem apoiado a equipa em
secondment do mesmo tipo que a VdA mantém com outro banco
nacional.

Prémios & Reconhecimentos
Lawyer of the Year, Forty under 40 Awards - Capital Markets - 2021

Habilitações académicas
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (âmbito em que recebeu diversos
prémios académicos).
Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Instituto dos
Valores Mobiliários.
Mestrado em Direito das Empresas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

http://html2pdf.api.softway.pt/pt/expertise/pratica/bancario-financeiro/36/


Cargos académicos
Orador habitualmente convidado em pós-graduações e conferências, em meio académico e profissional, nas suas
áreas de especialidade, incluindo no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da Faculdade de
Direito da Universidade Católica do Porto e do Instituto Superior de Economia e Gestão.

Outra experiência profissional
Antes de integrar a firma, foi estagiário na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2005/2006).
Previamente havia sido consultor na Fundação Bissaya Barreto (2005) e realizou parte do seu estágio de advocacia no
escritório António Arnaut & Associados (2004/2005).

Obras publicadas
A sua tese de mestrado centra-se sobre OPAs, encontrando-se publicada como segue:

Da Conduta (Defensiva) da Administração "Opada", Almedina (2009)■

É  também  autor  e  coautor  de  vários  artigos  em  revistas  jurídicas  e  especializadas  e  em  obras  coletivas
essencialmente de Direito dos Valores Mobiliários e Direito das Sociedades, entre as quais se destacam:

“O mercado de dívida e as recentes alterações ao Código dos Valores Mobiliários”, Revista de Direito Financeiro e■

dos Mercados de Capitais, 2022 (em coautoria);
Portugal Chapter, Chambers Global Practice Guides – Securitisation, 2022 (em coautoria);■

Portugal chapter, Law Business Research – The International Capital Markets Review, 2022 (em coautoria);■

“OPA: o princípio da reciprocidade e o âmbito normativo remanescente”, Estudos em Honra do Dr. João Soares da■

Silva, Almedina, 2021;

É  igualmente  um dos  autores  da  obra  coletiva  Código  das  Sociedades  Comerciais  em Comentário  (Almedina),
coordenada pelo Professor Coutinho de Abreu (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), e membro do
GovernanceLab, participando nessa qualidade em conferências e em publicações do grupo Almedina (incluindo o
Código de Governo das Sociedades Anotado, 2012).

Associações profissionais
Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses e reconhecido como Advogado Especialista em Direito Bancário e
Financeiro pela mesma Ordem.



É Membro e Presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal.

Línguas
Inglês, Alemão.


