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Integra a VdA desde 2011. É Associado Coordenador da área de
Bancário & Financeiro onde tem trabalhado ativamente em diversas
operações relativas a valores mobiliários, setor bancário e ramo
segurador. Presta apoio numa base contínua a várias sociedades
nacionais gestoras de ativos em questões regulatórias e legais, assim
como em operações de compra e venda de ativos sob gestão destas
ou alienação das respetivas participações sociais.
Nos anos mais recentes, tem estado envolvido em operações no ramo
segurador, acompanhando as questões regulatórias das principais
seguradoras nacionais e internacionais prestando ainda assessoria
respeitante ao direito contratual e mediação de seguros.
Adicionalmente também aconselha representantes comuns dos
obrigacionistas e trustees em matérias regulatórias e contratuais
relativas a entidades bancárias, aviation finance e operações
de factoring transfronteiriças e presta assessoria em questões
regulatórias a seguradoras e mediadores de seguros, assim como em
matérias relativas a fundos de pensões e sociedades gestoras de
fundos de pensões.

Habilitações académicas
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
Mestrado em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Pós-Graduação em Direito das Empresas pelo IDET - Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho, Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra.
Pós-Graduação em Direitos dos Seguros coordenado pela AIDA-Portugal, Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa.
Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários e Direito Bancário pela Faculdade de Direito do Porto da
Universidade Católica Portuguesa.

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


Cargos académicos
Possui Certificado de Competências Pedagógicas para exercer a atividade de formador e participa como orador em
diversas ações de formação promovidas pela APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento Pensões e
Patrimónios, APS – Associação Portuguesa de Seguradores, IFB – Instituto Formação Bancária e pela VdA Academia,
sendo ainda orador convidado em vários cursos e seminários, designadamente, nas pós?graduações em Gestão e
Avaliação Imobiliária do ISEG, em Direito dos Valores Mobiliários e Direito Bancário da UCP – Porto e no Curso
Intensivo de Especialização em Fundos de Investimento da FDUL.

Obras publicadas
“Insurance – Overview: an introduction to Portugal”, Chambers Europe, 2017;■

“Mozambique”, The International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds, 2016 e 2017;■

“O Passaporte AIFMD e os Fundos de Investimento Alternativos extra?UE”, Funds People, outubro 2016;■

“Fund Management – Portugal”, Getting the Deal Through, 2016 e 2017;■

“A Fusão Transfronteiriça de OICs”, Funds People, outubro de 2015;■

“A Diretiva 2002/92/CE relativa à mediação de seguros”, AIDA Portugal, 2015 .■

Associações profissionais
Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.
Membro do Conselho de Gestão e Disciplina da Advocacia de Timor-Leste.

Línguas
Inglês, Francês.


