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Integra a VdA desde 1992. Sócio Responsável pela área de Imobiliário
& Urbanismo.
Com vasta experiência em imobiliário e um profundo conhecimento
dos mercados imobiliários e respetivos ciclos, fruto do
aconselhamento de clientes em operações de compra e venda de
imóveis e portfólios residenciais, comerciais, hoteleiros e de retalho,
na negociação de arrendamentos em representação de inquilinos e
senhorios e em operações de compra e venda de lease back.
É particularmente experiente em desenvolvimento e promoção
imobiliária, tendo estado envolvido em projetos de relevo em Portugal,
em que acompanhou investidores e promotores ao longo de todo o
processo de desenvolvimento, incluindo as fases de planeamento,
licenciamento, financiamento, construção e comercialização de
empreendimentos relevantes.

Habilitações académicas
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Cargos académicos
Coordenador da cadeira de Direito Aplicado ao Imobiliário na Pós-Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária do
Instituto Superior de Economia e Gestão.

Obras publicadas

Autor ou co-autor de vários artigos em revistas da especialidade publicadas, entre os quais:
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The Property Handbook - CBRE | VdA, desde 2017
“Legal ratings survey of global real estate” – Allen & Overy | Rating Real Estate, 2017
The International Comparative Legal Guide to Real Estate 2017 - ICLG, 2017
“The Real Estate Law Review” – Capítulo Portugal, 2017
“The International Comparative Legal Guide to Real Estate” – Global Legal Group, 2016
“Os condomínios Turísticos” – Vida Judiciária, 2015
“The Real Estate Law Review” – Capítulo Portugal, 2015
“Reabilitação Urbana” ¬ – Semanário O SOL, 2015
“Mercado Imobiliário Português – Contexto Legal e Fiscal” - Jones Lang LaSalle, 2014
“Proposta de lei do Arrendamento. Sucesso garantido?” – Diário de Notícias, 2012
“O ano de 2008 - entrada em vigor da Lei 60/2007, de 4 de Setembro” – WMarket Review, 2009

Associações profissionais
Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses.
Membro da Ad Urbem – Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção.

Línguas
Inglês, Francês, Espanhol.

