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Margarida Lima Rego é Professora Associada e Subdiretora da Faculdade de Direito da Universidade 

Nova de Lisboa, onde leciona regularmente desde 2005. 

Como académica, regeu diversas disciplinas e publicou sobre uma vasta gama de temas de direito 

privado, com especial incidência no Direito dos Contratos. É coordenadora do Mestrado em Direito e 

Mercados Financeiros e vice-coordenadora do Programa de Doutoramento em Direito da NOVA Direito, 

sendo sua representante na Escola Doutoral da NOVA. Atualmente, rege as disciplinas de Direito das 

Obrigações (licenciatura), Insurance Law (mestrado) e Scientific Publication (doutoramento). 

A sua prática jurídica tem como principais áreas de atuação o direito civil e comercial. Foi Of Counsel na 

Morais Leitão, onde coordenava o grupo transversal de seguros, resseguros e fundos de pensões, tendo 

abandonado a sociedade em julho de 2019 para se dedicar integralmente à sua carreira académica. 

Enquanto advogada, assessorou regularmente clientes nacionais e internacionais, dos setores público e 

privado, na conceção e implementação de variadas operações comerciais e na composição e negociação 

de diversos contratos, com especial incidência no setor dos seguros. Enquanto jurisconsulta, é 

regularmente consultada sobre matérias variadas de direito português e da lusofonia, tendo contribuído 

para a resolução de litígios perante os tribunais de diversas jurisdições. 

A Prof.ª Lima Rego esteve inscrita na Ordem dos Advogados entre 2002 e 2019. É presidente da AIDA 

Portugal e membro da Comissão Executiva da AIDA Europe e do Conselho Presidencial da AIDA Mundo. 

É Presidente da secção portuguesa da Comissão de Direito e Prática Comercial da Câmara do Comércio 

Internacional. 

Educação: • Doutoramento em Direito Privado (Universidade Nova de Lisboa, 2009) • MPhil em Direito 

dos Contratos (Universidade de Oxford, 2001) • MJur em Direito Europeu e Comparado (Universidade de 

Oxford, 2000) • Licenciatura em Direito (Universidade de Lisboa, 1999). 

Principais Publicações: • Contrato de seguro e terceiros. Estudo de direito civil, Coimbra 2010 (tese de 

doutoramento) • No right to perform a contract? Almedina 2006 (tese de mestrado) • Temas de direito dos 

seguros, Almedina 2012, 2.ª edição Almedina 2016 (coordenação e coautoria) • Regulación del contrato 

de seguro en Portugal y España: análisis comparado, Fundación INADE 2018, em português 2019 

(coautoria) • • Autora de diversos capítulos de livros e artigos publicados em revistas científicas de 

circulação internacional sobre uma vasta gama de temas de direito civil e comercial. 
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Curriculum Vitae 

de 

Margarida Lima Rego 

DADOS PESSOAIS 

Nacionalidade: Portuguesa Data nascimento: 14.02.1976 N.º identificação fiscal: 

Naturalidade: Lisboa N.º identificação civil: 10748158 204 625 467 

ORCID: 0000-0001-9293-8503 

 

EDUCAÇÃO 

Setembro de 2004 a março de 2009                                  Universidade Nova de Lisboa 

Doutoramento em Direito Privado 

 Em março de 2009 apresentou a provas públicas a dissertação de doutoramento que 
completou sob a orientação do Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, tendo sido 
aprovada com distinção e louvor, por unanimidade (nota máxima). Título da dissertação: 
Contrato de seguro e terceiros. Estudo de direito civil. 

Financiamento: bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (01.01.2007-
31.03.2008) e bolsa de investigação do Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht (julho de 2008). 

Outubro de 1999 a novembro de 2001                                   Worcester College, Univ. Oxford 

Master of Philosophy in Law 

 Em novembro de 2001 apresentou a provas públicas a dissertação de mestrado em direito 
inglês dos contratos que completou sob a orientação do Professor Doutor Simon Whittaker 
de St. John’s College. Título da dissertação: No Right to Perform a Contract? 

Magister Juris in European and Comparative Law 

 Em julho de 2000 obteve o grau de mestre, tendo prestado provas em Direito dos Contratos, 
Direito Internacional Privado e Áreas Problemáticas no Direito dos Contratos e da 
Responsabilidade Civil Delitual. Foi aprovada com distinção (nota máxima). 

Financiamento: bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (01.01.2000-
31.05.2002) e bolsa Chevening do British Council (propinas 1999/2000). Foi-lhe ainda atribuído 
o estatuto de Martin Senior Scholar, a que está associado um complemento de bolsa, mediante 
seleção pela Direção de Worcester College (ano letivo 2001/2002). 

Setembro de 1994 a julho de 1999           Faculdade de Direito de Lisboa 

Licenciatura em Direito 

 Licenciou-se com a média final de 17 valores em julho de 1999, tendo obtido a classificação 
mais elevada de todos os licenciados desse ano (no total: 557). Atribuição de Bolsa de 
Estudo por Mérito da Universidade de Lisboa (1998/1999). 

http://orcid.org/0000-0001-9293-8503
https://www.academia.edu/6847613/Contrato_de_seguro_e_terceiros._Estudo_de_direito_civil
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2432694
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Setembro de 1993 a julho de 1994            Escola Secundária do Lumiar, Lisboa 

 Concluiu os estudos pré-universitários com a média final de 20 valores (12.º ano) e 
submeteu-se às provas específicas de História e Filosofia, tendo sido admitida na Faculdade 
de Direito de Lisboa com uma média de entrada de 96,25% (primeira classificada de entre 
todos os candidatos). 

Setembro de 1978 a julho de 1993             Academia de Música de Santa Cecília 

 Frequentou todos os graus de ensino pré-primário, primário e secundário exceto o último 
neste estabelecimento de ensino particular, onde completou, cumulativamente, o sistema 
educativo convencional e o ensino musical oficial (este último até ao 9.º ano de escolaridade). 
Concluiu os seus estudos com a média final de 20 valores (10.º e 11.º anos). 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Dissertações 

 Contrato de seguro e terceiros. Estudo de direito civil, Coimbra Editora 2010, ISBN 
9789723218145. 

 No right to perform a contract?, Almedina 2006, ISBN 9789724028040. DOI: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2432694. 

Livros 

 No prelo: M. L. Rego/ B. Kuschke (coord.), Insurance and human rights, em AIDA Europe 
Research Series on Insurance Law and Regulation (Springer 2020). 

 Regulación del contrato de seguro en Portugal y España: análisis comparado (coautoria), III 
Cuaderno de la Cátedra (Fundación INADE 2018, ISBN 9788409070954), ed. em português 
como Regulação do contrato de seguro em Portugal e Espanha: análise comparada 
(Fundación INADE 2019, ISBN 9788409091096). 

 Temas de direito dos seguros. A propósito da nova lei do contrato de seguro (coordenação), 
1.ª ed., Almedina 2012, ISBN 9789724047355; 2.ª ed., revista e aumentada, Almedina 2016, 
ISBN 9789724067834. 

 Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Teles, 2 vols., Almedina 2012, ISBN 
9789724049885 e 9789724049892 (membro da comissão organizadora). 

 Tradução e nota prévia à obra Os conceitos jurídicos fundamentais aplicados na 
argumentação judicial de Wesley Newcomb Hohfeld, Fundação Calouste Gulbenkian 2008, 
ISBN 9789723112399. 

Capítulos de livros: 

 No prelo: «Discrimination bans and insurance law» em C. Di Noia/ M. Gargantini/ M. 
Lamandini (coord.), Fundamental rights and financial law (Edward Elgar Publishing 2020) e 
em M. L. Rego/ B. Kuschke (coord.), Insurance and human rights, AIDA Europe Research 
Series on Insurance Law and Regulation 4 (Springer 2020). 

 No prelo: «Transparency in the regulation of insurance activities» em P. Marano/ K. Noussia 
(coord.), Transparency in insurance law and regulation: the insurance undertakings/ 
intermediaries and the supervisory authorities, AIDA Europe Research Series on Insurance 
Law and Regulation 4 (Springer 2020). 

http://hdl.handle.net/10362/8402
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2432694
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2432694
https://catedrafundacioninade.org/sites/catedrafi/files/el_contrato_de_seguro-.pdf
https://fundacioninade.org/sites/inade.org/files/cc3_-_regulacao_do_contrato_de_seguro.pdf
http://hdl.handle.net/10362/15138


Janeiro de 2020 4 

 No prelo: «Transparency in Portuguese contract law» em P. Marano/ K. Noussia (coord.), 
Transparency in insurance contract law, AIDA Europe Research Series on Insurance Law 
and Regulation 2, Springer 2020, ISBN 9783030311971. 

 «Insurance in today’s sharing economy: new challenges ahead or a return to the origins of 
insurance?» (coautoria) em P. Marano/ K. Noussia (coord.), InsurTech: a legal and regulatory 
view, AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation 1, Springer 2020, 
ISBN 9783030273866, pp. 27-47. doi: 10.1007/978-3-030-27386-6_2. 

 Anotação ao artigo art. 3.º da Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, e ao art. 2.º do Regime Jurídico 
da Distribuição de Seguros, em P. R. Martinez/ F. A. Matos (coord.), Lei da Distribuição de 
Seguros Anotada, Almedina 2019, ISBN 9789724079554, pp. 22-26 e 83-87. 

 Anotação aos artigos 443.º a 451.º, 512.º a 538.º, 550.º a 561.º, 606.º a 609.º, 623.º a 626.º 
e 1231.º a 1244.º, todos do Código Civil, em A. Prata (coord.), Código Civil Anotado, vol. I, 
Almedina 2017, ISBN 9789724069937, pp. 570-584, 674-698, 705-722, 783-789, 805-809 e 
1529-1540, 2.ª ed., Almedina 2019, ISBN: 9789724079073, pp. 605-619, 711-734, 741-758, 
819-826, 842-846, 1586-1597. 

 «Chapter 41 – Portugal» em International insurance law and regulation, Center for 
International Legal Studies, Thomson Reuters Westlaw 2016, ISBN: 9780379012859, pp. 
543-581; republicado em Thomson Reuters Westlaw 2017, pp. 553-591; em Thomson 
Reuters Westlaw 2018, pp. 553-592, e em Thomson Reuters Westlaw 2019, ISBN 
9781731914248, pp. 555-593 (com atualizações). 

 «O seguro por conta de outrem» em Temas de direito dos seguros, coord. M. Lima Rego, 2.ª 
ed., revista e aumentada, Almedina 2016, pp. 245-264. 

 «O contrato de resseguro» em Temas de direito dos seguros, coord. M. Lima Rego, 2.ª ed., 
revista e aumentada, Almedina 2016, pp. 287-326 (coautoria). 

 «Portugal» em Getting the deal through. Insurance litigation 2014, Law Business Research 
2014, ISSN 2055-236X, pp. 44-48, republicado em Getting the deal through. Insurance 
litigation 2015, Law Business Research 2015, pp. 48-51 e em Getting the deal through. 
Insurance litigation 2016, Law Business Research 2016, pp 55-58 (coautoria). 

 «O início da cobertura no seguro desportivo» em O desporto que os tribunais praticam, coord. 
J. M. Meirim, Coimbra 2014, ISBN 9789723222128, pp. 211-226, republicado em O direito 
do desporto em perspetiva, coord. A. C. Carvalho, Almedina 2015, ISBN 9789724062600, 
pp. 235-250. 

 «Os seguros de riscos catastróficos» em Direito(s) das catástrofes naturais, Almedina 2012, 
ISBN 9789724049236, pp. 269-322 (coautoria). 

 «O contrato e a apólice de seguro» em Temas de direito dos seguros, coord. M. Lima Rego, 
1.ª ed., Almedina 2012, pp. 15-37. 

 «O prémio» em Temas de direito dos seguros, coord. M. Lima Rego, 1.ª ed., Almedina 2012, 
pp. 191-212. 

 «O risco e suas vicissitudes» em Temas de direito dos seguros, coord. M. Lima Rego, 1.ª 
ed., Almedina 2012, pp. 275-297. 

 «Seguros coletivos e de grupo» em Temas de direito dos seguros, coord. M. Lima Rego, 1.ª 
ed., Almedina 2012, pp. 299-328. 

 «Portugal» em Insurance & reinsurance. Jurisdictional comparisons, European Lawyer 
Reference Series, Thomson Reuters 2012, ISBN 9781908239167, pp. 209-224 (coautoria). 

https://www.springer.com/gp/book/9783030311971
https://www.springer.com/gp/book/9783030273859
https://www.springer.com/gp/book/9783030273859
https://store.legal.thomsonreuters.com/law-products/Treatises/International-Insurance-Law--Regulation/p/104310093
http://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Artigos/2016/IL2016_Portugal.pdf
http://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Artigos/2014/O_Inicio_da_Cobertura_no_Seguro_Desportivo.pdf
http://hdl.handle.net/10362/15125
http://hdl.handle.net/10362/15101
http://hdl.handle.net/10362/15102
http://hdl.handle.net/10362/15124
http://hdl.handle.net/10362/15115
http://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Artigos/2012/Portugal_European_Lawyer_Insurance_reinsurance.pdf
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 «Contract Law» em Portuguese law: an overview, Almedina 2007, ISBN: 9789724032306, 
pp. 183-196 (coautoria). 

Artigos em revistas de circulação internacional com arbitragem científica: 

 No prelo: «Compensatio lucri cum damno in Portugal» (2020) 28 European Review of Private 
Law. 

 «Statistics as a basis for discrimination in the insurance business», Law, Probability and Risk 
(2015) 14 (2): 119-134. doi: 10.1093/lpr/mgu017 First published online: October 15, 2014. 

Publicações em atas de encontros científicos: 

 «Adiantamento de custos de defesa nos seguros D&O» em M. J. Antunes e A. Soveral 
Martins (coord.), Colóquio Internacional Governação das Sociedades, Responsabilidade Civil 
e Proteção dos Administradores, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra 2018, ISBN 9789898891204, pp. 71-94. 

 «Product oversight and customer demands and needs: contract law implications» em 
Proceedings of the 19th Annual Conference of the Insurance Law Association of Serbia. 
Insurance Law and Practice – Challenges, New Technologies and Corporate Governance, 
AIDA Serbia / German Foundation for International Legal Co-Operation (IRZ) 2018, pp. 218-
231. 

 «Insurance segmentation as unfair discrimination: what to expect next in the wake of Test-
Achats» em Proceedings of the 16th Annual Conference of the Insurance Law Association of 
Serbia. Insurance law, governance and transparency: basics of the legal certainty, AIDA 
Serbia / German Foundation for International Legal Co-Operation (IRZ) 2015, pp. 377-392. 

 «Garantias bancárias e seguros de crédito e caução» em Direito Bancário [em linha]. Lisboa: 
Centro de Estudos Judiciários 2015, Coleção de Formação Contínua, pp. 209-221. 

 «Os seguros e o incumprimento dos contratos», em A crise e o direito, Almedina 2013, ISBN 
9789724052014, pp. 239-246. 

 «Um seguro de responsabilidade civil para os magistrados?» em Novos temas da 
responsabilidade civil extracontratual das entidades públicas, ICJP 2013, ISBN: 
9789899783430, pp. 159-167. 

 «Catástrofes naturais e seguros» em Catástrofes Naturais – Uma realidade multidimensional, 
ICJP 2013, ISBN: 9789899783423, pp. 165-190 (coautoria). 

 «O contrato de sociedade como documento» em II Congresso Direito das Sociedades em 
Revista, Almedina 2012, ISBN 9789724049625, pp. 481-506. 

 «A quem aproveita o seguro de responsabilidade civil de administradores celebrado para os 
efeitos do art. 396.º CSC?» em I Congresso Direito das Sociedades em Revista, Almedina 
2011, ISBN 9789724045139, pp. 415-447.  

Outros artigos científicos: 

 «Parecer. Seguro D&O com cobertura de custos de defesa em processo penal ou 
sancionatório. Declaração inicial do risco. Notificação do sinistro. Causação dolosa do 
sinistro. Prescrição» (coautoria) (2019) 97 Revista de Direito Privado 239-324. 

 Anotação ao Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (Grande Secção) de 28 de 
novembro de 2017 Rodrigues de Andrade (C-514/16), em Anuário Português de Direito 
Internacional 2017, Instituto Diplomático, Ministério dos Negócios Estrangeiros 2018, ISBN 
9789898140265, pp. 275-284. 

http://hdl.handle.net/10362/9273
http://lpr.oxfordjournals.org/content/14/2/119
https://www.academia.edu/36854058/Product_oversight_and_customer_demands_and_needs_contract_law_implications?auto=download
http://hdl.handle.net/10362/15127
http://hdl.handle.net/10362/15127
http://hdl.handle.net/10362/15132
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/civil/Direito_Bancario.pdf
http://hdl.handle.net/10362/15126
http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/respcivil_ebook_completo_rev1.pdf
http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/respcivil_ebook_completo_rev1.pdf
http://hdl.handle.net/10362/15130
http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_catastrofes_final1_isbn.pdf
http://hdl.handle.net/10362/15100
http://hdl.handle.net/10362/9286
http://hdl.handle.net/10362/9286
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 «A suspensão dos prazos de caducidade e prescrição por efeito da mediação» (2017) 77 
Revista da Ordem dos Advogados 681-709. 

 «Manifesto contra a subversão do contrato» (2018) Themis Edição Especial n.º 6, pp. 267-
294, comemorativa dos 20 Anos da FDUNL, republicado em (2019) Revista de Direito 
Comercial 31-74. 

 «A segmentação do mercado para avaliação dos riscos seguros: que futuro?», em Estudos 
em Homenagem ao Prof. Doutor Carlos Pamplona Côrte-Real, Almedina 2016, pp. 703-729. 

 «O direito de regresso do segurador contra o condutor em caso de abandono do sinistrado» 
(2016) 53 Cadernos de Direito Privado 18-41 (anotação ao AUJ n.º 11/2015). 

 «Da inconstitucionalidade das normas permissivas de “discriminação racional”», em Estudos 
em memória do Conselheiro Artur Maurício, Coimbra 2014, ISBN 9789723222685, pp. 869-
888. 

 «Decisões em ambiente de incerteza: probabilidade e convicção na formação das decisões 
judiciais» (2013) 21 Julgar 119-147. 

 «O e-mail como título executivo», em Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre 
de Freitas, I, Coimbra 2013, ISBN 9789723221190, pp. 1021-1043. 

 «O seguro por conta de outrem em Portugal, Angola e Moçambique» em Estudos em 
Homenagem a Miguel Galvão Teles, II, Almedina 2012, ISBN 9789724049892, pp. 747-765. 

 «A promessa de exoneração de dívida a terceiro. Pretexto para uma reflexão sobre o 
conceito de prestação» em Estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de 
Almeida, Almedina 2011, ISBN 9789724043197, pp. 681-708. 

 «A tutela institucional de interditos. O caso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa» (2010) 
142 O Direito 681-704, ISBN 9789724044149 (coautoria). 

 «New Portuguese insurance contract framework» em www.lexisnexis.com, 15.12.2008 
(coautoria). 

 «As partes processuais numa acção em sub-rogação» (2006) 13 Themis 63-108, ISBN 
9789724030951. 

Materiais pedagógicos não publicados: 

 Carta aos estudantes de Direito das Obrigações (material não publicado, 2015). 

 Exercícios de Direito das Obrigações (material não publicado, 2013). 

 Exercícios de Direito das Pessoas e da Família (material não publicado, 2010). 

Organização de conferências de natureza científica: 

 Na qualidade de Presidente da AIDA Portugal, presidiu, em conjunto com Christian Felderer, 
Presidente da AIDA Europe, à Comissão Organizadora da 8.ª Conferência da AIDA Europe, 
intitulada Landfall of the Tech Storm, que teve lugar em Lisboa na Fundação Calouste 
Gulbenkian e na Universidade Nova de Lisboa nos dias 3 e 4 de outubro de 2019. 

 Na qualidade de membro do Conselho Científico da AIDA Portugal, integrou a organização 
do 16.º Congresso do Comité Ibero-Latino-Americano da Associação Internacional de Direito 
dos Seguros (AIDA), um congresso internacional que teve lugar entre 8 e 10 de maio de 2013 
na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 

https://portal.oa.pt/media/126668/roa-iii_iv-2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5c31f91940ec9a8d36cfe7f2/1546778908046/2019-02.pdf
http://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Artigos/2014/Decisoes_em_ambiente_de_incerteza_-_probabilidade_e_conviccao_na_formacao_das_decisoes_judiciais.pdf
http://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Artigos/2014/Decisoes_em_ambiente_de_incerteza_-_probabilidade_e_conviccao_na_formacao_das_decisoes_judiciais.pdf
http://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Artigos/2013/O_e-mail_como_titulo_executivo_-_Margarida_Lima_Rego.pdf
http://hdl.handle.net/10362/9271
http://hdl.handle.net/10362/9271
http://hdl.handle.net/10362/9266
http://www.lexisnexis.com/
http://hdl.handle.net/10362/8399
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/MLR_MA_26637.pdf
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/mlr_MA_22076.pdf
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/MLR_MA_14751.pdf
https://www.eventbrite.co.uk/e/8th-aida-europe-conference-2019-landfall-of-the-tech-storm-tickets-62500159660
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Comunicações de natureza científica: 

 «A cobertura de custos de defesa e a imputação de dolo no seguro de responsabilidade civil 
dos administradores e conselheiros de sociedades (D&O)», em Brasília, em Contrato de 
Seguro: Temas Atuais, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito dos Seguros com o 
apoio da Ordem dos Advogados Brasileiros (03.12.2019). 

 «Veículos autônomos: um novo paradigma para os seguros de responsabilidade civil» no 
Seminário Luso-Brasileiro de Direito dos Seguros: o Contrato de Seguro e os Novos Riscos, 
em Porto Alegre, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul em parceria com o Poder Judiciário, Centro de Estudos do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (29.11.2019). 

 «Veículos autónomos: em busca de um novo paradigma para a responsabilidade civil» no 
Seminário O Regime Jurídico da Responsabilidade Civil do Produtor (Decreto Lei 383/89): 
30 Anos Depois, organizado pelo Instituto de Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros e pelo 
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (29.10.2019). 

 «The use of statistics in insurance: where to draw the line and why it matters – a focus on 
gender discrimination» no Simpósio Internacional Erasmus+ Differential Treatment in 
Insurance: Colateral Damage?, realizado em Istambul, na Turquia, na Koç Universitesi 
(15.04.2019). 

 Oradora em mesa redonda na conferência Novos Desafios para o Consumidor, integrada 
nas comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, no Auditório do Pavilhão do 
Conhecimento, em Lisboa, para apresentação pública dos resultados de um estudo sobre a 
política de defesa do consumidor em Portugal, que realizou enquanto membro da equipa 
multidisciplinar liderada pelo Prof. Doutor Pedro Simões Coelho, da NOVA Information 
Management School (15.03.2019). 

 Oradora em mesa redonda nos eventos de lançamento do volume Regulación del contrato 
de seguro en Portugal y España, organizados pela Fundación INADE em Vigo (23.01.2019), 
no Porto (29.03.2019) e em Lisboa (18.06.2019). 

 «Ambush marketing: a proteção das empresas: instrumentos de Direito Civil» no Colóquio 
Ambush Marketing – Perspetivas de Marketing & Comunicação, Desporto e Direito, 
organizado pela NOVA Direito e pelo CEDIS (12.12.2018). 

 «Enquadramento – novo regime: o que muda» nas Jornadas sobre o Novo Regime de 
Distribuição de Seguros: Visão Global do Regime, organizadas pelas Faculdades de Direito 
das Universidades de Lisboa e de Coimbra e pela Associação Portuguesa de Seguradoras 
(12.07.2018). 

 «O adiantamento de custos de defesa nos seguros de D&O» no Colóquio Internacional 
Governo das Sociedades, Responsabilidade Civil e Proteção dos Administradores, 
organizado pelo Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra (17.05.2018). 

 «Product oversight and customer demands and needs: contract law implications» na 19th 
Annual Conference of the Insurance Law Association of Serbia. Insurance Law and Practice 
– Challenges, New Technologies and Corporate Governance, AIDA Serbia / German 
Foundation for International Legal Co-Operation (IRZ), em Palic, na Sérvia (21.04.2018). 

 «Insurance in today’s sharing economy: the IDD impact» na reunião conjunta de Grupos de 
Trabalho da AIDA Europe, 7th AIDA Europe Conference, De-Mystifying InsurTech – a Legal 
and Regulatory View, Universidade de Kozminski, Varsóvia (13.04.2018). 
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 «Liability for misselling insurance products» na III Conference in Law and Financial Markets, 
The future of insurance distribution in Europe, na Universidade Nova de Lisboa (22.03.2018). 

 «A ação direta nos seguros de responsabilidade civil. Origem. Justificação dogmática. O 
sistema português» no XV Congresso de Direito dos Seguros do Comité Ibero-Latino-
Americano da Associação Internacional de Direito dos Seguros, em Santa Cruz de la Sierra, 
na Bolívia (04.05.2017). 

 «Da venda de seguros e torradeiras: opacidade, transparência e a adequação do produto às 
necessidades e exigências consumidor», com comentário de Júlio Gomes, na série Católica 
Talks, organizada pelo Católica Research Center for the Future of Law (27.03.2017). 

 «O direito civil e os mercados financeiros» no Congresso Científico Internacional 50 Anos do 
Código Civil de 1966, na Reitoria da UNL (13.12.2016). 

 «Insurance contract as product: inconsistency with the customer’s demands and needs as 
grounds for remedial action», lição especial a propósito da visita à FDUL do Prof. Doutor 
Jérôme Kullmann, Presidente da Associação Internacional de Direito dos Seguros, a convite 
do Prof. Doutor Pedro Pais de Vasconcelos (21.11.2016). 

 Transparency in insurance law: Portugal, na reunião conjunta de Grupos de Trabalho da 
AIDA Europe, na Universidade de Helsínquia (16.06.2016). 

 Comentário à intervenção de Miguel Calado Moura, doutorando, no SPEED English – NOVA 
Direito com o tema «A civil lawyer’s perspective on the concept of promise in private law» 
(30.03.2016). 

 Alternative dispute resolution (ADR) & online dispute resolution (ODR) for consumers in 
insurance: Portugal, na reunião de Grupo de Trabalho, Colóquio La soft law et le droit des 
assurances, da AIDA France, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, Paris 
(02.12.2015). 

 The whys and why nots of gender discrimination in insurance (sessão inaugural do SPEED 
English – NOVA Direito – 04.11.2015). 

 Seguros associados a contratos bancários, Congresso de Direito do Consumo, Lisboa 
(18.09.2015). 

 Insurance segmentation as unfair discrimination: what to expect next in the wake of Test-
Achats, 16th Annual Conference of the Insurance Law Association of Serbia. Insurance law, 
governance and transparency: basics of the legal certainty, AIDA Serbia / German Foundation 
for International Legal Co-Operation (IRZ), em Palic, na Sérvia (18.04.2015).  

 Comentário à intervenção de Fernando Horta Tavares no SPEED da NOVA Direito com o 
tema «O papel da jurisprudência dos tribunais superiores e reformas processuais no Brasil: 
o ponto da situação» (03.12.2014). 

 A segmentação do mercado para avaliação dos riscos seguros: que futuro?, no Congresso 
de Direito dos Seguros da AIDA Portugal (29.11.2014). 

 Oradora na Ação de Formação Contínua em Direito do Desporto do Centro de Estudos 
Judiciários, com o tema «Questões sobre o contrato de seguro desportivo» (10.10.2014). 

 Comentário à intervenção de João Pedro Pinto-Ferreira, doutorando, no SPEED da NOVA 
Direito com o tema «Limites à recorribilidade dos despachos de gestão processual e de 
adequação formal no CPC» (08.10.2014). 

 Oradora na Ação de Formação Contínua em Direito Bancário do Centro de Estudos 
Judiciários, com o tema «Garantias bancárias e seguros de crédito e caução» (21.02.2014). 
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 Statistics as a basis for discrimination in the insurance business, Conferência ICS 2013: 
Rights and Inequalities. Paradoxes and Alternatives (12.11.2013). 

 Catastrophe insurance in the cities of the future, Workshop: Cities of the future / 
desertification, Escola Doutoral da NOVA (28.06.2013). 

 Accumulation of claims and subrogation in Portugal, reunião de Grupo de Trabalho, XIII 
Congresso de Direito dos Seguros do Comité Ibero-Latino-Americano da Associação 
Internacional de Direito dos Seguros, Fundação Calouste Gulbenkian (08.05.2013). 

 A Lei 67/2007 e os seguros de responsabilidade civil, em Novos temas da responsabilidade 
civil extracontratual das entidades públicas, IJCP – FDL (05.12.2012). 

 Catástrofes naturais e seguros, em Catástrofes Naturais – Uma realidade multidimensional, 
ICJP – FDL (24.10.2012). 

 O contrato de sociedade como documento, II Congresso Direito das Sociedades em Revista 
(21.04.2012). 

 Comentário à intervenção de Higina Castelo, doutoranda, no SPEED da NOVA Direito com 
o tema «Suportes contratuais das atividades de mediação de seguros – que relação com o 
contrato de mediação» (09.11.2011). 

 O seguro de responsabilidade civil dos administradores, I Congresso de Direito das 
Sociedades em Revista (09.10.2010). 

 O contrato a favor de terceiro na jurisprudência portuguesa sobre seguros (SPEED – NOVA 
Direito – 15.05.2006). 

 

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

Desde fevereiro de 2012               Universidade Nova de Lisboa 

 É professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa («NOVA 
Direito») (http://www.fd.unl.pt/) desde outubro de 2017, anteriormente: professora auxiliar da 
mesma Faculdade. 

 É coordenadora do Mestrado em Direito e Mercados Financeiros, 2.º Ciclo de Bolonha – uma 
parceria entre a NOVA Direito e a NOVA IMS, cuja 1.ª edição abriu em setembro de 2015. 

 É vice-coordenadora (e co-Sponsor: FCT) do 3.º Ciclo em Direito da NOVA Direito desde 1 
de março de 2013 (Programa de Doutoramento FCT), coordenando desde novembro de 2015 
os novos English SPEED (Seminário Permanente sobre o Estado e o Estudo do Direito). 

Regências                Universidade Nova de Lisboa 

1.º Ciclo – Licenciatura em Direito: 

 Direito das Obrigações (2012/2013 a 2019/2020). 

 Introdução ao Direito e ao Pensamento Jurídico (2016/2017, 2017/2018). 

 Teoria do Processo (2012/2013 a 2015/2016). 

 Direito das Pessoas e da Família (2011/2012). 

 Direito Processual Civil Executivo (corregência) (2011/2012). 

http://www.youtube.com/watch?v=kFB8_T4ON_0&list=UUxg_MRVczx3vCtvx1huoZtw&index=2
http://prezi.com/dd_rx4ncxlio/catastrophe-insurance/
http://www.fd.unl.pt/
http://www.fd.unl.pt/Cursos.asp?tipo=70&ano=2014/2015
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2.º Ciclo – Mestrado em Direito e Mercados Financeiros; e 

    – Mestrado em Direito e Economia do Mar: 

 Insurance Law (2018/2019 e 2019/2020). 

 Direito dos Seguros (2015/2016 a 2017/2018). 

3.º Ciclo – Doutoramento em Direito 

 Scientific Publication (2019/2020). 

2.º Ciclo – Mestrado em Direito e Gestão: 

 Mercados e Operações Financeiras (corregência) (2013/2014 a 2018/2019). 

2.º Ciclo – Mestrado em Direito: Forense e Arbitragem: 

 Oralidade na Advocacia (2015/2016 e 2016/2017). 

2.º Ciclo – Mestrado em Direito: 

 Direito Bancário e dos Seguros (2012/2013 a 2014/2015). 

Abril de 2005 a janeiro de 2012                   Universidade Nova de Lisboa 

 Como professora convidada na NOVA Direito. Cursos: * Direito das Pessoas e da Família, 
do 1.º Ciclo de Bolonha – Licenciatura em Direito (2009/2010); * Direito Bancário e dos 
Seguros, do 2.º Ciclo de Bolonha – Mestrado de Direito (2010/2011, 2011/2012). 

 Como assistente convidada na NOVA Direito. Cursos: * Direito das Pessoas e da Família, do 
1.º Ciclo de Bolonha (2008/2009); * Sistemas Jurídicos Comparados, ao 1.º ano da 
Licenciatura em Direito (segunda parte do curso, 2004/2005). 

Desde outubro de 2010          Jurisnova 

 Organiza o curso e assegurará a docência de algumas das sessões do II Jurisnova Crash 
Course Inovação em Seguros: a Indústria em Transição, integrado no Programa de 
Treinamento no Exterior da Escola Nacional de Seguros do Brasil (22 a 26.06.2020). 

 Organizou o curso e assegurou a docência de algumas das sessões do I Jurisnova Crash 
Course Inovação em Seguros: a Indústria em Transição, integrado no Programa de 
Treinamento no Exterior: Lisboa, da Escola Nacional de Seguros do Brasil (24 a 28.06.2019). 

 Organizou o curso e assegurou a docência de algumas das sessões do curso breve 
Operações de Financiamento e Garantias (julho de 2018). 

 Organizou o curso e assegurou a docência da maioria das sessões: I Curso Novos 
Desenvolvimentos em Direito dos Seguros (outubro a dezembro de 2010). 

Diversos 

 Leciona no II Curso de Pós-Graduação em Direito dos Seguros, organizado pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, com os temas «Seguro e figuras afins» (04.11.2019) e 
Seguro por conta própria e de outrem» (27.02.2020). 

 Leciona no I Curso de Pós-Graduação em Direito da Igualdade, organizado pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, com o tema «Igualdade de género e Direito dos 
Seguros» (23.01.2020) 

 Lecionou no I Curso de Pós-Graduação em Direito dos Seguros, organizado pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, com os temas «Seguro e figuras afins» (14.11.2018) e 
Seguro por conta própria e de outrem» (31.01.2019). 
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 Lecionou no I Curso Avançado em Seguro de Acidentes de Trabalho, organizado pela AIDA 
Portugal em parceria com a Jurisnova, na NOVA Direito, com o tema «A natureza do contrato 
de seguro de acidentes de trabalho» (08.10.2019). 

 Lecionou no curso Entrepreneurship & Law, organizado pela Associação de Estudantes da 
NOVA Direito, com o tema «Resolução por incumprimento: indemnizações» (22.10.2018). 

 Membro da comissão de honra do Colóquio de Celebração dos 20 Anos do Instituto do Direito 
Bancário, da Bolsa e dos Seguros, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra (13.10.2018). 

 Lecionou no II Curso de Pós-Graduação Avançada em Contencioso Comercial, organizado 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com o tema «Verosimilhança, 
probabilidade e convicção na formação das decisões judiciais» (25.07.2018). 

 Lecionou no II Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, organizado pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com o tema «A relação de garantia» 
(26.04.2018). 

 Lecionou no curso de Mercados Financeiros, organizado pela Associação de Estudantes da 
NOVA Direito, com os temas «Introdução aos Mercados Financeiros» e «Seguros» 
(09.04.2018). 

 Organizou e foi oradora na III Conference in Law and Financial Markets, uma parceria entre 
a NOVA Direito e a NOVA Information Management School, dedicada ao tema The future of 
insurance distribution in Portugal (22.03.2018). 

 Lecionou nos XVIII e XIX Cursos de Pós-Graduação em Direito Bancário, da Bolsa e dos 
Seguros, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com o tema 
«Distribuição e mediação de seguros» (27.01.2018 e 24.22.2018). 

 Lecionou no Curso Avançado em Direito dos Seguros, edição de 2018, organizado pela AIDA 
Portugal com o apoio da ASF e da NOVA Direito, com os temas «O seguro e direitos 
fundamentais» (09.01.2018), «O prémio: cálculo e estipulação; pagamento e não pagamento; 
resgate» (06.03.2018) e «Seguros de responsabilidade civil; casos práticos» (24.04.2018). 

 Lecionou na 8.ª edição do Curso de Comércio Internacional da Secção Portuguesa da 
Câmara de Comércio Internacional, com o tema «Redação e negociação de contratos: o 
contrato de compra e venda internacional de mercadorias» (20.09.2017). 

 Lecionou no XXII Curso de Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários organizado 
pelo Instituto dos Valores Mobiliários e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
com o tema «Instrumento financeiro: núcleo e zonas de irradiação de um conceito» 
(17.10.2017). 

 Lecionou no Curso de Formação Avançada em Direito dos Seguros – entre a Lei e a Prática, 
organizado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com o tema «A Lei 
do Contrato de Seguro: enquadramento geral e novos desafios» (14.10.2017 em Coimbra, 
23.03.2018 em Lisboa). 

 Organizou a II Conference in Law and Financial Markets, uma parceria entre a NOVA Direito 
e a NOVA Information Management School, dedicada ao tema Brexit’s impact on financial 
markets (09.10.2017). 

 Lecionou no IV Curso de Pós-Graduação em Direito dos Seguros organizado pela AIDA 
Portugal e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com os temas «O seguro e 
a não discriminação» (29.11.2016), «O prémio: cálculo e estipulação; pagamento e não 
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pagamento; resgate» (09.02.2017) e «Seguros de vida associado ao crédito à habitação e 
ao consumo» (18.05.2017). 

 Lecionou na Pós-Graduação em Direito Bancário e dos Seguros organizada pela 
Universidade Autónoma de Lisboa, sendo responsável pelo Módulo XII: «Enquadramento 
jurídico do contrato de seguro (03 e 07.06.2016). 

 Organizou a I Conference in Law and Financial Markets, uma parceria entre a NOVA Direito 
e a NOVA Information Management School, dedicada ao tema Default in the financial sector: 
a multidisciplinary approach (05.05.2016). 

 Lecionou uma sessão do III Curso de Extensão Universitária em Direito do Trabalho e da 
Segurança Social na NOVA Direito, com o tema «O seguro de acidentes de trabalho» 
(17.02.2016). 

 Lecionou no II Curso de Pós-Graduação em Direito dos Seguros organizado pela AIDA 
Portugal e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com os temas «O seguro e 
a não discriminação» (05.03.2015) e «O prémio: cálculo e estipulação; pagamento e não 
pagamento; resgate» (31.03.2015). 

 Lecionou uma sessão do II Curso de Extensão Universitária em Direito do Trabalho e da 
Segurança Social na NOVA Direito, com o tema «O seguro de acidentes de trabalho» 
(10.02.2015). 

 Lecionou uma sessão do curso Comércio International e Arbitragem na II Escola de Verão 
da NOVA Direito, com o tema «Compra e venda internacional» (08.07.2014). 

 Lecionou uma sessão do III Curso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho e da Segurança 
Social na NOVA Direito, com o tema «O seguro de acidentes de trabalho» (13.02.2014). 

 Lecionou no I Curso de Verão da NOVA Direito, intitulado Os grandes desafios ao Direito no 
Século XXI, com o tema «Discriminação e doença» (11.07.2013). 

 Lecionou o módulo de seguros da 1.ª Pós-Graduação em Mercados Financeiros organizado 
pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda (21 e 22.06.2012). 

 Lecionou no Curso Complementar de Direito do Desporto organizado pelo Centro de Estudos 
Judiciários e pela NOVA Direito, com o tema «Seguro desportivo» (10.02.2012). 

 Lecionou no I Curso de Pós-Graduação em Direito dos Seguros organizado pela AIDA 
Portugal e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com os temas «Redação 
da apólice e cláusulas abusivas» (07.02.2012); «Seguros por conta de outrem» (01.03.2012); 
e «Sinistro» (08.03.2012). 

 Lecionou no I Curso de Extensão Universitária em Direito do Desporto organizado pela NOVA 
Direito, com o tema «Os seguros na atividade desportiva» (12.02.2011). 

 Participou, como oradora, no Workshop sobre Seguros da Formação Avançada «Os Direitos 
dos Consumidores. Um Desafio para as Organizações Empresariais», responsabilidade da 
parceria Deco / NOVA Direito (26.11.2010). 

 Lecionou no Master in Law and Management organizado pela NovaForum, com o tema 
«Seguros e empresas» (29.09.2010). 
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 Lecionou no X Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento em Direito do Consumo organizado 
pelo Instituto de Direito do Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
com o tema «O contrato de seguro» (12.05.2010). 

 Participou, como docente convidada, no curso de Metodologia da Investigação Jurídica da 
NOVA Direito, numa sessão dedicada ao tema «Centros de investigação» (27.11.2008). 

 Participou, como docente convidada, no curso de Metodologia da Investigação Jurídica da 
NOVA Direito, numa sessão dedicada ao tema «Centros de investigação» (22.11.2007). 

 

PARTICIPAÇÃO EM JÚRIS ACADÉMICOS 

Intervenções em júris de doutoramento (Bolonha): 

 Integra, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de doutoramento de 
Fátima do Rosário Cordeiro, intitulada «A estabilidade do sistema financeiro e a segurança 
nacional – o caso de Moçambique» (em agendamento). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de doutoramento 
de Miguel Alexandre Calado de Azevedo Moura, intitulada «Os limites da vinculação 
unilateral» (27.09.2018). 

 Integrou, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o júri do ato público de 
defesa da dissertação de doutoramento de Maria Inês Viana de Oliveira Martins, intitulada 
«Contrato de seguro e conduta dos sujeitos ligados ao risco» (21.07.2017). 

 Integrou, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, como arguente, o júri do 
ato público de defesa da dissertação de doutoramento de José Miguel de Faria Alves de 
Brito, intitulada «Sub-rogação no contrato de seguro. Introdução à transmissão de direitos ao 
segurador. Algumas aplicações típicas» (26.01.2017). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de doutoramento 
de Maria de Lurdes Coentro Vargas, intitulada «Escândalos no desporto e perturbação do 
contrato de patrocínio. A desconformidade contextual da prestação» (11.01.2017). 

 Integrou, na NOVA Direito, como orientadora, o júri do ato público de discussão do projeto 
de dissertação de doutoramento de Joana Cristina Purvis Paixão Campos Carvalho, 
intitulado «Sharing economy: a contratação através de plataformas na internet» (20.12.2016). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de doutoramento 
de Rita Gonçalves Canas da Silva, intitulada «Ausência temporária da prestação de trabalho. 
Suspensão laboral» (22.07.2016). 

 Integrou, na NOVA Direito, como presidente e orientadora, o júri do ato público de discussão 
do projeto de dissertação de doutoramento de Patrícia Maria Romeiro Guerra, intitulado «Os 
efeitos da conta plural» (18.02.2016). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
doutoramento de Higina Maria Almeida Orvalho da Silva Castelo, intitulada «Contrato de 
mediação. Estudo das prestações principais» (17.07.2014). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de doutoramento 
de João Manuel Bellino Athayde Varela, intitulada «Os limites de punibilidade em sede de 
autoria» (27.03.2014). 

 Integrou, na NOVA Direito, como presidente e arguente, o júri do ato público de discussão 
do projeto de dissertação de doutoramento de Maria de Lurdes Coentro Vargas, intitulado 
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«Perturbações no contrato de patrocínio desportivo. Inadequação ao fim e desvalor da 
prestação» (05.04.2013). 

Intervenções em júris de mestrado (Bolonha): 

 Integra, como presidente e arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da 
dissertação de mestrado de Ana Beatriz Rodrigues Carneiro, intitulada «Alteração das 
circunstâncias: a solução legal e a solução contratual – uma perspetiva de confronto com os 
sistemas de common law» (entregue em dezembro de 2019). 

 Integra, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Adriana Sofia Araújo de Babo, intitulada «A designação beneficiária e os 
herdeiros legais no contrato de seguro de vida» (entregue em novembro de 2018). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Osvaldina Câmia de Lourdes Gil Cassumba, intitulado «Relatório de estágio – 
Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios de Angola» (21.10.2019). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do 
relatório de mestrado de Francisca Faria Lopes, intitulado «Obrigações de meios e 
resultados: o impacto na culpa médica» (30.09.2019). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Patrícia Isabel Coimbras Marques, intitulado «Relatório de estágio desenvolvido 
no Juízo Central Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa» (23.09.2019). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Patrícia Andreia Assunção Soares, intitulada «Os seguros de 
responsabilidade civil de base reclamação (claims made) e os desafios da sua aplicação: o 
caso da responsabilidade ambiental» (02.07.2019). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Tânia Isabel de Matos Rodrigues, intitulada «A prescrição nos seguros de 
responsabilidade civil de base reclamação» (25.03.2019). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Patrícia Alexandra Pereira de Leão, intitulada «O penhor como elemento 
resolutivo da insolvência» (12.03.2019). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do 
relatório de mestrado de Ana Rita Moura Neves de Matos de Cadima Carvalho, intitulado «A 
duplicidade de papéis do corretor de seguros ao abrigo do novo RGPD: responsável pelo 
tratamento e/ou subcontratante» (01.02.2019). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do 
relatório de mestrado de Mariana Martins da Cruz Justo, intitulado «Risco cibernético e 
regulamento geral de proteção de dados: adaptação das empresas à nova realidade. O setor 
segurador: case-study» (06.12.2018). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Gonçalo Ricardo Lobo Albuquerque, intitulada «A admissibilidade da 
alienação em garantia» (27.09.2018). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do trabalho de 
projeto de Maria Madalena Mesquita Palha, intitulado «25th Annual Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration Moot» (26.09.2018). 
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 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Gonçalo Nuno Andrade Jardim, intitulada «Dos efeitos da citação no 
procedimento cautelar de suspensão de deliberações sociais» (13.09.2018). 

 Integrou, como vogal, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do trabalho de projeto 
de Jamily Gomes Carneiro Novaes, intitulado «25th Annual Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot» (12.09.2018). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
estágio de Susana Ramos Pereira, intitulado «Relatório de estágio no DIAP de Viana do 
Castelo» (25.07.2018). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Daniela Marques da Silva, intitulado «Relatório de estágio curricular no Juízo 
Central Criminal de Lisboa» (25.07.2018). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Mariana Rita Moreira Oliveira Leite Marreiros, intitulado «contratos de 
fornecimento de eletricidade e gás natural: formação e deveres de informação pré-
contratual» (06.07.2018). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da 
dissertação de mestrado de Francisco Corte Real Trabulo Novais, intitulada «A cláusula 
compromissória de mediação: fronteira entre a eficácia obrigacional do contrato e o princípio 
da voluntariedade do processo de mediação» (18.06.2018). 

 Integrou, como presidente e arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da 
dissertação de mestrado de Maria Beatriz Dias Sobral, intitulada «A ratio legis do regime 
jurídico dos seguros proibidos» (07.05.2018). 

 Integra, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de José Pedro Oliveira Marcelino, intitulada «Legitimidade e limites do 
reembolso societário no contexto do D&O Insurance» (15.03.2018). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Tomás Nestor Rodrigues de Paiva Rosado, intitulada «O seguro D&O em 
Portugal: da teoria à sua aplicação prática. A distribuição do capital Seguro» (15.03.2018). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Ana Cristina Galego Dias, intitulada «The concept of lack of conformity: from the 
CISG to the proposal on online sale of goods» (13.03.2018). 

 Integrou, como orientadora, na Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da 
Universidade Católica Portuguesa, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Margarida Maria Nunes da Silva Telo Rasquilha, intitulada «Lei que proíbe a 
discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado de saúde na 
atividade seguradora» (24.01.2018). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da 
dissertação de mestrado de Vânia Raquel Fernandes Dias, intitulada «Garantia bancária 
autónoma. Operação bancária: neutra ou ativa?» (12.12.2017). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Diogo Emanuel Trabulo Martins, intitulada «A relação entre a supervisão 
comportamental do Banco de Portugal e a literacia financeira» (10.11.2017). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da 
dissertação de mestrado de Francisco Correia Monteiro Cabral Campello, intitulada «As 
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posições jurídicas do banco organizador e líder numa operação de crédito sindicado» 
(10.11.2017). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do 
relatório de mestrado de Filipa Lagoa Valadares Moreira, intitulado «Relatório de estágio 
curricular no Julgado de Paz de Lisboa. Reconstituição natural vs. perda total do veículo» 
(13.09.2017). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Mariana Sofia Silva Antunes, intitulada «Dos conflitos de interesses no setor 
bancário: as declarações prestadas pelo banco no âmbito da recomendação de 
investimento» (27.07.2017). 

 Integrou, como presidente e arguente, na Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da 
Universidade Católica Portuguesa, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Raquel Alexandra Carrelo Dias, intitulada «O princípio indemnizatório no seguro 
de danos» (26.07.2017). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Sofia Andreia Assunção Soares, intitulado «Relatório de estágio curricular na 
Direção de Assuntos Jurídicos e Governance da Galp Energia, S.A.» (20.07.2017). 

 Integrou, como presidente e arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da 
tese de mestrado de João Maria Larcher Neves Santos Carvalho, intitulada «A (hipotética) 
remuneração do mutuário. Efeitos das taxas de juro de referência negativas em contratos de 
crédito bancário» (19.07.2017). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Catarina Miranda Soares da Costa Dias, intitulado «A competência das CPCJ 
mo apadrinhamento civil e comparação com a regulação do exercício das responsabilidades 
parentais a favor de terceiro e com a adoção restrita» (14.07.2017). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Bruna Marques Esequiel, intitulado «Relatório de estágio no Julgado de Paz do 
Seixal. Justiça partilhada como concretização da primazia das partes no processo» 
(14.06.2017). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Ana Laura Faustino Miranda, intitulado «Mediação e Conciliação nos Julgados 
de Paz» (14.16.2017). 

 Integrou, como presidente e arguente, na Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da 
Universidade Católica Portuguesa, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Ana Isabel Serra Calmeiro, intitulada «Da pluralidade de seguros» (12.07.2016). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Ana Margarida Pinheiro Leite, intitulada «A equidade na indemnização dos 
danos não patrimoniais» (16.12.2015). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da 
dissertação de mestrado de Ana Breitenfeld Granadeiro, intitulada «O abuso de informação 
privilegiada (insider trading): análise dos pressupostos do tipo legal à luz do artigo 378.º Cod. 
VM» (19.10.2015). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Patrícia Alexandra Mendes Pereira, intitulada «Crédito documentário. Da 
aplicação da proibição do pacto comissório à venda pelo banco emitente» (08.10.2015). 
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 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Maria João Carvalho Mateus de Lima, intitulada «Negociação por conta 
própria e conflitos de interesses. Atuação por parte do intermediário financeiro como 
contraparte dos clientes» (07.10.2015). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Andreia Sofia Lúcio Engenheiro, intitulada «O crédito bancário. A prevenção 
do risco e gestão de situações de incumprimento» (23.09.2015). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Liliane Andreia Sousa Rafael, intitulada «A obrigação alimentar – do berço à 
formação profissional» (23.09.2015). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Henrique Vale de Gato Santos Rodrigues, intitulada «As apostas desportivas 
online associadas à combinação de resultados: Em busca de uma resposta criminal» 
(14.09.2015). 

 Integrou, como arguente, Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa, o júri do ato público de defesa da dissertação de mestrado de Sara 
Cristina de Almeida Machado, intitulada «A proibição de práticas discriminatórias no Direito 
dos Seguros» (07.07.2015). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Lenira Susana Gonçalves Dias, intitulado «Segurança dos consumidores: a 
proteção dos serviços e bens perigosos» (26.06.2015). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da 
dissertação de mestrado de Daniel Fernandes Semedo, intitulada «A restrição ao sigilo 
bancário decorrente do regime de branqueamento de capitais: ponderação de interesses» 
(23.06.2015). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Ana Teresa Martins de Amorim Vasconcelos Carvalho, intitulado «A negociação 
no mercado a prazo do MIBEL» (22.05.2015). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do 
relatório de mestrado de Soraia Filipa Pereira Cardoso, intitulado «Processo especial de 
revitalização. O efeito de stand still» (20.05.2015). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de João Nuno Fernandes Frazão, intitulada «A regulação da atividade espacial: a 
questão emergente da responsabilidade civil no transporte turístico aeroespacial» 
(14.04.2015). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Ânia Marques Florença, intitulada «O abuso do direito no Direito do 
Consumo» (14.04.2015). 

 Integrou, como presidente e orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da 
dissertação de mestrado de Maria Carolina dos Santos Gomes França Barreira, intitulada 
«Home banking. A repartição dos prejuízos decorrentes de fraude informática» (10.04.2015). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Manuel Tomás Tchakamba, intitulada «O contrato de project finance: subsídios 
para a sua regulamentação no Direito Angolano» (07.04.2015). 
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 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
mestrado de Vanessa Cristina Trindade Bruno, intitulado «Relatório de estágio curricular no 
Julgado de Paz de Lisboa. A não obrigatoriedade de constituição de advogado nos Julgados 
de Paz» (07.04.2015). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Sara Fernandes Garcia, intitulada «As práticas comerciais desleais: uma 
visita guiada pelo regime português» (24.02.2015). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Marco António de Oliveira Prazeres, intitulada «Sobre a concorrência do 
trespassante de estabelecimento comercial. Estudo de direito privado» (07.01.2015). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Gilson Jorge Santos da Luz, intitulada «Contrato de abertura de crédito 
bancário: Efeitos e cessação do contrato» (21.10.2014). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
estágio de Andreia Isabel Ventura de Brito, intitulado «Relatório de estágio na Axa Portugal 
– Companhia de Seguros, S.A. e Axa Portugal – Companhia de Seguros Vida, S.A.» 
(21.10.2014). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Waldemar Eduardo Jesus, intitulada «Cessão da garantia bancária 
autónoma: uma reflexão à luz do Direito Santomense» (31.07.2014). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
estágio de Inês Coutinho de Oliveira Cesteiro, intitulado «Relatório de estágio curricular no 
INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)» (23.07.2014). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de mestrado de 
Ana Filipa Camacho Costa, intitulada «O princípio da confidencialidade na mediação em 
matéria civil e comercial: caso português» (23.07.2014). 

 Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Marta Nascimento Borges Medeiros, intitulada «Os contratos celebrados à 
distância no Decreto-Lei 143/2011 e na Diretiva 2011/83/UE» (30.05.2014). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Raquel Monteiro Silva Carvalho, intitulada «Seguros de pessoas: limites no 
tratamento de dados pessoais» (25.03.2014). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Lisana Rute Gomes Medeiros, intitulada «Seguros ligados a fundos de 
investimento (unit linked). Problemas de comercialização» (27.01.2014). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de mestrado de 
Maria Isabel Saraiva Rodrigues Abrantes Gonçalves, intitulada «A fase de saneamento em 
Portugal, em Inglaterra e nos EUA» (21.01.2014). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Maria das Dores de Lemos Honrado, intitulada «A intervenção da seguradora 
nas acções propostas contra o segurado» (21.01.2014). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Andreia Cristina Serrano Moreira, intitulada «A resolução do contrato de 
arrendamento urbano por incumprimento do arrendatário: o caso do n.º 2 do artigo 1083.º do 
Código Civil e a jurisprudência» (03.01.2014). 
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 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Edgar Nuno Freitas Rodrigues, intitulada «A Internet e o Sistema de Justiça. A 
questão da prova digital» (18.12.2013). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de mestrado de 
Patrícia Isabel Matos da Silva Alves, intitulada «Aplicação das medidas de coacção às 
pessoas colectivas» (17.09.2013). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de estágio de Ana 
Margarida Ricardo dos Santos Matos, intitulado «Relatório de estágio na OIT» (11.07.2013). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Hugo Pereira Rosário, intitulada «O seguro obrigatório automóvel: o dever 
de segurar e o âmbito objectivo de cobertura» (04.07.2013). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de José Miguel do Rosário Melo Rodrigues, intitulada «Limites da TAEG no crédito 
ao consumo – o problema da usura» (21.06.2013). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de mestrado de 
João José de Leal Gonsalves Lupi, intitulada «Providências cautelares e arbitragem – uma 
relação delicada» (21.06.2013). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Inês de Almeida Ferraz, intitulada «Sub-rogação pelo ressegurador nos 
direitos do segurado» (05.06.2013). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Patrícia de Sousa Ferreira, intitulada «O salvamento em direito dos seguros. 
Reflexão sobre o ónus de afastamento e mitigação dos danos ocasionados pelo sinistro no 
âmbito do dever geral de cooperação das partes na vigência do contrato de seguro» 
(15.05.2013). 

 Integrou, como arguente, no ISCAD, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado em solicitadoria de Maria Fernanda da Conceição Correia da Silva Santos, 
intitulada «A venda executiva. Considerações sobre a ação executiva, o papel do agente de 
execução e modalidades de venda. A natureza jurídica da venda executiva» (24.01.2013). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Helder Fernando Mendeiros Mourato, intitulada «O contrato de swap de taxa de 
juro e um caso de desequilíbrio contratual» (15.11.2012). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Tito Nuno Ferreira Rodrigues, intitulada «As vendas associadas nos contratos 
de crédito à habitação» (o ato, marcado para 08.11.2012, não se realizou devido a 
desistência do candidato). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de 
estágio de Sandra Isabel Neves Duarte, intitulado «A vida na ALICO» (19.04.2012); 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Sara Cascais Palmeirim Castanho, intitulada «Deveres pré-contratuais nos 
contratos com os consumidores em Portugal e no Reino Unido» (o ato, marcado para 
12.04.2012, não se realizou devido a desistência da candidata). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Bruno Filipe Rocha de Oliveira Ferreira, intitulada «O sigilo bancário: deveres 
do banco perante os clientes» (22.11.2011). 
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 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Ana Filipa Nunes Sabrosa, intitulada «As relações entre os mediadores de 
seguros e as empresas de seguros: a sua natureza jurídica» (20.12.2010). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de mestrado de 
David Francisco Marcão Taipas de Ferreira Marques, intitulada «Distinção entre as acções 
nominativas e ao portador. O caso das acções escriturais» (16.12.2010). 

 Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação 
de mestrado de Maria Sofia Lopes Caraças Centeno Duarte, intitulada «Os deveres de 
informação do segurado» (13.09.2010). 

 Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de mestrado de 
Fábio de Jesus Loureiro, intitulada «A protecção dos credores das sociedades comerciais e 
a eficácia externa das obrigações» (15.06.2010). 

 Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de 
mestrado de Maria Francisca Rasquilho Vidal Saragoça Teixeira Duarte, intitulada «A compra 
e venda de bens futuros e os futuros de bolsa sobre mercadorias. Natureza jurídica» 
(10.05.2010). 

Intervenções em júris de mestrado (pré-Bolonha): 

 Integrou, como arguente, na Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa, o júri do ato público de defesa da dissertação de mestrado de Ricardo 
Jacinto Pedro João, intitulada «Do dever pre-contratual de informação do tomador do seguro 
no novo regime do contrato de seguro (dos seus limites)» (10.12.2010). 

 

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES E DE ESTÁGIOS 

Dissertações de doutoramento (Bolonha): 

 Orienta atualmente três dissertações de doutoramento na NOVA Direito. 

Dissertações de mestrado (Bolonha): 

 Orienta atualmente diversas dissertações de mestrado na NOVA Direito. 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Adriana Sofia Araújo de 
Babo, intitulada «A designação beneficiária e os herdeiros legais no contrato de seguro de 
vida» (entregue em novembro de 2018). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Patrícia Andreia Assunção 
Soares, intitulada «Os seguros de responsabilidade civil de base reclamação (claims made) 
e os desafios da sua aplicação: o caso da responsabilidade ambiental» (aprovada em 
02.07.2019), dissertação agraciada com o Prémio de Excelência Académica Dr. ISAAC 
HALPERIN pelo Comité Ibero-Latino-Americano da Associação Internacional de Direito 
dos Seguros (agosto de 2019). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Tânia Isabel de Matos 
Rodrigues, intitulada «A prescrição nos seguros de responsabilidade civil de base 
reclamação» (aprovada em 25.03.2019). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Francisco Corte Real 
Trabulo Novais, intitulada «A cláusula compromissória de mediação: fronteira entre a eficácia 
obrigacional do contrato e o princípio da voluntariedade do processo de mediação» 
(aprovada em 18.06.2018). 
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 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de José Pedro Oliveira 
Marcelino, intitulada «Legitimidade e limites do reembolso societário no contexto do D&O 
insurance» (aprovada em 15.03.2018). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Tomás Nestor Rodrigues 
de Paiva Rosado, intitulada «O seguro D&O em Portugal: da teoria à sua aplicação prática. 
A distribuição do capital Seguro» (aprovada em 15.03.2018). 

 Foi orientadora, na Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica 
Portuguesa, da dissertação de mestrado de Margarida Maria Nunes da Silva Telo Rasquilha, 
intitulada «Lei que proíbe a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco 
agravado de saúde na atividade seguradora» (aprovada em 24.01.2018). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Vânia Raquel Fernandes 
Dias, intitulada «Garantia bancária autónoma. Operação bancária: neutra ou ativa?» 
(aprovada em 12.12.2017). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Francisco Correia Monteiro 
Cabral Campello, intitulada «As posições jurídicas do banco organizador e líder numa 
operação de crédito sindicado» (aprovada em 10.11.2017). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Mariana Sofia Silva 
Antunes, intitulada «Dos conflitos de interesses no setor bancário: as declarações prestadas 
pelo banco no âmbito da recomendação de investimento» (aprovada em 27.07.2017). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Ana Breitenfeld Granadeiro, 
intitulada «O abuso de informação privilegiada (insider trading): análise dos pressupostos do 
tipo legal à luz do artigo 378.º Cod. VM» (aprovada em 19.10.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Patrícia Alexandra Mendes 
Pereira, intitulada «Crédito documentário. Da aplicação da proibição do pacto comissório à 
venda pelo banco emitente» (aprovada em 08.10.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Maria João Carvalho 
Mateus de Lima, intitulada «Negociação por conta própria e conflitos de interesses. Atuação 
por parte do intermediário financeiro como contraparte dos clientes» (aprovada em 
07.10.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Liliane Andreia Sousa 
Rafael, intitulada «A obrigação alimentar – do berço à formação profissional» (aprovada em 
23.09.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Daniel Fernandes Semedo, 
intitulada «A restrição ao sigilo bancário decorrente do regime de branqueamento de capitais: 
ponderação de interesses» (aprovada em 23.06.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Maria Carolina dos Santos 
Gomes França Barreira, intitulada «Home banking. A repartição dos prejuízos decorrentes 
de fraude informática» (aprovada em 10.04.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Marco António de Oliveira 
Prazeres, intitulada «Sobre a concorrência do trespassante de estabelecimento comercial. 
Estudo de direito privado» (aprovada em 07.01.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Waldemar Eduardo Jesus, 
intitulada «Cessão da garantia bancária autónoma: uma reflexão à luz do Direito 
Santomense» (aprovada em 31.07.2014). 
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 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Raquel Monteiro Silva 
Carvalho, intitulada «Seguros de pessoas: limites no tratamento de dados pessoais» 
(aprovada em 25.03.2014). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Lisana Rute Gomes 
Medeiros, intitulada «Seguros ligados a fundos de investimento (unit linked). Problemas de 
comercialização» (aprovada em 27.01.2014). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Maria de Lemos Honrado, 
intitulada «A intervenção da seguradora nas ações propostas contra o segurado» (aprovada 
em 21.01.2014). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Hugo Pereira Rosário, 
intitulada «O seguro obrigatório automóvel: o dever de segurar e o âmbito objetivo de 
cobertura» (aprovada em 04.07.2013), agraciada com o Prémio do Instituto de Seguros 
de Portugal melhor trabalho de investigação em Direito dos Seguros e Fundos de 
Pensões (edição de 2013). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Inês de Almeida Ferraz, 
intitulada «Sub-rogação pelo ressegurador nos direitos do segurado» (aprovada em 
05.06.2013). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Patrícia de Sousa Ferreira, 
intitulada «O salvamento em direito dos seguros. Reflexão sobre o ónus de afastamento e 
mitigação dos danos ocasionados pelo sinistro no âmbito do dever geral de cooperação das 
partes na vigência do contrato de seguro» (aprovada em 15.05.2013). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Ana Filipa Nunes Sabrosa, 
intitulada «As relações entre os mediadores de seguros e as empresas de seguros: a sua 
natureza jurídica» (aprovada em 20.12.2010). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Maria Sofia Lopes Caraças 
Centeno Duarte, intitulada «Os deveres de informação do segurado» (aprovada em 
13.09.2010). 

Estágios de mestrado (Bolonha): 

 Orienta atualmente dois estágios de mestrado na NOVA Direito. 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Osvaldina Câmia de Lourdes 
Gil Cassumba, no Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios de Angola (relatório aprovado 
em 21.10.2019). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Francisca Faria Lopes, no 
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (relatório aprovado em 30.09.2019). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Ana Rita Moura Neves de Matos 
de Cadima Carvalho, na MDS (relatório aprovado em 01.02.2019). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Mariana Martins da Cruz Justo, 
na MDS (relatório aprovado em 06.12.2018). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Filipa Lagoa Valadares Moreira, 
no Julgado de Paz de Lisboa (relatório aprovado em 13.09.2017). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Ana Laura Faustino Miranda, 
no Julgado de Paz de Odivelas (relatório aprovado em 14.06.2017). 
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 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Ana Teresa Martins de Amorim 
Vasconcelos Carvalho, na CMVM (relatório aprovado em 22.05.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Soraia Filipa Pereira Cardoso, 
na Caixa Geral de Depósitos (relatório aprovado em 20.05.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Vanessa Cristina Trindade 
Bruno, no Julgado de Paz de Lisboa (relatório aprovado em 07.04.2015). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Andreia Isabel Ventura de Brito, 
Axa Portugal – Companhia de Seguros, S.A. (relatório aprovado em 21.10.2014). 

 Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Sandra Isabel Neves Duarte, 
na American Life Insurance Company, Sucursal em Portugal («ALICO») (relatório aprovado 
em 19.04.2012). 

Trabalho de projeto de conclusão de mestrado (Bolonha): 

 Orienta atualmente um trabalho de projeto de conclusão de mestrado na NOVA Direito a 
decorrer em Viena, Áustria. 

 

OUTRAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS 

Direção: 

Desde setembro de 2018                  NOVA Direito 

 Subdiretora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, sob a direção da 
Professora Doutora Mariana França Gouveia (mandato: 2018-2022). 

Investigação: 

Desde abril de 2009                                CEDIS 

Investigadora 

 Membro integrado do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade 
desde abril de 2009, coordenando o Grupo de Investigação em Direito e Justiça desde 
novembro de 2013. 

 É investigadora responsável pelo projeto de investigação Expert Evidence: estimating future 
economic loss consequential upon physical harm, uma parceria com a NOVA IMS, desde 
janeiro de 2015 (em processo de obtenção de financiamento); e pelo projeto de investigação 
A liberdade de expressão e informação e as ofensas à integridade moral: discriminação em 
função do género na tutela dos direitos de personalidade em Portugal?, uma parceria com a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL e a NOVA IMS, desde janeiro de 2017 
(em processo de obtenção de financiamento). 

Participação em órgãos e comissões da Universidade e da Faculdade: 

Desde outubro de 2018                  NOVA Direito 

 Membro do Conselho de Gestão da NOVA Direito. 

Desde fevereiro de 2012                  NOVA Direito 

 Membro do Concelho Científico da NOVA Direito. 

Desde março de 2013                   NOVA Direito 

 Membro do Conselho Pedagógico da NOVA Direito. 

http://cedis.fd.unl.pt/
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Desde maio de 2012               Universidade Nova de Lisboa 

 Membro da Comissão da Escola Doutoral da NOVA. 

Desde setembro de 2015                  NOVA Direito 

 Membro da Comissão Eleitoral da NOVA Direito. 

Desde novembro de 2013                  NOVA Direito 

 Membro da Comissão de Auto-Avaliação da NOVA Direito (desde novembro de 2013). 

Desde maio de 2013                   NOVA Direito 

 Membro da Comissão de Seleção do 3.º Ciclo – Doutoramento em Direito da NOVA Direito 
e das bolsas de investigação e de doutoramento a atribuir no âmbito deste Programa de 
Doutoramento FCT. 

Março de 2013 a setembro de 2018                 NOVA Direito 

 Membro do Conselho de Faculdade da NOVA Direito. 

Desde fevereiro de 2012                  NOVA Direito 

 Tem ainda integrado: o júri de apreciação dos pedidos de creditação (1.º Ciclo); o júri de 
apreciação dos pedidos de reingresso e mudanças de par instituição/curso (1.º Ciclo); o júri 
dos concursos especiais de acesso para titulares de curso superior (1.º Ciclo); o júri dos 
concursos especiais de acesso para estudantes internacionais (1.º Ciclo); o júri de 
apreciação dos pedidos de creditação (2.º Ciclo – Mestrado em Direito e Mercados 
Financeiros); o júri de apreciação das candidaturas de acesso (2.º Ciclo – Mestrado em 
Direito e Mercados Financeiros); o júri de apreciação dos pedidos de creditação (2.º Ciclo – 
Mestrado em Direito: Forense e Arbitragem); o júri de apreciação das candidaturas de acesso 
(2.º Ciclo – Mestrado em Direito: Forense e Arbitragem); o júri de apreciação dos pedidos de 
creditação (3.º Ciclo – Doutoramento em Direito); o júri de apreciação das candidaturas de 
acesso (3.º Ciclo – Doutoramento em Direito). 

Cargos exercidos noutras instituições de ensino superior: 

Ano letivo de 2001/2002                               Univ. Oxford 

Student Disciplinary Panel 

 Nomeada para integrar o painel de estudantes da universidade com responsabilidade pela 
administração de sanções disciplinares a estudantes acusados da prática de atos de maior 
gravidade. 

Março de 2000 a março de 2001                                  Worcester College, Univ. Oxford 

MCR Welfare and Women’s Officer 

 Foi eleita por três períodos consecutivos para a direção do Middle Common Room de 
Worcester College, desempenhando as funções de Welfare Officer e de Women’s Officer, 
nessa qualidade atuando como representante da comunidade estudantil em geral e das 
estudantes do sexo feminino em particular em assuntos relacionados com o respetivo bem-
estar físico e emocional e organizando diversos eventos de discussão e socialização, de 
entre os quais se destaca a participação na organização do evento Breaking Through the 
Glass Ceiling, que reuniu alunas e antigas alunas de Worcester College, atuando como 
moderadora de um dos respetivos painéis de discussão. 

http://www.unl.pt/en/doctoral-school/
http://www.fct.pt/
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Setembro de 1994 a julho de 1997                       Faculdade de Direito de Lisboa 

Representante estudantil 

 Nos três primeiros anos de curso, foi eleita representante da sua turma junto da Associação 
de Estudantes (AAFDL). 

Participação em órgãos de revistas científicas e em júris de prémios científicos e de 
atribuição de bolsas: 

Desde agosto de 2019         Geneva Association/ Palgrave Macmillan 

 Integra painel de revisão por pares da revista científica The Geneva Papers on Risk and 
Insurance – Issues and Practice. 

Desde setembro de 2018                  Blook 

 Membro da Comissão de Redação da Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de 
Capitais. 

Desde dezembro de 2017              Springer 

 Membro do Conselho Editorial da AIDA Europe Research Series on Insurance Law and 
Regulation. 

2016 e 2017               Fundação para a Ciência e Tecnologia 

 Membro do Painel de Avaliação de Direito dos concursos para atribuição de bolsas 
individuais de doutoramento e de pós-doutoramento da FCT, edição de 2016, e de bolsas 
individuais de doutoramento, edição de 2017. 

Dezembro de 2013 a maio de 2014            Fundação para a Ciência e Tecnologia 

 Membro do Painel de Avaliação de Ciência Política e Direito do concurso para atribuição de 
bolsas individuais de doutoramento e de pós-doutoramento da FCT, edição de 2013. 

Janeiro a dezembro de 2013                        Instituto de Seguros de Portugal / UNL 

 Membro do júri de atribuição do prémio Instituto de Seguros de Portugal (atual ASF) ao 
melhor trabalho de investigação em Direito dos Seguros e Fundos de Pensões da NOVA 
Direito. 

Participação em organizações ou redes de caráter científico: 

Desde 2004                    Associação Internacional de Direito dos Seguros (AIDA) 

 Desde outubro de 2019, é membro da Comissão Executiva da AIDA Europe, organização 
regional com sede em Zurique, na Suíça, integrada na Associação Internacional de Direito 
dos Seguros (AIDA). 

 Desde janeiro de 2019, é membro do Conselho Presidencial da Associação Internacional de 
Direito dos Seguros (AIDA). 

 Desde dezembro de 2018, é Presidente da AIDA Portugal, a secção portuguesa da 
Associação Internacional de Direito dos Seguros (AIDA). Anteriormente integrara o conselho 
diretivo e a comissão executiva (junho de 2015 a dezembro de 2018), e o conselho científico 
(maio de 2011 a junho de 2015). 

Desde dezembro de 2018             European Law Institute 

 Fellow do European Law Institute. Membro do Insurance Law Special Interest Group. 

https://www.palgrave.com/gp/journal/41288
https://www.palgrave.com/gp/journal/41288
http://www.fct.pt/
http://www.fct.pt/
https://aidainsurance.org/regional-groupings/aida-europe
https://aidainsurance.org/
https://aidainsurance.org/
http://www.aida-portugal.org/
https://europeanlawinstitute.eu/hubs-sigs/sigs/insurance-law-sig/
https://europeanlawinstitute.eu/hubs-sigs/sigs/insurance-law-sig/
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Desde 2012                   Câmara do Comércio Internacional 

 Presidente da Secção Portuguesa da Comissão de Direito e Prática Comercial da Câmara 
do Comércio Internacional desde janeiro de 2017. Membro desta Comissão desde março de 
2012. Integra os grupos de trabalho EU Contract Law – Digital Sales, Online B2C General 
Conditions of Sale e Incoterms® 2020. A Comissão é presidida, internacionalmente, pelo 
Prof. Fabio Bortolotti. 

Desde 2002           Oxford Law Alumni 

 Membro da rede Oxford Law Alumni desde a conclusão do MPhil in Law na Universidade de 
Oxford, é ainda membro fundador da sub-rede Oxford Women in Law (OWL), criada em 2014. 

Participação na avaliação de instituições de ensino superior: 

Desde junho de 2019                    A3ES 

 Designada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) membro 
presidente ou vogal de comissões de avaliação externa de ciclos de estudo novos ou em 
funcionamento, na sequência de ação de formação realizada em 06.06.2019. 

Prestação de serviços à comunidade/ atividades de divulgação científica/ ações de 
formação: 

Participação em júris de concursos: 

Maio de 2017                Centro de Estudos Judiciários 

 Membro de júri de seleção para as provas da fase oral e da avaliação curricular da via de 
acesso profissional ao 33.º Curso de Formação Inicial Teórico-Prática de Magistrados para 
os Tribunais Judiciais (Aviso n.º 4824-A/2017, publicado no DR n.º 85, 2.ª Série, de 
03.05.2017). 

Junho e julho de 2016               Centro de Estudos Judiciários 

 Membro de júri de seleção para as provas da fase oral e da avaliação curricular da via de 
acesso profissional ao 32.º Curso de Formação Inicial Teórico-Prática de Magistrados para 
os Tribunais Judiciais (Aviso n.º 7188-B/2016, publicado no DR n.º 108, 2.ª Série, de 
06.06.2016). 

Setembro de 2013                Universidade Nova de Lisboa 

 Membro do Painel de Avaliação Final do III Estágio de Agentes de Execução. 

Prestação de outros serviços à comunidade: 

Setembro de 2017 a março de 2019             Direção-Geral do Consumidor 

 Membro da equipa multidisciplinar liderada pelo Prof. Doutor Pedro Simões Coelho, da NOVA 
Information Management School, que realizou um estudo sobre a política de defesa do 
consumidor em Portugal, cujos resultados foram apresentados ao público na conferência 
Novos Desafios para o Consumidor, integrada nas comemorações do Dia Mundial dos 
Direitos do Consumidor, em 15 de março de 2019, no Auditório do Pavilhão do 
Conhecimento, em Lisboa. 

Dezembro de 2012 a setembro de 2018            CNIACC 

 Integrou o painel de árbitros do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de 
Consumo (CNIACC). 

http://www.iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/commercial-law-and-practice/
https://www.a3es.pt/
http://www.arbitragemdeconsumo.org/arbitragem.php
http://www.arbitragemdeconsumo.org/arbitragem.php
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Fevereiro de 2012 a outubro de 2015          Jurisnova 

 Vogal da Direção da Jurisnova, associação da NOVA Direito. 

Outubro a dezembro de 2010           Jurisnova 

 Organizou o curso e assegurou a docência da maioria das sessões: I Curso Novos 
Desenvolvimentos em Direito dos Seguros. 

Janeiro de 2009                                       Direção-Geral do Consumidor 

 Elaborou anteprojeto de decreto-lei relativo aos seguros de vida associados ao crédito à 
habitação: DL n.º 222/2009, de 11 de setembro (coautoria). 

Novembro de 2007 e maio de 2008                          República Portuguesa 

PJC Secretariat 

 Ocupou a posição de Secretary to the Permanent Joint Committee on the Cahora Bassa 
Project, entre a República Portuguesa, a República de Moçambique e a República da África 
do Sul. 

Algumas intervenções públicas: 

 Briefing do International Law Office: «Implementation of EU Insurance Distribution Directive» 
(24.07.2018). 

 Artigo de opinião: «Pode a linguagem inclusiva de género ser promotora de mudança do 
comportamento social?» no Boletim da Ordem dos Advogados, maio de 2018. 

 Briefing do International Law Office: «Supreme Court clarifies late payment of insurance 
compensation» (coautoria) (03.04.2018). 

 Oradora no Painel Diálogo Luso-Brasileiro sobre a Teoria Geral dos Contratos na 3.ª Jornada 
Acadêmica do Direito – Edição Internacional, Pós-Estácio – CERS (07.03.2018). 

 Briefing do International Law Office: “General good provisions: freedom of establishment and 
freedom to provide services” (coautoria) (20.02.2018). 

 Oradora no Painel sobre Igualdade de género na perspetiva dos direitos fundamentais, na 
Conferência Inaugural do ciclo de conferências dedicado à igualdade de género e violência 
doméstica, organizado pela Ordem dos Advogados (15.02.2018).  

 Entrevistada no programa 90 Segundos de Ciência, da Antena I, em parceria com o ITQB 
UNL e a FCSH UNL (30.01.2017). 

 Moderadora do Painel sobre Seguro automóvel no II Congresso de Direito dos Seguros, 
Lisboa (07.12.2016). 

 Oradora no Painel sobre Igualdade | Desigualdade no ensino superior da Conferência 
Igualdade de Género & Igualdade no Ensino, organizada pelo Instituto Miguel Galvão Teles 
em parceria com a MLGTS (13.10.2016). 

 Oradora no painel Reps. & Warranties Insurance, na Lex Mundi Real Estate Global Practice 
Group Meeting, em Lisboa (06.06.2016). 

 Oradora na conferência Responsabilidade Civil – Administradores, organizada pela AIP – 
Associação Industrial Portuguesa, em parceria com a MLGTS e a AON, com o tema 
«Alteração legislativa 396 e responsabilidade dos admionistradores» (25.05.2016). 

 Artigo de opinião: «Indústria seguradora em Moçambique» na revista Moçambique, edição 
de 2014. 

https://www.mlgts.pt/xms/files/v1/Publicacoes/Artigos/2018/Implementation_of_EU_Insurance_Distribution_Directive.pdf
http://boletim.oa.pt/oa-10/actualidade-em-debate?fbclid=IwAR1U2pT2FiRY-2XOn7YIxpIdFFnPsPI-uwI9V0jBv8H1Tc2pLVa-fdBLE0s
http://boletim.oa.pt/oa-10/actualidade-em-debate?fbclid=IwAR1U2pT2FiRY-2XOn7YIxpIdFFnPsPI-uwI9V0jBv8H1Tc2pLVa-fdBLE0s
https://www.mlgts.pt/xms/files/v1/Publicacoes/Artigos/2018/ILO_Newsletter_Supreme_Court_clarifies_late_payment_of_insurance_compensation_April2018.pdf
https://www.mlgts.pt/xms/files/v1/Publicacoes/Artigos/2018/ILO_Newsletter_Supreme_Court_clarifies_late_payment_of_insurance_compensation_April2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qQ87dtHSDoI
https://www.mlgts.pt/xms/files/v1/Publicacoes/Artigos/2018/ILO_General_good_provisions_-_Freedom_of_establishment_and_freedom_to_provide_services_20FEV2018.pdf
https://www.mlgts.pt/xms/files/v1/Publicacoes/Artigos/2018/ILO_General_good_provisions_-_Freedom_of_establishment_and_freedom_to_provide_services_20FEV2018.pdf
http://www.90segundosdeciencia.pt/


Janeiro de 2020 28 

 Oradora no painel International Developments, na Lex Mundi Insurance/ Reinsurance Global 
Practice Group Meeting and Client Conference, em Munique (09.09.2013). 

 Entrevistada no programa Comissão Executiva, da Económico TV, subordinado ao tema «O 
direito e os seguros: a influência da legislação neste setor» (31.05.2013). 

 Oradora no debate O ensino do direito em Portugal, no Encontro Nacional de Estudantes de 
Direito organizado pelo Conselho Nacional de Estudantes de Direito na Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra (23.03.2013). 

 Oradora na conferência A crise e o direito, organizada pela NOVA Direito em conjunto com 
o CEDIS e o IDP, com o tema «O incumprimento contratual e os seguros (22.05.2012). 

 Oradora na conferência Riscos Emergentes. A Responsabilidade dos Gestores, organizada 
pelo jornal OJE, com o tema «Responsabilidade civil de Administradores e Diretores» (20 de 
maio de 2010); 

 Artigo de opinião: «A introdução dos seguros de saúde vitalícios no mercado de seguros 
português» no Diário Económico de 20 de abril de 2010; 

 Oradora no debate Mulheres que amam mulheres: género, orientação sexual e 
discriminação, organizado pela Associação ILGA Portugal e pela Associação para o 
Planeamento Familiar, com o tema «Casamento e igualdade de género» (17.05.2008). 

 Participação espontânea no processo de consulta pública que antecedeu a publicação da 
nova lei do contrato de seguro aprovada pelo DL n.º 72/2008, de 16 de abril (setembro de 
2007). 

Permanência noutras instituições de ensino superior: 

Janeiro a março de 2008              Insurance Law Center (UConn) 

Visiting Scholar 

 No início de 2008 passou um trimestre em investigação no Insurance Law Center da 
Universidade do Connecticut na qualidade de Visiting Scholar, a convite do então Diretor, 
Professor Tom Baker. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO UNIVERSITÁRIA 

Julho de 2002 a dezembro de 2006 
e abril de 2008 a julho de 2019                Morais Leitão 

Exercício de Advocacia 

 Inscrição na Ordem dos Advogados, CP n.º 20193L (atualmente suspensa). Aquando da sua 
saída em 31 de julho de 2019, colaborava com a Morais Leitão na qualidade de Of Counsel, 
coordenando o grupo transversal de seguros, resseguros e fundos de pensões. Na Morais 
Leitão, desenvolveu grande parte do seu trabalho na área transacional e dos contratos civis 
e comerciais, assessorando clientes nacionais e internacionais na conceção e 
implementação de variadas operações e na composição e negociação de diversos contratos, 
com especial incidência no setor dos seguros. 

     Indexada na Chambers Europe 2017 a 2019 como Band 1 em Insurance – Portugal. 

 

http://www.mlgts.pt/com_not_detail.php?aID=3254
http://www.justicatv.com/index.php?p=2361
http://www.youtube.com/watch?v=atNP2RQ7Ir0
http://www.insurancelawcenter.org/
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OUTRAS QUALIFICAÇÕES 

Curso de Mediação de Conflitos com Dupla Certificação (mediação pública e privada) 

 Mediadora certificada desde setembro de 2016, após conclusão do curso do Instituto de 
Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos em parceria com o Centro de Arbitragem 
Comercial da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, com um total de 40h de formação, 
com a classificação final de 18 valores (entre maio e agosto de 2016) (certificação relevante 
para a acreditação da NOVA Direito como entidade formadora em mediação de conflitos, 
obtida em agosto de 2016). 

Formação pedagógica 

 8.ª edição do Workshop de Formação Pedagógica para Docentes do Ensino Superior (NOVA 
Medical School, 28 a 30.09.2015). 

 1.ª edição do Curso da NOVA para Supervisores (NOVA Escola Doutoral, 02 e 03.06.2014). 

Domínio de línguas estrangeiras 

 Fluente em inglês escrito e falado, domínio razoável do castelhano, do francês e do alemão 
(Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut Lissabon 1997; Deutsch für Juristen, 
Goethe Institut Bonn 2000). Conhecimentos básicos de italiano. 


