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Nota curricular abreviada 

 

ANTÓNIO MANUEL DA ROCHA E MENEZES CORDEIRO, ou ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO, filho de um diplomata de carreira, nasceu em Coimbra, em 1953. Licenciado 

(1975) e doutorado (1985) em Direito pela Universidade de Lisboa, foi bolseiro na 

Faculdade de Direito de Munique e desenvolveu ou desenvolve diversas actuações noutras 

universidades, designadamente na Alemanha, em França, em Itália, no Canadá, nos Estados 

Unidos e no Brasil, bem como em Angola, em Cabo Verde, na Guiné, em Macau e em 

Moçambique. 

Professor catedrático da Universidade de Lisboa. Exerceu diversos cargos académicos 

e, designadamente, na Faculdade de Direito de Lisboa: Presidente do Conselho Directivo 

(1989-91); Presidente do Conselho Científico (1999-2001); Presidente da Assembleia de 

Representantes (2005-2007). É, desde 2002, o Decano do Grupo de Ciências Jurídicas, da 

Faculdade de Direito de Lisboa e, desde 2014, coordenador do Centro de Investigação de 

Direito Privado. 

Tem cerca de 400 escritos publicados, entre os quais as monografias Da boa fé no 

Direito civil (1984, com reimpressões em 1997, 2001, 2007, 2009 e 2011), Da 

responsabilidade dos administradores das sociedades comerciais (1996), Da compensação 

em Direito civil e no Direito bancário (2003), Direito europeu das sociedades (2005), SA: 

Assembleia geral das sociedades anónimas (2007), e Contratos públicos (2007), as 

colectâneas Leis da Banca Anotadas, 3ª ed. (2005) e Leis dos Seguros Anotadas (2003) e as 

obras gerais Direito do trabalho (1991), Direito bancário, 5ª ed. (2014), Direito comercial, 

3ª ed. (2012), Direito das sociedades, 1º volume, 3ª ed. (2011) e 2º volume, 2ª ed. (2007) e 

Direito dos seguros (2013). Tem em publicação a obra Tratado de Direito civil de que já 

saíram dez volumes, alguns em 4ª edição, bem como o escrito Tratado da Arbitragem, 

aguardado para setembro de 2015. Coordenou o Código das Sociedades Comerciais 

Anotado, 2ª ed. (2011), de que é o principal autor e as Leis do Arrendamento Anotadas 

(2014), de que é, igualmente, o principal autor. 

Pertence à Comissão da Revista da Ordem dos Advogados, desde 1980, tendo sido 

seu subdirector de 1990 a 2010, é director-adjunto da revista O Direito e é director da 

Revista de Direito das Sociedades e da Revista de Direito civil.  

É advogado desde 1980, e jurisconsulto, desde 1985, com participação em cerca de 

2000 processos, particularmente nas áreas civil, comercial, laboral, bancária, mobiliária e 

das sociedades. Participou, como árbitro, em cerca de 188 arbitragens nacionais e 

internacionais, das quais mais de 57 como presidente, tendo atuado, nessa qualidade, em 

diversos países, nos termos do quadro anexo. 
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É sócio-fundador da sociedade de advogados António Menezes Cordeiro e 

Associados, Sociedade de Advogados, com sede na Av. Marechal Craveiro Lopes, nº 8-D, 

1º A, em Lisboa. 

Desempenha vários cargos sociais e, designadamente: é Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral da Portugal Telecom, SGPS, SA, desde 2006 e da Mesa da Assembleia 

Geral do Banco Comercial Português, SA, desde 2008.  

Pertence a 21 agremiações científicas, culturais e desportivas, incluindo associações 

jurídicas (10), científicas (2), ambientalistas (2), de defesa do consumidor (1), culturais (3), 

institutos (4), fundações (1) e clube de golfe (1). É vice-presidente do Conselho de 

Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa e é sócio efectivo da Academia de Ciências 

de Lisboa. 

 

Anexo: Experiência em arbitragens 

 

Arbitragens total presidente 
co-

-árbitro council 
perito  

 intern.
2
 francês

3
 inglês

3
 alemão

3
 

nacionais 
1
 157 52 105 3     

int/ICC 15 1 5 1 10 1 13  

int/UNCITRAL 1  1      

int/ad hoc 15 4 2  10 2 9 1 

Total 188 57 113 4 20 3 22 1 

 
1
  Estimativa por defeito. 

2
  Não inclui pareceres dados em arbitragens nacionais. 

3
  Idioma de trabalho; na falta de indicação, usou-se o português. 

 

Áreas de especial prática de arbitragens: 

 

acordos de accionistas 

responsabilidade pré-contratual 

concretização da boa fé e abuso do direito 

pactos sociais 

responsabilidade civil contratual e extracontratual 

insolvências 

contratos de distribuição 

contratos públicos e project finance 

financiamentos 

direito do petróleo 

patentes e propriedade industrial 

 

Línguas de trabalho: excelente: português e francês, suficiente: inglês, alemão, espanhol e italiano. 

 


