
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 

Nome: Carlos Lucena 
Data de Nascimento: 06/08/1960 
Nacionalidade:  Portuguesa 
Atividade Profissional: Exerce a sua atividade profissional na TELLES (Telles de Abreu e Associados – Sociedade 
de Advogados), da qual é sócio fundador, sendo atualmente seu presidente do Conselho de Administração. 

Com uma experiência profissional superior a 35 anos, desenvolveu a sua atividade como advogado com 
especial incidência nas áreas do direito comercial e societário, sendo responsável por projetos e transações de 
grande dimensão e complexidade, nacionais e internacionais (Fusões e Aquisições, Parcerias, Private Equity, 
Venture Capital, Reestruturações) 
 
 

EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

Licenciatura em Ciências Jurídico-Empresariais, em 1983, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
com a média final de 16 valores.  
Admitido na Ordem dos Advogados em 1985. 
Frequência em diversos seminários promovidos por várias entidades, como por exemplo, a UIA – Union 
International des Avocats.  
Frequência do LM Programme Law Management, em 2010, na IE Business School.  
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Principais áreas de prática: 
 Assessoria a instituições financeiras; 
 Assessoria a grupos empresariais; 
 Assessoria em diversas operações de fusão e aquisição; 
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 Assessoria em diversas operações de private equity; 
 Assessoria em diversas operações de venture capital; 
 Assessoria na reestruturação e reorganização societária e financeira de diversos grupos económicos, 

nacionais e internacionais; 
 Assessoria a empresas e estruturas familiares; 
 Assessoria na internacionalização de diversos grupos económicos. 

 

 Sócio Fundador da “Telles de Abreu, Delgado, Lucena e Associados” (1992); 
 Managing partner da Telles de Abreu e Associados até 2016; 
 Associado da IBA – International Bar Association; 
 Membro do Instituto Português de Corporate Governance e do ECGI – European Corporate Governance 

Institute; 
 Presidente da Mesa da Assembleia Geral de diversas sociedades; 
 Membro do Conselho de Administração da Marcalliance até 2017; 
 Membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria Luso Francesa (CCILF). 

EXPERIÊNCIA COMO MEDIADOR 

Patrocínio jurídico de inúmeros processos judiciais durante os primeiros vinte e cinco anos de carreira, 
representando empresas portuguesas e estrangeiras perante tribunais diversos. 

Participação em apenas três arbitragens, uma ad-hoc e duas outras no Tribunal Arbitral do Centro de Arbitragem 
da Câmara de Comércio e Indústria do Porto – Instituto de Arbitragem Comercial, do qual deixou de ser árbitro 
em maio de 2021, a seu pedido. 

Responsável de mediações entre vários grupos empresariais e entre núcleos de várias famílias empresárias 
portuguesas. 

IDIOMAS PROFISSIONAIS 

Português, Francês, Inglês e Espanhol 


