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1. Atividade Académica 
 

Em 1998 ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde concluiu a 

licenciatura em 2003, na menção de ciências-jurídicas, com média final de 17 valores. 

Em 2008 prestou provas de mestrado, na mesma Faculdade, com a classificação 18 valores, 

apresentando a tese “Fusão, cisão e transformação de sociedades comerciais – A posição jurídica 

dos sócios e a delimitação do statuo viæ”. 

Em 2014 prestou provas de doutoramento, também na Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, tendo sido aprovado com distinção e louvor (com a classificação numérica de 18 valores), 

com a dissertação “Pessoa coletiva e sociedades comerciais – Dimensão problemática e coordenadas 

sistemáticas da personificação jurídico-privada”. 

Foi Assistente Estagiário (2004-2008) e Assistente (2008-2014) da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa sendo, no presente, Professor Auxiliar no Grupo de Ciências Jurídicas. Tem 

lecionado as disciplinas de Teoria Geral do Direito Civil, Direito das Sociedades Abertas e Cotadas, 

Direito dos Valores Mobiliários e Direito da Arbitragem. 

De 2009 a 2017, foi membro da comissão executiva do Código das Sociedades Comerciais 

Anotado (CSC Clássica) e da comissão de redação da Revista de Direito das Sociedades (RDS). É 

também, desde 2014, membro da redação da Revista de Direito Civil (RDC). 

Desde o ano de 2010, vem realizando diversos períodos de investigação no Max-Planck-

Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, em Hamburgo e na Ludwig-Maximilians-

Universität München.  



É membro da associação Friends of the Hamburg Max Planck Institute for Comparative and 

International Private Law, da Associação Luso-Alemã de Juristas (Deutsch-Lusitanische 

Juristenvereinigung), do Governance Lab, do Instituto de Direito Privado - IDP e investigador do Centro 

de Investigação de Direito Privado (CIDP), ambos associados à Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, da Associação Portuguesa de Arbitragem e da Sociedade Científica da Universidade 

Católica Portuguesa. 

Integra o Seminário Permanente de Jovens Cientistas da Academia de Ciências de Lisboa. 

Leciona ainda, enquanto professor convidado, em cursos pós-graduados da Faculdade de 

Direito da Universidade Católica Portuguesa. 

 

 
2. Experiência Profissional  
 
Jurisconsulto e Árbitro 
 
 
3. Experiência Arbitral 
 
 

 NACIONAIS INTERNACIONAIS AD HOC INSTITUCIONALIZADAS 

CÓ-ÁRBITRO 17 0 14 3 

PRESIDENTE 1 0 1 0 

 

Áreas de especial prática de arbitragens: Direito Civil, Comercial, Valores Mobiliários, 

Empreitada Pública e Privada,  Patentes e Propriedade industrial (em particular, arbitragem necessária). 

Intervenção como legal expert em 2 arbitragens CCI. 

Principal atividade letiva relativa a arbitragem: (i) regente da disciplina de Direito da 

Mediação e Arbitragem no Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; (ii) docente 

em diversos cursos pós-graduados em Direito da Arbitragem na Faculdade de Direito de Lisboa e em 



Maputo, na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane; e (iii) Realização de várias 

conferencia na CAM-CCBC, no Brasil. 

 

4. Idiomas profissionais 
 
Português, inglês, alemão, espanhol e italiano. 

 

5. Principais Publicações 
 

a) Monografias:  
 – Erro Obstáculo e Erro Vício – Subsídios para a determinação do alcance normativo dos artigos 247º, 

251º e 252º do Código Civil, 2004. 

– Pessoa e Personalidade – Fundamentação ontológica da tutela, 2008. 

– Fusão, cisão e transformação de sociedades comerciais – A posição jurídica dos sócios e a 

delimitação do statuo viæ, 2008.  

– Pessoa coletiva e sociedades comerciais – Dimensão problemática e coordenadas sistemáticas da 

personificação jurídico-privada, 2015. 

– A imputação de conhecimento às sociedades comerciais, 2017 (em co-autoria com José Ferreira 

Gomes) 

– Manual de sociedades abertas e sociedades cotadas, I, 2018 (em co-autoria com José Ferreira 

Gomes). 

 

b) Artigos e obras coletivas (2015-2018): 
“A cooptação de administradores pelo conselho de administração – Algumas reflexões”, A designação 

de administradores (Paulo Câmara), 2015, 89-106 ; “A perda da qualidade de sociedade aberta 

(delisting de ações) e tutela dos acionistas minoritários” RDS VII (2015) 1, 55-85 (em co-autoria com 

Manuel Carneiro da Frada), publicado também in Ensaios de homenagem a Amadeu Ferreira, I, 2015, 

23-44; “Apontamentos sobre a desconsideração da personalidade jurídica no Projeto de Código 



Comercial brasileiro” RDS VII (2015) 2, 297-324 ; “Personalidade vs. capacidade jurídica  – um 

regresso ao monismo conceptual?”, ROA 75 (2015) I/II, 121-150 ; “A remuneração dos 

administradores das instituições de crédito – o comité de remunerações”, RDS VII (2015) 3/4, 509-

533 ; “Dogmáticas de transição e o seu lugar na evolução dos sistemas”, RDC I (2016) 1, 153-181. ; 

“O reconhecimento das fundações privadas: personificação ou limitação da responsabilidade?”, 

RFDUL LVII (2016) 1, 9-46 ; “Contributo para o estudo da pessoa jurídica no Direito civil brasileiro”, 

Civilistica.com 5 (2016), I, disponível in http://civilistica.com/wp-content/uploads/2016/07/Gonçalves-

civilistica.com-a.5.n.1.2016.pdf ; “Obras de conservação do locado, abuso de direito e perturbação da 

causalidade normativa”, Civilistica.com 5 (2016), II, disponível in http://civilistica.com/wp-

content/uploads/2016/12/Gonçalves-civilistica.com-a.5.n.2.2016.pdf ; “Diligência e prova do 

cumprimento das obrigações da concessionária em acidentes de viação ocorridos em auto-estradas”, 

Responsabilidade civil – Cinquenta anos em Portugal e quinze anos no Brasil, 2017, 155-202 (em co-

autoria com Manuel Carneiro da Frada); “Notas breves sobre a origem dos direitos de personalidade”, 

RDC II (2017) 3, 655-672, publicado também no Brasil, com o título “Revisitando a história jurídico-

dogmática dos direitos de personalidade”, RDCC 15 (2018), 387-404 ; “Produtos Financeiros 

Complexos e PRIIPS”, O Novo Direito dos Valores Mobiliários – I Congresso sobre Valores Mobiliários 

e Mercados Financeiros (Paulo Câmara), 2017, 391-399 ; “O início da personalidade jurídica e a 

capacidade jurídica parcial (Teilrechtsfähigkeit)”, RDC III (2018) 3, 575-604 e “A capacidade das 

sociedades comerciais: uma visão luso-brasileira”, RDS X (2018) 4, 649-688. 


