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1.   IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 

•   Nome: João Pedro Pinto-Ferreira 

•   Data de nascimento: 31 de maio de 1986 

•   Nacionalidade: Portuguesa 

•   Local de exercício da atividade profissional: Lisboa 

•   E-mail: jprapferreira@gmail.com 
 
2.   EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

A.   EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

•   Doutoramento em Direito pela NOVA School of Law na especialidade de Direito Processual 
(julho de 2020). 

•   Curso de Extensão Universitária em Arbitragem (novembro de 2011; classificação: 18 
valores). 

•   Mestrado em Direito pela NOVA School of Law na especialidade de Ciências Jurídicas 
Forenses (junho de 2010; classificação: 18 valores). 

•   Licenciatura em Direito pela NOVA School of Law (julho de 2008; classificação: 17 valores). 
 

B.   EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

•   Professor convidado da NOVA School of Law desde o ano letivo 2016/2017. 
 



3.   EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

•   Professor convidado da NOVA School of Law, com responsabilidade pela regência das 
disciplinas de Introdução à Mediação (entre 2016/2017 e 2020/2021), Insolvência (desde 
2020/2021) e Direito Processual Civil Executivo (desde 2020/2021). 

•   Co-investigador principal do projeto IN_SOLVENS: Direito da insolvência em Portugal – 

uma análise multidisciplinar, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(desde fevereiro de 2021). 

•   Co-coordenador do NOVA Dispute Resolution Forum (desde julho de 2020). O NOVA DRF 
é um centro de conhecimento dedicado à investigação e formação na área da resolução de 
litígios. 

•   Membro do conselho editorial do Anuário do Laboratório de Resolução Alternativa de 
Litígios desde a sua criação (novembro de 2018). O Anuário é uma publicação anual que 
reúne os resultados da investigação realizada na NOVA School of Law no âmbito da 
resolução alternativa de litígios. 

•   Membro do conselho diretivo do Laboratório de Resolução Alternativa de Litígios – ADR 
Lab (desde outubro de 2017). O Laboratório tem como missão contribuir para o 
desenvolvimento e divulgação dos meios de resolução alternativa de litígios, em particular 
a mediação e a arbitragem. 

•   Entre junho de 2012 e agosto de 2018: assessor jurídico da Unidade de Mediação e 
Acompanhamento de Conflitos de Consumo. 

•   Conta com mais de 20 artigos e textos científicos publicados nas áreas do processo civil, 
da resolução alternativa de litígios e do direito do consumo, 10 dos quais sobre mediação e 
arbitragem, com destaque para os seguintes:  

1.   “Tradução da Convenção das Nações Unidas sobre acordos de mediação 
internacionais”, in Anuário do ADR Lab, ano 2, 2019, pp. 309-323. 



2.   “Reflexão sobre a arbitragem e a mediação de consumo na Lei de Defesa do 
Consumidor – a Lei n.º 63/2019, de 16 de agosto”, in Revista Internacional de 

Arbitragem e Conciliação, ano 13, 2020, pp. 9-35 (com JORGE MORAIS CARVALHO). 
3.   “Consumer ADR in Portugal”, in Journal of European Consumer and Market Law, 

vol. 7, 2018, pp. 89-91 (primeiro autor; com JOANA CAMPOS CARVALHO). 
4.   “A alegação oportuna da incompetência e da irregularidade na constituição do 

tribunal arbitral na jurisprudência”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 

José Lebre de Freitas, vol. II, Coimbra Editora, Coimbra, 2013, pp. 759-809. 
5.   “A arbitragem voluntária na jurisprudência dos tribunais superiores”, in 

Jurisprudência sobre Arbitragem, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 11-21 (com 
MARIANA FRANÇA GOUVEIA). 

 
4.   EXPERIÊNCIA COMO MEDIADOR 

•   Desde fevereiro de 2021: árbitro do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel. 

•   Membro da equipa do projeto Erasmus Plus Capacity Building Calesa (financiado pela 
Comissão Europeia) no âmbito do qual será responsável por um seminário com o tema 
“Mediation in Europe and according to the Singapore Covention”, agendado para maio de 
2023 nas Filipinas. 

•   Desde setembro de 2020: orientação de duas teses de mestrado sobre mediação (em 
curso) e de uma tese de doutoramento sobre mediação e conciliação (em curso). 

•   Entre setembro de 2016 e julho de 2021: professor convidado da NOVA School of Law 
com a responsabilidade pela disciplina de Introdução à Mediação. Esta disciplina integra o 
curso anual de mediação de conflitos promovido pela NOVA School of Law, o qual 
certificou mais de 100 estudantes nos últimos 5 anos. 

•   Entre setembro de 2013 e junho de 2013: participação, como mediador, em 48 mediações 
à distância no âmbito do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de 
Consumo. 



 
5.   IDIOMAS PROFISSIONAIS 

•   Português 

•   Inglês 

•   Francês 


