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a) Identificação pessoal e profissional  

Advogada na Albuquerque & Almeida Advogados 

Professora Auxiliar na Faculdade de Direito de Lisboa 

Calçada Bento Rocha Cabral, n.º 1 

1250-047 Lisboa 

T. +351213431570     

b) Educação e experiência universitária  

Licenciatura em Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa (Clássica), 1993  

Mestrado em Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa (Clássica), 2000 

Doutoramento em Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa (Clássica), 2013 

Docência de várias disciplinas do grupo de ciências jurídicas: Teoria Geral do Direito Civil, Direito 

das Obrigações (incluindo regência), Direito dos Contratos I (incluindo regência), Direito dos 

Contratos II (regência), Direito Civil (mestrado e doutoramento), Direito Processual Civil 

(mestrado e doutoramento). 

Co-coordenação da I e II Pós-Graduação em Contencioso Comercial e da I Pós-Graduação em 

M&A e Corporate Litigation 

Investigadora do Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa 

c) Experiência Profissional 

Advogada desde 1996 (com inscrição suspensa a seu pedido entre 1997 e 2006) 

Assistente estagiária da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1995-2000), Assistente da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2000-2008), Professora auxiliar da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa (2013 até ao presente) 

Jurisconsulta, com pareceres em direito civil, direito comercial, direito bancário e direito dos valores 

mobiliários   

d) Experiência arbitral  

Árbitro: 7 arbitragens 

Advogada: 5 Arbitragens (ad hoc, CAC e ICC) 

Integra a lista de árbitros do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa 

e) Publicações e conferências em matéria arbitral ou relacionável 

Publicações: 



Os estados subjectivos na representação voluntária. Em especial o conhecimento ou desconhecimento juridicamente 

relevante, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, Coimbra, 

1998 

Conceito de prestação e destino da contraprestação, Almedina, Coimbra, 2001 

A obrigação de recepção das mercadorias na Convenção de Viena sobre a Compra e Venda Internacional de 

Mercadorias, in Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço, 

Almedina, Coimbra, 2002, Vol. II, 339-392 

A responsabilidade civil das autoridades reguladoras e de supervisão por danos causados a agentes económicos e 

investidores no exercício de actividades de fiscalização ou investigação, O Direito, Ano 136 (2004), V. I, 

Almedina, Coimbra, 89-130 (co-autoria com Pedro de Albuquerque). 

As “Golden Shares” do Estado Português em empresas privatizadas, Coimbra Editora, Coimbra, 2006 

O regime societário do Estado enquanto accionista, in A reforma do código das sociedades comerciais. Jornadas em 

homenagem do Professor Doutor Raul Ventura, Almedina, Coimbra, 2007, 259-267 

Sobre o conceito e extensão de sinalagma, in Estudos em homenagem do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, 

vol. I, Almedina, Coimbra, 2008, 379-430 (co-autoria com Pedro Múrias)  

Prestações de coisa: transferência do risco e obrigações de reddere, Cadernos de Direito Privado n.º 23 (2008), 

3-17 (co-autoria com Pedro Múrias) 

Os direitos de retenção e o sentido da excepção de não cumprimento, RDES Ano XLIX (2008), n.º 1-4 (Jan.- 

Dez.), 187-239 (co-autoria com Pedro Múrias) 

Obrigação primária e obrigação de indemnizar, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de 

Almeida, Almedina, 2011, 605-636 (co-autoria com Pedro Múrias) 

Obrigações de meios, obrigações de resultado e custos da prestação, in Centenário do nascimento do Professor Doutor 

Paulo Cunha. Estudos em homenagem, Almedina, 2012, 999-1018 (co-autoria com Pedro Múrias)  

Da indemnização do interesse negativo em caso de resolução do contrato por incumprimento à indemnização de 

despesas inutilizadas na responsabilidade contratual, in Colóquio de direito civil de Santo Tirso. O código civil 50 

anos depois: balanço e perspetivas, Almedina, 2017, 155-198 

O que é e o que não é a eficácia externa das obrigações, in Livro do cinquentenário do código civil (coord. Menezes 

Cordeiro), vol. II, Almedina, 2019, 347-389 

 

Conferências: 

— Responsabilidade financeira e quantificação dos danos, II Jornadas Bancárias – Responsabilidade civil 

financeira, organizadas pelo CIDP/FDUL (18-02-2016). 

— Cálculo do dano na aquisição de empresas, I Jornadas de Contratos Comerciais – M&A litigation e 

outros litígios típicos em contratos comerciais, organizadas pelo CIDP/FDUL (6-05-2016). 

— Responsabilidade por informação no mercado secundário, XX e XXI Curso de Pós-Graduação em Direito 

dos Valores Mobiliários, organizada pelo IVM/FDUL (15 de Junho de 2016 e 14-03-2017) 

— Responsabilidade civil e perda de chance, Colóquio no cinquentenário do Código Civil. Direito dos 

contratos e direito da responsabilidade civil 50 anos depois, organizado pela MLGTS (23-06-2016).  



— Responsabilidade contratual. Da indemnização do interesse negativo em caso de resolução do contrato por 

incumprimento à indemnização de despesas inutilizadas na responsabilidade contratual, no Colóquio de direito 

civil de Santo Tirso. O Código Civil 50 anos depois: balanço e perspetivas, organizado pela OA, 

delegação de Santo Tirso (7-10-2016). 

— Preço. Cláusulas de revisão de preço e cláusulas de earn out, I Curso de Pós-Graduação Avançada em 

Contencioso Comercial, organizado pelo CIDP/FDUL (19-10-2016). 

— O problema da imputação do conhecimento na venda de empresa, I Curso de Pós-Graduação Avançada 

em Contencioso Comercial, organizado pelo CIDP/FDUL (26-10-2016). 

— As cláusulas típicas em matéria de indemnização. Em especial, basket amount, liability cap, cláusula de “sole 

remedy” e “indemnities”, I e II Curso de Pós-Graduação Avançada em Contencioso Comercial, 

organizado pelo CIDP/FDUL (16-11-2016 e 15-11-2017). 

— Os problemas de cálculo do dano e de redução do preço na venda de empresa, I Curso de Pós-Graduação 

Avançada em Contencioso Comercial, organizado pelo CIDP/FDUL (16-11-2016). 

— Responsabilidade civil por informação na comercialização de valores mobiliários e de instrumentos financeiros, I 

Curso de Pós-Graduação Avançada em Contencioso Comercial, organizado pelo CIDP/FDUL 

(16-12-2016). 

— O sinalagma e as regras do CIRE sobre os negócios em curso, I Curso de Pós-Graduação em Direito da 

Insolvência, organizado pelo CIDP/FDUL (8-05-2017 e 5-03-2018). 

— A responsabilidade civil dos administradores e dos fiscalizadores, Curso de Intensivo de Atualização sobre 

Direito das Sociedades Comerciais, organizado pelo CIDP/FDUL (22-09-2017). 

— Auditoria externa, Congresso Luso-Brasileiro de Direito Comercial – Direito das Sociedades, 

realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e organizado pela UFRGS e pela FDUL (3-

10-2017) 

— O cálculo do dano na venda de empresa e a redução do preço, Colóquio M&A Litigation, na Câmara de 

Comércio Brasil Canadá, em São Paulo, Brasil (6-10-2017). 

— Compensação bancária, III e IV Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, org. pelo 

CIDP/FDUL (31-01-2018 e 6-02-2019) 

— A compensação bancária, Pós-Graduação de Direito dos Valores Mobiliários e Bancário, org. pela 

UCP Escola de Direito do Porto (30-06-2018) 

— Deveres acessórios das partes no arrendamento, Congresso do Direito do Arrendamento, org. por 

Almedina (28-03-2019) 

— Contratos sinalagmáticos e recusa de cumprimento pelo administrador, V Congresso Direito da Insolvência, 

org. por Almedina (11-04-2019) 

— A determinação do dano indemnizável na responsabilidade por informação no mercado dos valores mobiliários, 

Catolica Talks, UCP Escola de Direito de Lisboa (13-05-2019) 

— A promessa de garantia e a sua execução, III Jornadas de Direito das Garantias, organizado pelo 

CIDP/FDUL (06.05.2019) 

— O descoberto em conta e a compensação, Pós-Graduação de Direito dos Valores Mobiliários e Bancário, 

org. pela UCP Escola de Direito do Porto (28-06-2019) 



— Ação modificativa de caso julgado arbitral: o caso da indemnização por danos futuros, XIII Congresso do 

Centro de Arbitragem Comercial, organizado pelo CAC-CCIP (04-07-2019) 

 

f) Idiomas 

Domínio do português (língua materna) e inglês oral e escrito. Lê e compreende alemão, francês, 

italiano e espanhol 

 

 

 

 


