
 

 

 

 

 Identificação e contactos 

Paulo Bebiano e Moura da Costa Pinheiro (profissionalmente: Paulo Pinheiro) 

Email: pp@vda.pt   -  Tel: (+351) 21 311 3451  

 

 

Habilitações Académicas  

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1983/88). 

Altos Estudos Jurídicos Europeus – College of Europe, Bruges, Bélgica (1988/89). 

 

Cargos académicos (ligação a mundo académico) 

Foi monitor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1989/1991) e assistente 

convidado no Instituto Superior de Gestão (1991/1998). 

Participa regularmente como docente ou orador em pós-graduações e outros cursos, 

seminários, etc., nomeadamente nas Faculdades de Direito da Universidade de Lisboa e 

da Universidade Católica Portuguesa. 

 

Publicações 

É autor ou co-autor de, nomeadamente: 

• Direito do Medicamento, Coimbra, 2006, (co-autoria) 

• “Código dos Contratos Públicos e legislação complementar Guias de Leitura e 

Aplicação”, Almedina - 2008 (co-autoria) 

• “Privatizações e Reprivatizações”, Almedina – 2011 (co-autoria) 

• “Lei da Arbitragem Voluntária comentada” – 2014 (co-autoria) 

• “A ideia de um código de procedimento administrativo europeu”, Almedina, 2017 

Experiência profissional 

Integra a Vieira de Almeida & Associados desde 1998, sendo o sócio responsável pelo 

grupo de áreas que integra Público, EU&Concorrência, e Saúde. Tem trabalhado 

ativamente em diversas transações e projetos em vários sectores de atividade, 

acompanhando também as matérias de regulação e procedimentos de contratação 

pública, bem como a contratação de concessões parcerias público-privadas (PPPs).  

  

 

 



 

Na última década, dedicou-se de forma especialmente intensa ao acompanhamento de 

litígios em matéria administrativa, quer junto de tribunais públicos (na jurisdição nacional 

e no Tribunal de Justiça da União Europeia), quer junto de tribunais arbitrais. 

Coordenou nos últimos anos as diferentes frentes de litigância administrativa 

relacionadas com a resolução do BES, liderando a equipa que, na VdA, patrocina as 

entidades públicas em causa (Banco de Portugal e Fundo de Resolução) em mais de 

quatro centenas de processos, incluindo dois processos arbitrais. 

Patrocinou e patrocina diversas entidades públicas, incluindo o próprio Estado 

português, junto do Tribunal Geral e do Tribunal de Justiça da UE. 

Foi ou é advogado em mais de 20 processos arbitrais, com especial foco nas concessões 

(infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, serviço público postal, PPP na saúde, 

concessões na área das telecomunicações). 

Integrou um tribunal arbitral como árbitro designado por uma das partes e presidiu a 

outros dois, por escolha dos árbitros nomeados pelas partes. 

Integra as listas de árbitros do CAAD e do Concórdia. 

Prémios e Diretórios 

• Referido nos principais diretórios da advocacia internacional como Leading Individual 

na sua área de prática 

• Chambers & Partners Europe – Leading Individual (Life Sciences) 

• Legal 500 

 

Associações profissionais 

Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses, junto da qual obteve o título de 

Advogado Especialista em Direito Administrativo 

É membro da APA  - Associação Portuguesa de Arbitragem. 

 

Línguas de trabalho 

Português, Inglês, Francês, Espanhol 

 

 


