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Experiência Profissional  

• Desde 2009 – Sócio Sénior da Sociedade Rebelo de Sousa & Advogados 
Associados RL (que sucedeu a SSRS). 

• 2001 a 2009 - Sócio Gerente da Simmons & Simmons e de 2004-2009 membro 
do Conselho de Administração da Simmons & Simmons em Londres. 

• 1993 a 2009 - Sócio Chefe do Departamento de Direito Financeiro e M&A da 
Simmons & Simmons Rebelo de Sousa  - Sociedade de Advogados. 

• 1993 a 2007 – Professor Associado Convidado de várias universidades 
(licenciatura e mestrado) na cadeira de Instituições e Mercados Financeiros / 
Moeda e Crédito. 

• Desde 1992 - Administrador Executivo (até 1993) e membro não executivo de 
órgãos sociais de várias Empresas (PT Internacional, GALP, Alcatel Portugal, 
Novabase, Banif S.A. e Banif Investimento S.A., Refrigor SGPS S.A, A. Santo, 
SGPS, Banco CGBrasil, Intesa Sanpaolo IMI (International) Bank S.A., Caixa 
Geral de Depósitos, S.A., Tecnovia S.A, Cimpor, S.A., Marsh). Merece ênfase 
particular o exercício de funções não executivas em instituições financeiras. 

• 1990 a 1991 - Presidente do Conselho de Administração (responsável pela 
reprivatização) do Banco Fonsecas & Burnay, S.A.  

• 1988 a 1990 - Vice-Presidente da Divisão Internacional de Mercados Financeiros 
do Citibank N.A., Nova Iorque, EUA. 

• 1985 a 1988 - Vice-presidente do Departamento de Sindicatos de Empréstimos e 
Reestruturações do Citicorp Investment Bank, Nova Iorque, EUA. 

• 1981 a 1985 - Desenvolveu antes uma carreira de In-house no Citibank N.A. do 
Brasil desde 1977, chefiando o Departamento de Contratos Internacionais e 
sendo Deputy General Counsel.  

• 1978 a 1985 - Desempenhou em particular a actividade de profissional liberal 
com prática estabelecida em S. Paulo, Brasil, atendendo prioritariamente clientes 
luso-brasileiros. 

Educação 

• Mestrado em Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas - Escola 
de Administração de Empresas, São Paulo, Brasil. 

• Especialização (Pós-Graduação) em "Direito Comercial e Empresarial" pela 
Universidade Pontífica Católica, Brasil. 



 

 

• Licenciatura em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa (onde 
desempenhou funções de assistente/monitor). 

 
Associações Profissionais 

• Ordem dos Advogados de Portugal e Brasil.  
• Especialista pela Ordem dos Advogados de Portugal em Direito Financeiro 

desde 2007. 
• Inscrito na Law Society inglesa como advogado habilitado a praticar com o seu 

título profissional de origem. 
• Fundador e 1º Presidente da Fundação Luso Brasileira (1993/2004). 
• Presidente da Câmara de Comércio Portuguesa em São Paulo (1982 a 1985). 
• Presidente e Director de diversas entidades em Portugal, Brasil, Inglaterra e EUA, 

desde 1981, bem como delegado em reuniões do BID, BM e FMI (de 1985 a 
1992). 

• Fundador em 2003 e Presidente desde 2010 do Instituto Português de Corporate 
Governance. 

• Presidente da UIA (Union International des Avocats) – Portugal 2011-14 e 
Presidente da Comissão internacional de Banking. 

• Comendador da Ordem do Cruzeiro do Sul (Brasil). 
 
Principais Transacções 
 
Foi conselheiro de diversos bancos e empresas líderes na indústria das 
comunicações (Telecomunicações, IT e Media) quanto ao envolvimento destes no 
mercado Português bem como na implementação de um vasto leque de actividades, 
também por parte destes, em Portugal.  
Deu o seu parecer em diversas privatizações portuguesas bem como em vários 
assuntos relacionados na de dívida e acções no mercado Português e ainda a 
investidores externos. Adicionalmente, aconselhou diversas empresas no decorrer 
de transacções em Portugal bem como em transacções transfronteiriças de M&A.  
É responsável pela equipe que coordenou a primeira privatização a 100% no sector 
financeiro em Portugal. Possui também uma larga experiência em diversas 
transacções na União Europeia. Liderou projectos TACIS de produção de legislação 
na Ucrânia e Bielorrússia (1995-7). 
 
A “Global Counsel 3000” assinala-o como um advogado altamente “recomendado” 
nas áreas da Banca, Financeira, Tecnologias, Media e Telecomunicações.  
Por outro lado a “Chambers Global”, na sua publicação “The World’s Leading 
Lawyers” cita-o como sendo um “profissional líder” na área da Banca e M&A.  
A “Chambers Global” cita ainda que é imensamente respeitado pelos seus clientes 
pelo facto de possuir excelentes conexões no mercado financeiro e na Banca. No 
contexto de Societário/M&A a “Chambers Global” considera-o ainda memorável 
pelos seus fantásticos conhecimentos/habilidades como relações públicas bem 
como o seu savoire faire para que o cliente se sinta o mais confortável possível.  
Por fim, a “Legal 500” cita-o como sendo um especialista em M&A, Financeiro e 
“domestic heavyweight”. 
 
Artigos – Publicações 
 
Autor de vários trabalhos e artigos publicados. Colaborador de várias revistas. 
 
 


