
 

 

 Habilitações Académicas  

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 

Pós-graduação em Direito das Empresas pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra. 

Pós-graduação em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra. 

LL.M em Commercial and Financial Law pela Faculty of Law do King’s College 

London. 

Curso de Pós-Graduação em Direito Marítimo e Portuário organizado pelo Centro 

de Direito Marítimo e dos Transportes da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa (frequência). 

Experiência profissional  

Integra a VdA desde 2015. É sócio da área de Oil&Gas e responsável pela prática 

de shipping da firma. Conta com uma experiência internacional de mais de 10 anos 

em jurisdições africanas, designadamente em Angola e Moçambique, onde tem 

participado de forma ativa em projetos e operações no sector do petróleo e gás 

(upstream, midstream e downstream), assessorando os mais variados players do 

sector em questões regulatórias, contratuais (contratos de EPCC, EPC, EPCI, joint 

ventures, consórcios, agência, acordos de gestão), comerciais & societárias, 

reestruturações, fusões & aquisições, IDE (Investimento Direto Estrangeiro), 

cambiais e de shipping. Em relação ao sector do shipping, tem representado os 

interesses dos variados agentes da indústria, incluindo donos e armadores de 

navios, afretadores, interessados na carga, Clubes P&I, bancos, estaleiros, 

operadores portuários, gestores e agentes de navegação, em questões 

regulatórias, comerciais (contratos de transporte, contratos de fretamento de 

navios, contratos de compra e venda, e outros) e litigiosas. Adicionalmente, 

participa de forma regular em várias transações naqueles países, assessorando 

diariamente empresas líderes nos sectores da energia, infraestruturas, 

distribuição, retalho e transportes (navegação e portos). 

Outra experiência profissional  

Of Counsel da ASP – Sociedade de Advogados, RL., membro exclusivo da rede VdA 

Legal Partners em Angola (desde Janeiro de 2017). Antes de se juntar à VdA, 

trabalhou durante seis anos (2009 – 2015) no escritório Miranda Correia 

Amendoeira, onde integrou a área de corporate & commercial, mining e shipping. 

Em 2008, esteve em secondment no escritório de Londres da Eversheds 

International LLP, onde colaborou com o departamento de corporate & 

commercial. De 2002 a 2008, integrou o escritório Barrocas Sarmento Neves 

tendo, durante estes anos, colaborado com os departamentos de M&A, direito 

financeiro, shipping e laboral. 
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Obras publicadas  

Autor de várias obras e artigos de shipping sobre Portugal, Angola e Moçambique 

em revistas da especialidade, entre as quais:  

• "Shipping & International Trade Law”, publicado pela Thomson Reuters  

• “The International Comparative Legal Guide to Shipping”, publicada pela 

Global Legal Group 

• “Getting the Deal Trough”, publicada pela Lexology. 

Prémios e Diretórios 

Referido nos principais diretórios internacionais de advocacia enquanto Leading 

Individual e Notable Practitioner nas suas áreas de prática, designadamente: 

• Chambers Global & Europe [General Business Law | Corporate / M&A | 

General Business Law | Transportation: Shipping]  

• IFLR 1000 [M&A] 

Cargos Académicos 

Docente no I Curso de Pós-graduação em Direito Marítimo promovido pela 

Academia da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. 

Associações profissionais 

• Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses. 

• Inscrito na Ordem de Advogados de Angola. 

• Inscrito na Ordem dos Advogados de Timor-Leste. 

Experiência sectorial – Direito Marítimo (shipping) 

• Representação de armadores, operadores portuários, agentes de 

navegação, gestores de navios, P&I Clubs e interesses da carga em geral, 

em litígios judiciais em Portugal e no estrangeiro [Angola e Dinamarca 

(local expert)]. 

• Atuação como perito (local expert) em processos arbitrais. 

• Assistência jurídica corrente em assuntos de wet e dry shipping (Portugal, 

Angola, Moçambique, São Tomé e Cabo Verde). 

• Representação de armadores, bancos, estaleiros e seguradoras na 

negociação de contratos de construção e reparação naval, compra e 

venda, financiamento e importação/exportação de navios, e respetivo 

registo (de navios e hipotecas - Portugal, Angola e Moçambique). 

• Apoio na negociação de contratos de fretamento de navios (Portugal, 

Angola e Moçambique). 

• Apoio na negociação de contratos de compra e venda de commodities e 

transporte (Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique). 


