
Página 1 / 4 - Curriculum Vitae de  
Jorge Miguel de Abreu Castilho Dores  

 

  
 

 

  
 

 

Curriculum Vitae  

  

Informação pessoal  

Nome próprio / Apelido  Jorge Miguel de Abreu Castilho Dores  

Morada Av. Cidade de Bratislava, Lt. 6, 4ºB, 1950-440 Lisboa (Portugal) 

Telemóvel 911030290  

Endereço de correio eletrónico jorgecdores@hotmail.com; jcdores@refer.pt 

Nacionalidade Portuguesa  

Data de nascimento 19 de Setembro 1974 
  

Experiência profissional 
 
                                                         Datas 
                                           Cargo ocupado  
                               Principais atividades e 
                                      responsabilidades 
                Nome e morada do empregador 

 
 
01/06/2015 até hoje 
Assessor Legal 
- Assessorar o Conselho de Administração 
- Apoiar juridicamente toda a atividade da empresa 
- IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. 

Sector 

 

 

Datas 

Transportes e Infraestruturas 

 

 

01/04/2013 até 31/05/2015 

Cargo ocupado Diretor de Assuntos Jurídicos 

Principais atividades e 
responsabilidades 

- Garantir o apoio jurídico a todo o Grupo REFER quer no âmbito da assessoria geral, quer no âmbito 
do contencioso. 

Nome e morada do empregador Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. 
Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa  

Sector Transportes 

  

  

Datas 01/02/2012 - 30/03/2013 

Cargo ocupado Responsável de Segurança Ferroviária 

Principais atividades e 
responsabilidades 

-Implementação e monitorização do Sistema de Gestão de Segurança (SGS) da empresa; 
-Realização de auditorias e de avaliações de risco relacionadas com a segurança da exploração 
ferroviária; 
-Acompanhamento diário da exploração ferroviária, bem como a coordenação e aplicação dos 
normativos legais e regulamentares aplicáveis; 
-Colaboração estreita com a Autoridade de Segurança da Exploração (ASE) da REFER, 
designadamente no tocante à elaboração de toda a regulamentação relacionada com a segurança da 
exploração ferroviária, bem como à articulação com a entidade reguladora do sector (IMTT - Instituto 
da Mobilidade e dos Transportes Terrestres). 

Nome e morada do empregador Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. 
Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa  

Sector Transportes 
  

Datas 01/09/2011 - 31/01/2012  

Cargo ocupado Advogado - Núcleo de Assessoria da Direção de Assuntos Jurídicos 

Principais atividades e 
responsabilidades 

Emissão de pareceres nas diversas áreas que se relacionam com a atividade da empresa, tais como, 
a título exemplificativo, Concessões, Domínio Público Ferroviário, Protocolos, relações com os 
Operadores e relações com a Entidade Reguladora. 

mailto:jorgecdores@hotmail.com
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Nome e morada do empregador Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. 
Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa  

Sector Transportes 
  

Datas 03/01/2011 - 11/08/2011  

Cargo ocupado Responsável de Contratualização 

Principais atividades e 
responsabilidades 

Coordenação jurídica, administrativa e técnica, de toda a atividade de contratação da empresa, aí se 
incluindo, essencialmente: 
- Elaboração das peças concursais; 
-Análise de reclamações/pronúncias; 
-Análise de propostas, incluindo a responsabilidade pela elaboração e atualização da documentação 
respetiva, designadamente minutas tipo e Manual de Contratação; 
-Gestão da plataforma eletrónica de contratação utilizada pela empresa e dos procedimentos pela 
mesma abrangidos. 

Nome e morada do empregador Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. 
Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa (Portugal) 

Sector Transportes 
  

 

 

Datas 

 

 

01/09/2006 - 31/12/2010  

Cargo ocupado Consultor Jurídico 

Principais atividades e 
responsabilidades 

-Direito Comercial; 
-Contratação Pública; 
-Direito do Trabalho. 

Nome e morada do empregador Refer Telecom – Serviços de Telecomunicações, S.A. 
Rua Passeio do Báltico, nº4, 1990-036 Lisboa  

Sector Transportes e Telecomunicações 
  

Datas 02/10/2006 - 31/12/2010  

Cargo ocupado Responsável do Núcleo de Enquadramento do Procedimento Contratual - Direção de Assuntos 
Jurídicos 

Principais atividades e 
responsabilidades 

Funções de assessoria jurídica aos Órgãos da empresa referente à vertente contratual, quer ao nível 
dos procedimentos pré-contratuais, quer ao nível da formalização e da execução dos respetivos 
contratos. 

Nome e morada do empregador Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. 
Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa  

Sector Transportes 
  

Datas 01/10/2001 – 30/09/2006 

Cargo ocupado Advogado - Departamento Jurídico/Contencioso 

Principais atividades e 
responsabilidades 

-Assessoria jurídica ao Conselho de Administração e Órgãos Técnicos da empresa; 
-Elaboração de pareceres sobre diversos tipos contratuais (concessão, fornecimento, aquisição, 
manutenção, estudos e projetos, empreitada de obras públicas, etc.), incluindo a conceção e redação 
dos mesmos; 
-Elaboração de pareceres sobre a formação e execução dos contratos de empreitadas de obras 
públicas e demais matérias abrangidas pelo “Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas”; 
-Prestação de assessoria jurídica no âmbito de concursos públicos para adjudicação de contratos de 
concessão, empreitada de obra pública, de prestação de serviços e de fornecimento de bens, 
abrangendo todo o procedimento pré-contratual ou concursal (incluindo a participação como assessor 
em Atos Públicos de abertura de propostas), bem como a fase de formalização e execução dos 
respetivos contratos; 
-Processos de contraordenação; 
-Contencioso administrativo abrangendo, nomeadamente, expropriações e recursos contenciosos no 
âmbito da celebração de contratos de direito público; 
-Contencioso Cível. 

Nome e morada do empregador Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. 
Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa  
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Sector Transportes 
  

Datas 31/07/2000 - 15/02/2001  

Cargo ocupado Diretor Jurídico/Administrativo de uma holding de um grupo empresarial 

Principais atividades e 
responsabilidades 

Gestão de participações sociais e prestação de serviços a um conjunto de seis empresas das áreas 
da Biotecnologia, Ambiente, Investigação Científica e Internet. 
O cargo foi exercido em colaboração direta com o departamento comercial e financeiro da empresa, 
abrangendo atividades como a gestão dos recursos humanos, o contencioso interno da empresa, a 
elaboração de pareceres sobre vários tipos de contratos (trabalho, leasing, compra e venda, 
prestação de serviços, exploração de patentes, empreitada, seguros, etc.) incluindo a conceção e 
redação dos mesmos, participação em assembleias gerais como secretário, elaboração de atas, 
criação e registo de empresas, registo de domínios, patentes, marcas, etc. 

  

Datas 01/02/1999 - 31/07/2000  

Cargo ocupado Estagiário de Advocacia 

Principais atividades e 
responsabilidades 

-Trabalhos nas áreas do Direito Penal, Direito do Trabalho, Direito Civil, Direito Comercial, Direito 
Administrativo e também na área dos Registos e Notariado. 

Nome e morada do empregador Lebre, Sá, Carvalho & Associados - Sociedade de Advogados 
Rua Júlio de Andrade, nº2, 1150-206 Lisboa  

  

Educação e formação  
  

Formação Académica 

Datas 

 

01/01/1993 - 23/07/1998  

Designação da qualificação atribuída Licenciatura em Direito 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Faculdade de Direito - Universidade Católica Portuguesa 
Palma de Cima, 1649-023 Lisboa  

Nível segundo a classificação 
internacional 

ISCED 5 

  

Formação Complementar  

 •Curso de Pós-Graduação sobre “Direito da Sociedade da Informação”, a incidir sobre as áreas da 
Internet, Direito de Autor e Comércio Eletrónico, organizado pela “Faculdade de Direito de Lisboa” e 
pela “Associação Portuguesa de Direito Intelectual”. 
 
•Frequência do curso de pós-graduação sobre o “Novo Contencioso Administrativo”, organizado pela 
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa). 
 
•Frequência do curso pós-graduado sobre o “Novo Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual 
do Estado e demais Entidades Públicas”. 

  

Aptidões e competências 
pessoais 

 

  

Primeira língua Português 
  

Outras  línguas  

Auto-avaliação  Compreensão Conversação Escrita 

Nível europeu (*)  Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral  

Inglês  
C2  

Utilizador 
avançado  

C2  
Utilizador 
avançado  

C2  
Utilizador 
avançado  

C2  
Utilizador 
avançado  

C2  
Utilizador 
avançado  

Espanhol / Castelhano  
B1  

Utilizador 
independente  

B1  
Utilizador 

independente  
B1  

Utilizador 
independente  

B1  
Utilizador 

independente  
B1  

Utilizador 
independente  

 (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)  

  

Outras habilitações •Conhecimentos de informática na ótica do utilizador: 

•Curso do Windows 95; 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pt
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•Curso de informática para juristas ministrado pela Ordem dos Advogados; 

•Frequência do 1º ano do curso de Gestão de Empresas; 

•Curso subordinado ao tema “A contratação pública nos setores da água, energia, transportes e 
telecomunicações”, ministrado no dia 29 de Novembro de 2001 pelo centro de formação da “SFN”, e 
orientado pelo Prof. Doutor Miguel Catela. 

•Curso de “Direito Público” subordinado ao tema “O Novo Contencioso Administrativo”, ministrado nos 
dias 15 a 19 de Julho de 2002, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

  

Atividades desenvolvidas •EXPO 98 - Relações Públicas no Pavilhão da Croácia; 

•Colaborador do semanário “Jornal de Coimbra”. 

•Autor de artigos sobre o Setor Empresarial do Estado. 
  

Informação adicional Membro suplente do Conselho Fiscal da ADFERSIT, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
dos Sistemas Integrados de Transportes, eleito nas eleições de 2012 para os Órgãos Sociais. 
Membro coordenador do Grupo de Transportes e Mobilidade da SEDES (Associação para o 
Desenvolvimento Económico e Social), constituído em Setembro de 2013. 

 
  

Outras referências Inscrição na Ordem dos Advogados em vigor (Céd. Prof. Nº 16714 – Conselho Distrital de Lisboa). 

 


