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 Doutora em Direito e Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, desde 2011, na área de ciências jurídicas (especialidade de 

direito comercial), com a tese “Grupos de sociedades e deveres de lealdade. Por um 

critério unitário de solução do conflito do grupo”. Licenciatura em Direito, em 2005, 

na mesma Faculdade, onde tem, desde então, lecionado Direito Comercial, Direito das 

Sociedades, Direito dos Valores Mobiliários e Teoria Geral do Direito Civil, nos 

cursos de licenciatura e de mestrado. Advogada e jurisconsulta, sócia da Eduardo Paz 

Ferreira & Associados. Investigadora do Centro de Investigação de Direito Privado. 

Membro do conselho de redação da Revista de Direito das Sociedades, da comissão 

executiva do Código das Sociedades Comerciais anotado e da comissão coordenadora 

do conselho redatorial da Revista Concorrência & Regulação. Membro da lista de 

árbitros do Centro de Arbitragem Comercial da Associação Comercial de Lisboa 

(Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa). 

 Tem integrado diversos grupos de trabalho encarregues da preparação de 

projetos legislativos, na área do direito da economia, societário e financeiro, em 

Portugal, Guiné, Cabo Verde e Angola, entre os quais se contam o anteprojeto de 

Regime Jurídico do Sector Empresarial Local; os anteprojetos dos Regimes Jurídicos 

angolanos dos Fundos de Investimento Imobiliário, dos Fundos de Investimento 

Mobiliário, das Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento, das Sociedades 

Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários, das Sociedades Gestoras de 

Mercados Regulamentados, bem como do Regime Jurídico do Mercado 

Regulamentado de Dívida Pública e do Regime Jurídico dos Títulos de Participação; a 

revisão do Código de Mercado dos Valores Mobiliários de Cabo Verde; os 

anteprojetos de Código das Sociedades Comerciais guineense e de Regime Jurídico 

do Agrupamento de Interesse Económico, e ainda os anteprojetos de alterações ao 

Código Comercial, ao Código do Registo Comercial e ao Regulamento do Registo 

Comercial guineenses, em adaptação aos Atos Uniformes da OHADA.  

Tem múltiplas monografias e artigos publicados principalmente nas áreas de direito 

societário, de direito económico, de direito do ambiente e de arbitragem. É oradora 

regularmente em conferências e cursos pós-graduados nas mesmas áreas. Entre os 

textos publicados contam-se «A imputação da responsabilidade individual na 

criminalidade de empresa: a aplicabilidade da figura da autoria mediata por domínio 

da organização», Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. 46, 

n.º 1 (2005); A responsabilidade civil dos administradores nas sociedades em relação 

de grupo, Almedina, Coimbra, 2007; Arbitragem de litígios com entes públicos, 

Almedina, Coimbra, 2007; Causalidade e imputação na responsabilidade civil 

ambiental, Almedina, Coimbra, 2007; «O sistema reforçado de fiscalização das 

sociedades anónimas em relação de grupo após a Reforma do Código das Sociedades 

Comerciais de 2006», em Estudos em Honra do Professor Doutor José de Oliveira 

Ascensão, Coimbra, 2008, 1195-1211, em co-autoria com Eduardo Paz Ferreira; «Os 

credores e o governo societário: deveres de lealdade para os credores controladores?», 

Revista de Direito das Sociedades, ano I (2009), I, 95-133; Anotação aos artigos 481.º 

a 508.º do CSC, em António Menezes Cordeiro (coord.), Código das Sociedades 

Comerciais Anotado, Coimbra, 2009; «Insolvência e grupos de sociedades: notas 

sobre a consolidação patrimonial e a subordinação de créditos intragrupo», Revista de 

Direito das Sociedades, ano I (2009), IV, 995-1028; «Os limites da supervisão da 



gestão financeira pública: o recurso ao outsourcing», em Estudos em Homenagem ao 

Professor Doutor Martim de Albuquerque, Coimbra, 2010, 457-468, em coautoria 

com Eduardo Paz Ferreira; «Sins of the son: parent company liability for competition 

law infringements», em curso de publicação na Revista Concorrência & Regulação n.º 

3 (2010), 53-92, em coautoria com Miguel Sousa Ferro; «Da arbitragem 

administrativa à arbitragem fiscal: notas sobre a introdução da arbitragem em matéria 

tributária», em Mais justiça administrativa e fiscal. Arbitragem, Coimbra Editora, 

Coimbra, 2010; «Os grupos de sociedades na contratação pública: em torno da 

jurisprudência europeia e nacional sobre a exclusão de propostas em concursos 

públicos», em Revista de Direito das Sociedades, ano II (2010), n.
os

 3/4, 629-653; 

«Os limites do sistema de indemnização aos investidores: âmbito de cobertura 

material e natureza fiscal das contribuições», Revista de Direito das sociedades, ano 

III (2011), 55-82; «A prova do nexo de causalidade na lei da responsabilidade 

ambiental», em Temas de Direito do ambiente, Cadernos O Direito 6 (2011), 97-115; 

«Ainda sobre a liquidação conjunta das sociedades em relação de domínio total e os 

poderes do administrador da insolvência: a jurisprudência recente dos tribunais 

nacionais», Revista de Direito das Sociedades, ano III (2011), n.º 3; «A transmissão 

de acções tituladas na directiva mães-filhas», Estudos em Homenagem "Centenário 

do Nascimento do Professor Doutor Paulo Cunha", Almedina, Coimbra, 2012, 277-

312, em co-autoria com Eduardo Paz Ferreira; Grupos de sociedades e deveres de 

lealdade. Por um critério unitário de solução do conflito do grupo, Almedina, 

Coimbra, 2012; "Derivados financeiros e governo societário: a propósito da nova 

regulação mobiliária europeia e da consulta pública da ESMA sobre empty voting",  

Revista de Direito das Sociedades IV (2012), 1, 49-109, em co-autoria com Madalena 

Perestrelo de Oliveira; “OPA obrigatória e controlo indireto”, Revista de Direito das 

Sociedades IV (2012), 3; “Questões avulsa em torno dos artigos 501.º e 502.º do 

Código das Sociedades Comerciais, Revista de Direito das Sociedades IV (2012), 4, 

871-898; "A (i)legitimidade da criação ou participação em sociedades comerciais por 

associações de empregadores: consequências jurídicas", Estudos em Homenagem ao 

Professor Doutor Alberto Xavier, vol. III, Coimbra, 2013, 203-218, em coautoria com 

Eduardo Paz Ferreira; “Insolvência nas sociedades em relação de grupo: de novo pela 

consolidação substantiva das massas patrimoniais”, I Congresso de Direito da 

Insolvência 2012 (Catarina Serra coord.), Almedina, 2013, pp. 290-306; “A boa fé do 

Estado e a tutela da confiança do contraente privado: o ressarcimento do ‘dano da 

confiança’ perante recusa de visto do Tribunal de Contas”, Revista de Finanças 

Públicas e Direito Fiscal n.º 4 V abr. 2013, 27-54, em coautoria com Eduardo Paz 

Ferreira; “A boa fé do Estado e a tutela da confiança do contraente privado: o 

ressarcimento do ‘dano da confiança’ perante recusa de visto do Tribunal de Contas”, 

Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal .º 4 V abr. 2013, 27-54; “O Fundo de 

Apoio Municipal e o princípio da autonomia financeira das autarquias”, Questões 

Atuais de Direito Local n.º 1, jan.-março 2014, pp. 61-80, em coautoria com Eduardo 

Paz Ferreira; “O setor empresarial do Estado após a crise: reflexões sobre o decreto-

lei n.º 133/2013”, RDS V (2013), 3, 465-486, em coautoria com Miguel Sousa Ferro e 

Eduardo Paz Ferreira; “Ação de responsabilidade civil dos auditores perante terceiros: 

legitimidade processual do terceiro na pendência de processo de insolvência da 

sociedade auditada”, RDS VI (2014) 2, 391-409; Manual de Corporate Finance, 1.ª e 

2.ª eds., Almedina, 2015; “Administração de facto: do conceito geral à sua aplicação 

aos grupos de sociedades e outras situações de controlo empresarial, em A nomeação 

dos administradores (coord. Paulo Câmara), Almedina, Coimbra, 2015.  



 

 


