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Identificação Pessoal e Profissional: 

Ricardo Vasconcelos Ruano da Silva 
Guimarães é Counsel no departamento de 

Resolução de Litígios (contencioso e 

arbitragem) do escritório de Lisboa na 

Linklaters. 

Foi vogal da Direção da Associação 

Portuguesa de Arbitragem (APA) (2013).  

Foi membro do Conselho Sub-40 (2011-2013), 

Secretário do Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da APA (2008-2013) e 

membro do Conselho Permanente de 

Arbitragem da  APA (2008-2011). 

Personal and Professional Identification: 

Ricardo Vasconcelos Ruano da Silva 
Guimarães is a Counsel in the Dispute 

Resolution (litigation and arbitration) department 

of Linklaters Lisbon office, in Portugal. 

He was a member of the Steering Committee of 

the Portuguese Arbitration Association (APA) 

(2013). 

He was a member of the board of Sub-40 

(2011-2013), Secretary to the Chairman of the 
General Meeting of APA (2008-2013) and 

member of the Permanent Council of Arbitration 

(2008-2011). 

Educação: 

2003/2004: Pós-graduação em Direito 

Administrativo, subordinada ao tema “O novo 

contencioso administrativo”, na Universidade 

Católica Portuguesa 

2000/2001: Pós-graduação em Fiscalidade, 

pela Faculdade de Direito de Lisboa  

1999: Curso de especialização em Fiscalidade 
e Contabilidade, promovido pelo Instituto de 

Estudos Superiores de Contabilidade 

1999: Frequência do 1.º semestre do curso de 

pós-graduação em Contratos de Direito 

Público, promovido pela Universidade Lusíada  

1994/1999: Licenciatura em Direito, pela 

Universidade Lusíada  

 

Education: 

2003/2004: Postgraduate degree in 

Administrative Law, "The new administrative 

litigation", Catholic University of Portugal 
 

2000/2001: Postgraduate degree in Taxation, 

University of Lisbon 
 

1999: Specialization course in Taxation and 

Accounting, Institute of Higher Studies in 

Accounting 
 

1999: Attended the 1st half of the postgraduate 

course on Public Contracts, Lusíada University 
 

1994/1999: Law degree, Lusíada University 
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Experiência Académica: 

2012, 2014 e 2015: Participação, como 
docente, em curso de especialização 
promovido pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, sobre o tema da 
audiência de julgamento e produção de prova 

2011: Participação como docente em módulo 
de prática arbitral da 4.ª Edição do curso de 
Pós-Graduação em Arbitragem promovido pela 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa 

2002: Participação como docente no Curso de 
Especialização para Executivos, da 
Universidade Católica – Bull – onde lecionou o 
módulo de Procedimento e Processo Tributário 

2001: Participação como docente no Curso de 
Pós-Graduação em Fiscalidade, da 
Universidade Católica Portuguesa, onde 
lecionou o módulo de Contencioso Tributário  

University Experience: 

2012, 2014 and 2015: Lecturer on a 
specialization course promoted by the Faculty of 
Law, University of Lisbon, on trial hearings and 
evidence at trial. 
 

2011: Lecturer on the arbitration practice 
module of the 4th edition of the course of 
specialization degree in arbitration, facilitated by 
the Law School of Universidade Nova de Lisboa 
 

2002: Lecturer on the Specialization Course for 
Executives, by the Catholic University - Bull - 
addressing the module on Tax Procedure and 
Proceedings 
 

2001: Lecturer on Post-graduate Course in 
Taxation, the Portuguese Catholic University, 
addressing the module on Tax Litigation 

 

Experiência Profissional (Advocacia): 

2013 até à data: Counsel, Linklaters Lisboa  

2009/2013: Sócio principal, Sérvulo & 
Associados - Sociedade de Advogados 

2005/2008: Sócio de indústria, Sérvulo Correia 
& Associados- Sociedade de Advogados 

2001/2004: Advogado na Sérvulo Correia & 
Associados - Sociedade de Advogados 

2000/2001: Estágio com o Dr. Rogério Manuel 
Fernandes Ferreira, na Sérvulo Correia & 
Associados - Sociedade de Advogados 

1999/2000: Estágio com o Dr. Rogério Manuel 
Fernandes Ferreira, na área da fiscalidade 

 

Professional Experience (Advocacy): 

2013 to date: Counsel at Linklaters Lisbon 

2009/2013: Executive Partner, Sérvulo & 
Associados - Sociedade de Advogados 

2005/2008: Partner, Sérvulo Correia & 
Associados -  Sociedade de Advogados 

2001/2004: Lawyer at Sérvulo Correia & 
Associados -  Sociedade de Advogados 

2000/2001: Training experience with Dr. Rogério 
Manuel Fernandes Ferreira at Sérvulo Correia & 
Associados - Sociedade de Advogados 

1999/2000: Training experience with Dr. Rogério 
Manuel Fernandes Ferreira, on tax matters 

 

Experiência Arbitral: 

Participação, na qualidade de advogado e 
árbitro (2), em mais de 20 (vinte) arbitragens 
relacionadas com a execução de contratos 
privados, com a execução de contratos de 
empreitada de obras públicas, com a execução 
de contratos de concessão de serviços 
públicos, designadamente no sector rodoviário 

Arbitral experience: 

Participation, as a lawyer and arbitrator (2), in 
more than fifteen (20) arbitrations related to the 
implementation of private contracts, with the 
execution of public works contracts and public 
service concession contracts, particularly in the 
road sector and in the water  and waste water 
sector, regarding the contractual liability, validity 



 

3 

e no sector das águas, saneamento e resíduos, 
em matéria de responsabilidade contratual, de 
validade e de revisão de condições de 
exploração dos serviços concessionados, e 
com questões relacionadas com proteção de 
direitos de propriedade industrial. 

Integra a lista de árbitros do Centro de 
Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa 

and further revision of operating conditions of 
the concession services and in matters related 
to IP infringements. 

 

 

Is part of the list of arbitrators of the Arbitration 
Centre of the Lisbon Commercial Association 

Conferências em matéria arbitral ou 
relacionável: 

Conferências/Seminários 

2014: Orador, no XVI Seminário dos Cadernos 
de Justiça Administrativa, no tema gestão 
processual nos tribunais administrativos 

2013: Participação, como orador, no II 
Seminário executivo promovido pela CCI, no 
tema relativo à convenção de arbitragem 

2012: Orador em conferência da Cima – Casa 
Civil Y Mercantil de Arbitragem, sobre o tema 
da arbitragem em direito administrativo 

2012: Orador em conferência do Centro de 
Arbitragem da Câmara de Comércio de Lisboa, 
sobre o tema da arbitragem de direito 
administrativo 

2011: Orador na 1.ª conferência promovida pelo 
Conselho para a Arbitragem de Direito Público 
da Associação Portuguesa de Arbitragem, 
relacionada com a definição do âmbito da 
arbitragem de direito público à luz do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos 

2006: Orador no seminário denominado Análise 
prática do Contencioso Administrativo, 
promovido, em conjunto, pela NPF - Pesquisa e 
Formação e pela Sérvulo Correia & 
Associados, tendo apresentado o módulo de 
providências cautelares em contencioso 
administrativo  

  

Conferences in arbitral or matter relatable: 

Conferences/Seminars 

2014: Speaker, in the XVI Seminar of 
Administrative Justice Notebooks in process 
management issue in administrative courts 

2013: Speaker at the II Executive Seminar 
organized by ICC - International Chamber of 
Commerce in Lisbon, on arbitration agreements 

2012: Speaker at the conference Cima – Casa 
Civil Y Mercantil de Arbitragem, on arbitration in 
administrative law 

2012: Speaker at Conference of Arbitration 
Centre of the Lisbon Chamber of Commerce, on 
administrative law arbitration 

2011: Speaker at the 1st conference organized 
by the Council for Public Law Arbitration of the 
Portuguese Arbitration Association, related to 
the definition of the scope of public law 
arbitration, within the Administrative Courts 
Proceedings Code. 

2006: Speaker at the seminar entitled Analysis 
of Administrative Litigation, sponsored jointly by 
NPF - Pesquisa e Formação and Sérvulo 
Correia & Associados, addressing the module 
on interim measures in administrative litigation 

 

 

Idiomas Profissionais: 

Português e inglês 

Professional languages: 

Portuguese and English 

 


