Curriculum vitae
MARIA RAQUEL REI

______________________________________________________
Nascida em 1969, em Lisboa

Habilitações literárias
-

-

Licenciatura em Direito, na menção de Ciências Jurídicas, pela Faculdade de
Direito de Lisboa, com a média final de 16 valores (curso de 1987-1992);
Mestrado em Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito de Lisboa, subordinado ao tema "Do contrato quadro", com a classificação de 17 valores
(1998).
Doutoramento em Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito de Lisboa,
subordinado ao tema "Da interpretação da declaração negocial no Direito
Civil português", com a classificação de 16 valores (2011).

Actividades e publicações

-

Professora auxiliar da área de Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito de
Lisboa (onde lecciona desde 1992).

-

Docência na Faculdade de Direito de Lisboa (no curso geral e nos cursos de
mestrado e doutoramento), nas cadeiras de Teoria Geral do Direito Civil,
Direito das Obrigações, Direito da Insolvência, e Direito Civil;

-

Leccionação de acções de formação, no âmbito do Direito da Insolvência,
organizadas pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra;
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-

Participação em provas de mestrado, sobretudo nas áreas de Direito civil,
Direito desportivo e Direito da Insolvência;

-

Orientação de alunos de mestrado, sobretudo nas áreas de Direito civil,
Direito desportivo e Direito da Insolvência;

-

Em curso de publicação “A penhorabilidade do “passe” do jogador profissional de futebol”;

-

Em 2011 publicou “As sociedades anónimas desportivas – o fim lucrativo”,
in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Almedina,
Coimbra, vol. IV, pp. 281-291;

-

Desde 2005 exerce advocacia na sociedade Charters Marchante, Maria
Raquel Rei e Associados – Sociedade de Advogados, R.L. (área principal de
actuação: Direito civil, em particular Direito imobiliário);

-

De 1995 a 2005 exerceu advocacia na sociedade de advogados Miguel Galvão Teles, João Soares da Silva & Associados (áreas principais de actuação:
Direito comercial, Direito bancário, Direito financeiro, Direito dos seguros,
Direito civil, contencioso);

-

Em 2004 leccionou uma aula no curso pós-graduado de actualização sobre o
Arrendamento Urbano (sobre o direito de preferência do arrendatário);

-

Em 2003 publicou “As prescrições presuntivas”, in Francisco Salgado Zenha –
Liber Amicorum, Coimbra, Coimbra, pp. 611-633;

-

Em 2002 publicou “A aplicação do regime jurídico das cláusulas contratuais
gerais a fiança prestada relativamente a créditos emergentes de contrato de
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mútuo celebrado com recurso a cláusulas contratuais gerais” (anotação a
Acórdão da RLx. de 05.02.2002), in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XLIII, n.º 1 (2002), pp. 689-703;
-

Em 2002 publicou, em conjunto com trabalhos de Fernando Xarepe Silveiro
e de Susana Castela Graça, um dos relatórios de Mestrado, “Contrato de
transferência internacional de jogadores profissionais de futebol”, in Estudos
de Direito Desportivo, Almedina, Coimbra, 2002;

-

Em Abril de 2000 participou no I Congresso nacional de Direito dos Seguros;

-

Em Março de 2000 participou nas Jornadas de Direito processual civil – alterações ao Código de Processo Civil;

-

Em Dezembro de 1999, participou em seminário promovido pelo Banco de
Portugal e subordinado ao tema “Titularização em Portugal”.

-

No ano lectivo de 1998-1999 leccionou a cadeira de Contratos Internacionais
no curso de pós-graduação “Assessoria jurídica da empresa”, organizado pelo
Instituto Superior de Gestão;

-

Em Junho de 1995 publicou um trabalho intitulado “Apontamentos sobre a
lei da nacionalidade guineense”, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, 3
(1995), pp. 317-327;

-

No ano lectivo de 1994-95 exerceu as funções de Regente das Cadeiras de
Direito Internacional Privado, e de Economia Política, na Faculdade de
Direito de Bissau, ao abrigo de um Protocolo de Cooperação entre o Estado
português, a Faculdade de Direito de Lisboa e o Estado guineense;
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-

Em Setembro de 1994, entregou, como relatórios de mestrado, trabalhos
subordinados aos seguintes temas: “Contrato de transferência internacional
de jogadores profissionais de futebol”; “A justa causa para a revogação do
mandato”; e “Esfera privada e cessação da situação jurídica laboral”.

-

Inscrição como advogada na Ordem dos Advogados (1994);

-

Em Abril de 1994 publicou um trabalho denominado "Da Expectativa Jurídica", na Revista da Ordem dos Advogados, ano 54, I, pp. 149-180 (trabalho com
que se apresentou ao concurso para assistente estagiária, em 1993);

-

No âmbito da parte escolar do Mestrado, frequentou os seminários de Contratos Internacionais (orientado pela Senhora Prof. Doutora Isabel de Magalhães Collaço e pelos Senhores Prof. Doutor António Marques dos Santos e
Prof. Doutor Carlos Ferreira de Almeida), de Direito Civil – Mandato (orientado pelo Senhor Prof. Doutor António Menezes Cordeiro) e de Direito do
Trabalho – Cessação da situação jurídica laboral (orientado pelo Senhor Prof.
Doutor António Menezes Cordeiro);

-

Entre 1992 e 1994 realizou o estágio de advocacia com o Senhor Dr. Francisco Salgado Zenha e a Senhora Dra. Maria Helena Carrilho;

Lisboa, 13 de Janeiro de 2016
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