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Atividade profissional atual
Advogado e árbitro
Resenha do Percurso Profissional
Colabora com a Sociedade desde 2006, sendo sócio desde 2007. É co-coordenador do departamento de
contencioso e arbitragem e do grupo de desporto e entretenimento da Sociedade.
É um dos advogados da Sociedade com mais experiência de contencioso nas suas várias vertentes, em
especial na área do contencioso civil, comercial e societário. É responsável por diversos processos
judiciais e de arbitragem voluntária de grande dimensão e complexidade.
Como advogado e como árbitro participou, desde 2000, em mais de três dezenas de arbitragens em
Portugal.
Foi advogado associado na Pena, Machete & Associados – Sociedade de Advogados de 1991 a 1998 e
sócio da Osório de Castro, Verde Pinho, Vieira Peres e Lobo Xavier – Sociedade de Advogados de 1998 a
2005.
Experiência Arbitral
Participou, nos últimos 20 anos, em dezenas de processos arbitrais, domésticos e internacionais, como
advogado e como árbitro
Áreas de exercício preferencial
Contencioso e Arbitragem
Desporto e Entretenimento
Trabalhos Publicados (áreas)
- Coronavírus – Implicações jurídicas: futebol profissional in “Newsletter MLGTS, 2020;
- Chamem a polícia, chamem a polícia, chamem a polícia queu num pago! (Trabalhadores do Comércio,
1980) in “Estudo em Homenagem a Rui Pena”, Almedina, 2019;
- Portugal Law and Practice in “Chambers Global Practice Guides, Sports Law”, 2018;
- World Cup Final, 90th minute, a penalty kick against international arbitration… in “Lisbon Arbitration,
MLGTS”, 2018;
- Como conseguir em Tribunal a junção de documentos em poder da parte contrária e de terceiros:
Regime legal e considerações práticas in “Revista de Direito Civil, n.º 2”, 2018;
- Comentário ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) português de 03.04.2017, que confirma o
acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 02.06.2016 in “Revista de Arbitragem e Mediação (Vol.

55/2017), 2017;
- Contra-interrogatório – Manual básico de sobrevivência para os advogados de civil law in “IX Congresso
do Centro de Arbitragem Comercial”, 2016;
- Project Finance: there’s no such thing as indisputable principles in “Lawyer Issue”, 2016;
- Litigation em Portugal 2014 in “Chambers Legal Practice Guides: Litigation 2014”, 2014;
- A Arbitragem Voluntária em Portugal: dos «ricos homens» aos Tribunais Privados in “O Direito”, Ano
124, Vol. 4, Almedina, 1992;
- A garantia bancária autónoma – alguns problemas in “Revista da Ordem dos Advogados”, Ano 52, Vol.
2, 1992.
Idiomas Profissionais
Português, Inglês e Espanhol
Associação/Ordem Profissional
Ordem dos Advogados (inscrito desde 1991). Associação Portuguesa de Arbitragem (inscrito desde 2006).
Membro do Círculo de Advogados de Contencioso. Membro do Concórdia – Centro de Mediação e
Conciliação de Conflitos
Declaro para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho
de 27 de abril (RGPD) prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais pelo Instituto de Arbitragem
Comercial.
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