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Atividade profissional atual
Advogado
Resenha do Percurso Profissional
Advogado na Sérvulo & Associados entre 2001 e 2013. Integra, desde essa data, a Linklaters, sendo
atualmente sócio do departamento de contencioso e arbitragem do escritório de Lisboa.
Tem participado em diversas iniciativas na área da arbitragem, designadamente junto da Associação
Portuguesa de Arbitragem, do Centro de Arbitragem Comercial da Associação Comercial de Lisboa, da
International Chamber of Commerce, da Concórdia, da Universidade Católica, da Faculdade de Direito
de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, da CIMA ou da Associação Portuguesa da Contratação
Pública.
Atualmente, preside ao Conselho para a arbitragem de direito público da Associação Portuguesa de
Arbitragem.

Experiência Arbitral
Participação, na qualidade de advogado (maioritariamente) e de árbitro, em mais de 40 (quarenta)
arbitragens, incluindo ad-hoc e institucionais, relacionadas com diferentes áreas de atividade, que
incluem os setores rodoviário, da saúde, das águas, saneamento e resíduos, bancário, questões de
propriedade intelectual, construção de obras públicas, fornecimento de bens, litígios de natureza
comercial e societária e, entre outros, concessões de obras públicas e de serviços públicos. Integra,
igualmente, a lista de árbitros do Centro de Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa, da
Concórdia e da Associação Portuguesa da Contratação Pública.

Áreas de exercício preferencial
Arbitragens domésticas ou internacionais relacionadas com a execução de contratos comerciais
privados e com a execução de contratos de direito público, designadamente de empreitada de obras
públicas e de contratos de concessão de serviços públicos, em particular nos setores rodoviário, da
construção, da saúde e das águas, saneamento e resíduos.
Trabalhos Publicados (áreas)
Artigos publicados em matéria de contencioso administrativo e de arbitragem de direito público.

Idiomas Profissionais
Português, inglês e espanhol
Associação/Ordem Profissional
Ordem dos Advogados
Associação Portuguesa de Arbitragem
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