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EDUCAÇÃO
Setembro de 2004 a março de 2009

Fac. Direito Univ. Nova de Lisboa

Doutoramento em Direito Privado


Em março de 2009 apresentou a provas públicas a dissertação de doutoramento que
completou sob a orientação do Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, tendo
sido aprovada com distinção e louvor, por unanimidade. Título da dissertação: Contrato
de seguro e terceiros. Estudo de direito civil.



Em março de 2006 completou a fase inicial do Programa de Doutoramento, tendo
apresentado relatórios nos seminários de Direito Processual Civil, de Discursos sobre
o Direito e de Teoria do Direito. Foi aprovada com distinção.

Financiamento: uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia
(01.01.2007-31.03.2008) e uma bolsa de investigação do Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht (julho de 2008).
Outubro de 1999 a novembro de 2001

Worcester College, Univ. Oxford

Master of Philosophy in Law


Em novembro de 2001 apresentou a provas públicas a dissertação de mestrado em
direito inglês dos contratos que completou sob a orientação do Professor Doutor
Simon Whittaker de St. John’s College. Título da dissertação: No Right to Perform a
Contract?

Magister Juris in European and Comparative Law


Em julho de 2000 completou a parte escolar do mestrado – um grau académico
independente – tendo sido examinada nas cadeiras de Direito dos Contratos, Direito
Internacional Privado e Áreas Problemáticas no Direito dos Contratos e da
Responsabilidade Civil Delitual. Foi aprovada com distinção.

Financiamento: uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia
(01.01.2000-31.05.2002) e uma bolsa Chevening do British Council (propinas 1999/2000).
Foi-lhe ainda atribuído o estatuto de Martin Senior Scholar, a que está associado um
complemento de bolsa, mediante seleção pela Direção de Worcester College (ano letivo
2001/2002).
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Setembro de 1994 a julho de 1999

Faculdade de Direito de Lisboa

Licenciatura em Direito


Licenciou-se com a média final de 17 valores em julho de 1999, tendo obtido a
classificação mais elevada de entre todos os licenciados desse ano (no total: 557).
Atribuição de Bolsa de Estudo por Mérito da Universidade de Lisboa (1998).

Setembro de 1993 a julho de 1994


Escola Secundária do Lumiar, Lisboa

Concluiu os estudos pré-universitários com a média final de 20 valores (12.º ano) e
submeteu-se às provas específicas de História e Filosofia, tendo sido admitida na
Faculdade de Direito de Lisboa com uma média de entrada de 96,25% (primeira
classificada de entre todos os candidatos).

Setembro de 1978 a julho de 1993


Academia de Música de Santa Cecília

Frequentou todos os graus de ensino pré-primário, primário e secundário exceto o
último neste estabelecimento de ensino particular, onde completou, cumulativamente,
o sistema educativo convencional e o ensino musical oficial (este último até ao 9.º ano
de escolaridade). Concluiu os seus estudos com a média final de 20 valores (10.º e 11.º
anos).

PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Dissertações


Contrato de seguro e terceiros. Estudo de direito civil, Coimbra Editora 2010, ISBN
9789723218145.



No right to perform a contract?, Almedina 2006, ISBN 9789724028040. DOI:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2432694.

Livros


Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Teles, 2 volumes, Almedina 2012, ISBN
9789724049885 e 9789724049892 (membro da comissão organizadora).



Temas de direito dos seguros. A propósito da nova lei do contrato de seguro, Almedina 2012,
ISBN 9789724047355 (coordenação).



Tradução e nota prévia à obra Os conceitos jurídicos fundamentais aplicados na argumentação
judicial de Wesley Newcomb Hohfeld, Fundação Calouste Gulbenkian 2008, ISBN
9789723112399.

Capítulos de livros:


«O início da cobertura no seguro desportivo» em O desporto que os tribunais praticam,
Coimbra 2014, ISBN 9789723222128, pp. 211-226.



«Portugal» em Getting the deal through. Insurance litigation 2014, Law Business Research
2014, ISSN 2055-236X, pp. 44-48 (coautoria).



«Os seguros de riscos catastróficos» em Direito(s) das catástrofes naturais, Almedina 2012,
ISBN 9789724049236, pp. 269-322 (coautoria).



«O contrato e a apólice de seguro» em Temas de direito dos seguros (obra acima
identificada), pp. 15-37.



«O prémio» em Temas de direito dos seguros (obra acima identificada), pp. 191-212.
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«O risco e suas vicissitudes» em Temas de direito dos seguros (obra acima identificada), pp.
275-297.



«Seguros coletivos e de grupo» em Temas de direito dos seguros (obra acima identificada),
pp. 299-328.



«Portugal» em Insurance & reinsurance. Jurisdictional comparisons, European Lawyer
Reference Series, Thomson Reuters 2012, ISBN 9781908239167, pp. 209-224
(coautoria).



«Contract Law» em Portuguese law: an overview, Almedina 2007, ISBN: 9789724032306,
pp. 183-196 (coautoria).

Publicações em atas de encontros científicos:


«Os seguros e o incumprimento dos contratos», em A crise e o direito, Almedina 2013,
ISBN 9789724052014, pp. 239-246.



«Um seguro de responsabilidade civil para os magistrados?» em Novos temas da
responsabilidade civil extracontratual das entidades públicas, ICJP 2013, ISBN:
9789899783430, pp. 159-167.



«Catástrofes naturais e seguros» em Catástrofes Naturais – Uma realidade multidimensional,
ICJP 2013, ISBN: 9789899783423, pp. 165-190 (coautoria).



«O contrato de sociedade como documento» em II Congresso Direito das Sociedades em
Revista, Almedina 2012, ISBN 9789724049625, pp. 481-506.



«A quem aproveita o seguro de responsabilidade civil de administradores celebrado
para os efeitos do art. 396.º CSC?» em I Congresso Direito das Sociedades em Revista,
Almedina 2011, ISBN 9789724045139, pp. 415-447.

Artigos científicos:


«Statistics as a basis for discrimination in the insurance business» (no prelo, 2014).



«Da inconstitucionalidade das normas permissivas de “discriminação racional”» (no
prelo, 2014).



«Decisões em ambiente de incerteza: probabilidade e convicção na formação das
decisões judiciais» (2013) 21 Julgar 119-147.



«O e-mail como título executivo», em Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de
Freitas, I, Coimbra 2013, ISBN 9789723221190, pp. 1021-1043.



«O seguro por conta de outrem em Portugal, Angola e Moçambique» em Estudos em
Homenagem a Miguel Galvão Teles, II, Almedina 2012, ISBN 9789724049892, pp. 747765.



«A promessa de exoneração de dívida a terceiro. Pretexto para uma reflexão sobre o
conceito de prestação» em Estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de
Almeida, Almedina 2011, ISBN 9789724043197, pp. 681-708.



«A tutela institucional de interditos. O caso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa»
(2010) 142 O Direito 681-704, ISBN 9789724044149 (coautoria).



«New Portuguese insurance contract framework» em www.lexisnexis.com, 15.12.2008
(coautoria).



«As partes processuais numa acção em sub-rogação» (2006) 13 Themis 63-108, ISBN
9789724030951.
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Materiais pedagógicos:


Exercícios de Direito das obrigações (material não publicado, 2013).



Exercícios de Direito das Pessoas e da Família (material não publicado, 2010).

Comunicações de natureza científica:


Oradora na Ação de Formação Contínua em Direito Bancário do Centro de Estudos
Judiciários, com o tema «Garantias bancárias e seguros de crédito e caução»
(21.02.2014).



Statistics as a basis for discrimination in the insurance business (Conferência ICS 2013: Rights
and Inequalities. Paradoxes and Alternatives, 12.11.2013).



Catastrophe insurance in the cities of the future (Workshop: Cities of the future / desertification,
Escola Doutoral da NOVA, 28.06.2013).



Accumulation of claims and subrogation in Portugal (no XIII Congresso de Direito dos
Seguros do Comité Ibero-Latino-Americano da Associação Internacional de Direito
dos Seguros, Fundação Calouste Gulbenkian, 08.05.2013).



A Lei 67/2007 e os seguros de responsabilidade civil (em Novos temas da responsabilidade civil
extracontratual das entidades públicas, IJCP – FDL, 05.12.2012).



Catástrofes naturais e seguros (em Catástrofes Naturais – Uma realidade multidimensional, ICJP
– FDL, 24.10.2012).



O contrato de sociedade como documento (II Congresso Direito das Sociedades em Revista –
21.04.2012).



Comentário à intervenção da Dr.ª Higina Castelo, doutoranda, no SPEED da NOVA
Direito, com o tema «Suportes contratuais das actividades de mediação de seguros –
que relação com o contrato de mediação» (09.11.2011).



O seguro de responsabilidade civil dos administradores (I Congresso de Direito das Sociedades
em Revista – 09.10.2010).



O contrato a favor de terceiro na jurisprudência portuguesa sobre seguros (SPEED – NOVA
Direito – 15.05.2006).

Outras intervenções públicas:


Oradora no painel International Developments, na Lex Mundi Insurance/ Reinsurance
Global Practice Group Meeting and Client Conference, em Munique (09.09.2013).



Entrevistada no programa Comissão Executiva, da Económico TV, subordinado ao
tema «O direito e os seguros: a influência da legislação neste setor» (31.05.2013).



Oradora no debate O ensino do direito em Portugal, no Encontro Nacional de Estudantes
de Direito organizado pelo Conselho Nacional de Estudantes de Direito na Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra (23.03.2013).



Moderadora no seminário Contratos Internacionais, organizado pela ICC Portugal
(13.09.2012).



Oradora na conferência A crise e o direito, organizada pela NOVA Direito em conjunto
com o CEDIS e o IDP, com o tema «O incumprimento contratual e os seguros
(22.05.2012).
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Oradora na conferência Riscos Emergentes. A Responsabilidade dos Gestores, organizada
pelo jornal OJE, com o tema «Responsabilidade civil de Administradores e
Directores» (20 de maio de 2010);



Artigo de opinião: «A introdução dos seguros de saúde vitalícios no mercado de
seguros português» no Diário Económico de 20 de abril de 2010;



Oradora no debate Mulheres que amam mulheres: género, orientação sexual e discriminação,
organizado pela Associação ILGA Portugal e pela Associação para o Planeamento
Familiar, com o tema «Casamento e igualdade de género» 17 de maio de 2008).



Participação espontânea no processo de consulta pública que antecedeu a publicação
da nova lei do contrato de seguro aprovada pelo DL n.º 72/2008, de 16 de abril
(setembro de 2007).

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA
Desde fevereiro de 2012

FDUNL



É professora coadjuvante da coordenação do 3.º Ciclo em Direito da Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa desde 1 de março de 2013.



É professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
(«NOVA Direito») (http://www.fd.unl.pt/). Nos anos letivos de 2014/2015,
2013/2014 e 2012/2013, rege(u) os cursos de Direito das Obrigações e de Teoria do
Processo, ambos do 1.º Ciclo de Bolonha – Licenciatura em Direito, e o curso de
Direito Bancário e dos Seguros do 2.º Ciclo de Bolonha – Mestrado em Direito.



Em 2013/2014 e 2014/2015, rege(u) o módulo de Mercados e Operações Financeiras
do Master in Law & Management, 2.º Ciclo de Bolonha – uma parceria entre a NOVA
Direito e a NOVA SBE.



No 2.º semestre do ano letivo de 2011/2012, assumiu a regência do curso de Direito
das Pessoas e da Família e a corregência do curso de Direito Processual Civil
Executivo, ambos do 1.º Ciclo de Bolonha – Licenciatura em Direito.

Abril de 2005 a janeiro de 2012

FDUNL



Como professora convidada na NOVA Direito. Cursos: * Direito das Pessoas e da
Família, do 1.º Ciclo de Bolonha – Licenciatura em Direito (ano letivo 2009/2010); *
Direito Bancário e dos Seguros, do 2.º Ciclo de Bolonha – Mestrado de Direito
(2010/2011 e 2011/2012).



Como assistente convidada na NOVA Direito. Cursos: * Direito das Pessoas e da
Família, do 1.º Ciclo de Bolonha (ano letivo 2008/2009); * Sistemas Jurídicos
Comparados, ao 1.º ano da Licenciatura em Direito (segunda parte do curso,
2004/2005).

Outubro a dezembro de 2010

JurisNova



Organizou o curso e assegurou a docência da maioria das sessões: I Curso Novos
Desenvolvimentos em Direito dos Seguros.
Diversos



Lecionou uma sessão do curso Comércio International e Arbitragem na II Escola de Verão
da NOVA Direito, com o tema «Compra e venda internacional» (8 de julho de 2014).
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Lecionou uma sessão do III Curso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho e da
Segurança Social na NOVA Direito, com o tema «O seguro de acidentes de trabalho»
(13 de fevereiro de 2014).



Lecionou no I Curso de Verão da NOVA Direito, intitulado Os grandes desafios ao
Direito no Século XXI, com o tema «Discriminação e doença» (11 de julho de 2013).



Lecionou o módulo de seguros da 1.ª Pós-Graduação em Mercados Financeiros
organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda
(21 e 22 de junho de 2012).



Lecionou no Curso Complementar de Direito do Desporto organizado pelo Centro
de Estudos Judiciários e pela NOVA Direito, com o tema «Seguro desportivo» (10 de
fevereiro de 2012).



Lecionou no Curso de Pós-Graduação em Direito dos Seguros organizado pela
Secção Portuguesa da AIDA e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
com os temas «Redação da apólice e cláusulas abusivas» (7 de fevereiro de 2012);
«Seguros por conta de outrem» (1 de março de 2012); e «Sinistro» (8 de março de
2012).



Lecionou no I Curso de Extensão Universitária em Direito do Desporto organizado
pela NOVA Direito, com o tema «Os seguros na actividade desportiva» (12 de
fevereiro de 2011).



Participou, como oradora, no Workshop sobre Seguros da Formação Avançada «Os
Direitos dos Consumidores. Um Desafio para as Organizações Empresariais»,
responsabilidade da parceria Deco / NOVA Direito (26 de novembro de 2010).



Lecionou no Master in Law and Management organizado pela NovaForum, com o tema
«Seguros e empresas» (29 de setembro de 2010).



Lecionou no X Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento em Direito do Consumo
organizado pelo Instituto de Direito do Consumo da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, com o tema «O contrato de seguro» (12 de maio de 2010).



Participou, como docente convidada, no curso de Metodologia da Investigação
Jurídica da NOVA Direito, numa sessão dedicada ao tema «Centros de investigação»
(27 de novembro de 2008).



Participou, como docente convidada, no curso de Metodologia da Investigação
Jurídica da NOVA Direito, numa sessão dedicada ao tema «Centros de investigação»
(22 de novembro de 2007).

PARTICIPAÇÃO EM JÚRIS ACADÉMICOS
Intervenções em júris de doutoramento (Bolonha):


Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de doutoramento de Higina Maria Almeida Orvalho da Silva Castelo,
intitulada «Contrato de mediação. Estudo das prestações principais» (17.07.2014).



Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de
doutoramento de João Manuel Bellino Athayde Varela, intitulada «Os limites de
punibilidade em sede de autoria» (27.03.2014).



Integrou, na NOVA Direito, como presidente e arguente, o júri do ato público de
discussão do projeto de dissertação de doutoramento de Maria de Lurdes Vargas,
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intitulado «Perturbações no contrato de patrocínio desportivo. Inadequação ao fim e
desvalor da prestação» (05.04.2013).
Intervenções em júris de mestrado (Bolonha):


Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Waldemar Eduardo Jesus, intitulada «Cessão da garantia
bancária autónoma: uma reflexão à luz do Direito Santomense» (31.07.2014).



Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do
relatório de estágio de Inês Coutinho de Oliveira Cesteiro, intitulado «Relatório de
estágio curricular no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)»
(23.07.2014).



Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de
mestrado de Ana Filipa Camacho Costa, intitulada «O princípio da confidencialidade
na mediação em matéria civil e comercial: caso português» (23.07.2014).



Integrou, como presidente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Marta Nascimento Borges Medeiros, intitulada «Os
contratos celebrados à distância no Decreto-Lei 143/2011 e na Diretiva
2011/83/UE» (30.05.2014).



Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Raquel Monteiro Silva Carvalho, intitulada «Seguros de
pessoas: limites no tratamento de dados pessoais» (25.03.2014).



Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Lisana Rute Gomes Medeiros, intitulada «Seguros ligados a
fundos de investimento (unit linked). Problemas de comercialização» (27.01.2014).



Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de
mestrado de Maria Isabel Saraiva Rodrigues Abrantes Gonçalves, intitulada «A fase de
saneamento em Portugal, em Inglaterra e nos EUA» (21.01.2014).



Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Maria das Dores de Lemos Honrado, intitulada «A
intervenção da seguradora nas acções propostas contra o segurado» (21.01.2014).



Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Andreia Cristina Serrano Moreira, intitulada «A resolução
do contrato de arrendamento urbano por incumprimento do arrendatário: o caso do
n.º 2 do artigo 1083.º do Código Civil e a jurisprudência» (03.01.2014).



Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Edgar Nuno Freitas Rodrigues, intitulada «A Internet e o
Sistema de Justiça. A questão da prova digital» (18.12.2013).



Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de
mestrado de Patrícia Isabel Matos da Silva Alves, intitulada «Aplicação das medidas de
coacção às pessoas colectivas» (17.09.2013).



Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do relatório de estágio de
Ana Margarida Ricardo dos Santos Matos, intitulado «Relatório de estágio na OIT»
(11.07.2013).



Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Hugo Pereira Rosário, intitulada «O seguro obrigatório
automóvel: o dever de segurar e o âmbito objectivo de cobertura» (04.07.2013).
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Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de José Miguel do Rosário Melo Rodrigues, intitulada
«Limites da TAEG no crédito ao consumo – o problema da usura» (21.06.2013).



Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de
mestrado de João José de Leal Gonsalves Lupi, intitulada «Providências cautelares e
arbitragem – uma relação delicada» (21.06.2013).



Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Inês de Almeida Ferraz, intitulada «Sub-rogação pelo
ressegurador nos direitos do segurado» (05.06.2013).



Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Patrícia de Sousa Ferreira, intitulada «O salvamento em
direito dos seguros. Reflexão sobre o ónus de afastamento e mitigação dos danos
ocasionados pelo sinistro no âmbito do dever geral de cooperação das partes na
vigência do contrato de seguro» (15.05.2013).



Integrou, como arguente, no ISCAD, o júri do ato público de defesa da dissertação de
mestrado em solicitadoria de Maria Fernanda da Conceição Correia da Silva Santos,
intitulada «A venda executiva. Considerações sobre a ação executiva, o papel do
agente de execução e modalidades de venda. A natureza jurídica da venda executiva»
(24.01.2013).



Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Helder Fernando Mendeiros Mourato, intitulada «O
contrato de swap de taxa de juro e um caso de desequilíbrio contratual» (15.11.2012).



Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Tito Nuno Ferreira Rodrigues, intitulada «As vendas
associadas nos contratos de crédito à habitação» (o ato, marcado para 08.11.2012, não
se realizou devido a desistência do candidato).



Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa do
relatório de estágio de Sandra Isabel Neves Duarte, intitulado «A vida na ALICO»
(19.04.2012);



Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Sara Cascais Palmeirim Castanho, intitulada «Deveres précontratuais nos contratos com os consumidores em Portugal e no Reino Unido» (o
ato, marcado para 12.04.2012, não se realizou devido a desistência da candidata).



Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Bruno Filipe Rocha de Oliveira Ferreira, intitulada «O
sigilo bancário: deveres do banco perante os clientes» (22.11.2011).



Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Ana Filipa Nunes Sabrosa, intitulada «As relações entre os
mediadores de seguros e as empresas de seguros: a sua natureza jurídica» (20.12.2010).



Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de
mestrado de David Francisco Marcão Taipas de Ferreira Marques, intitulada
«Distinção entre as acções nominativas e ao portador. O caso das acções escriturais»
(16.12.2010).



Integrou, como orientadora, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Maria Sofia Lopes Caraças Centeno Duarte, intitulada «Os
deveres de informação do segurado» (13.09.2010).
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Integrou, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da dissertação de
mestrado de Fábio de Jesus Loureiro, intitulada «A protecção dos credores das
sociedades comerciais e a eficácia externa das obrigações» (15.06.2010).



Integrou, como arguente, na NOVA Direito, o júri do ato público de defesa da
dissertação de mestrado de Maria Francisca Rasquilho Vidal Saragoça Teixeira Duarte,
intitulada «A compra e venda de bens futuros e os futuros de bolsa sobre mercadorias.
Natureza jurídica» (10.05.2010).

Intervenções em júris de mestrado (pré-Bolonha):


Integrou, como arguente, na Escola de Direito do Porto da Universidade Católica
Portuguesa, o júri do ato público de defesa da dissertação de mestrado de Ricardo
Jacinto Pedro João, intitulada «Do dever pre-contratual de informação do tomador do
seguro no novo regime do contrato de seguro (dos seus limites)» (10.12.2010).

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES E DE ESTÁGIOS
Dissertações de doutoramento (Bolonha):


Orienta atualmente uma dissertação de doutoramento na FDUNL.

Dissertações de mestrado (Bolonha):


Orienta atualmente diversas dissertações de mestrado na FDUNL.



Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Waldemar Eduardo
Jesus, intitulada «Cessão da garantia bancária autónoma: uma reflexão à luz do Direito
Santomense» (a discutir em 31.07.2014).



Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Raquel Monteiro
Silva Carvalho, intitulada «Seguros de pessoas: limites no tratamento de dados
pessoais» (aprovada em 25.03.2014).



Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Lisana Rute
Gomes Medeiros, intitulada «Seguros ligados a fundos de investimento (unit linked).
Problemas de comercialização» (aprovada em 27.01.2014).



Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Maria de Lemos
Honrado, intitulada «A intervenção da seguradora nas acções propostas contra o
segurado» (aprovada em 21.01.2014).



Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Hugo Pereira
Rosário, intitulada «O seguro obrigatório automóvel: o dever de segurar e o âmbito
objectivo de cobertura» (aprovada em 04.07.2013).



Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Inês de Almeida
Ferraz, intitulada «Sub-rogação pelo ressegurador nos direitos do segurado» (aprovada
em 05.06.2013).



Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Patrícia de Sousa
Ferreira, intitulada «O salvamento em direito dos seguros. Reflexão sobre o ónus de
afastamento e mitigação dos danos ocasionados pelo sinistro no âmbito do dever geral
de cooperação das partes na vigência do contrato de seguro» (aprovada em
15.05.2013).
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Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Ana Filipa Nunes
Sabrosa, intitulada «As relações entre os mediadores de seguros e as empresas de
seguros: a sua natureza jurídica» (aprovada em 20.12.2010).



Foi orientadora, na NOVA Direito, da dissertação de mestrado de Maria Sofia Lopes
Caraças Centeno Duarte, intitulada «Os deveres de informação do segurado»
(aprovada em 13.09.2010).

Estágios de mestrado (Bolonha):


Orienta atualmente um estágio de mestrado na FDUNL.



Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Andreia Isabel Ventura
de Brito, que decorreu entre 19.08.2013 e 15.01.2014 na Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A. (relatório entregue em maio de 2014).



Foi orientadora, na NOVA Direito, do estágio de mestrado de Sandra Isabel Neves
Duarte, que decorreu entre 26.04.2010 e 27.08.2010 na American Life Insurance Company,
Sucursal em Portugal («ALICO») (relatório aprovado em 19.04.2012).

OUTRAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
Desde dezembro de 2013


Fundação para a Ciência e Tecnologia

Membro do Painel de Avaliação de Ciência Política e Direito: concurso para
atribuição de bolsas individuais de doutoramento e de pós-doutoramento da FCT.

Setembro de 2013


Universidade Nova de Lisboa

Membro do Painel de Avaliação Final do III Estágio de Agentes de Execução.

08/10 de maio de 2013


AIDA Portugal

Na qualidade de membro do Conselho Científico da AIDA Portugal, integrou a
organização do CILA 2013, um congresso internacional que teve lugar na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa, reunindo as secções da AIDA dos países da
América latina, de Espanha e de Portugal, em que também foi oradora.

Desde março de 2013


Universidade Nova de Lisboa

Eleita para o Conselho de Faculdade da NOVA Direito.

Desde março de 2013


Universidade Nova de Lisboa

Membro da Comissão Eleitoral da NOVA Direito.

Desde maio de 2012


Universidade Nova de Lisboa

Membro da Comissão da Escola Doutoral da NOVA.

Desde fevereiro de 2012


JurisNova

Vogal da Direção da JurisNova, associação da NOVA Direito.

Desde abril de 2009

CEDIS

Investigadora


Membro integrado do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e
Sociedade.
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Janeiro a março de 2008

Insurance Law Center (UConn)

Visiting Scholar


Passou um trimestre em investigação no Insurance Law Center da Universidade do
Connecticut na qualidade de Visiting Scholar, a convite do então Diretor, Professor
Tom Baker.

Ano letivo de 2001/2002

Univ. Oxford

Student Disciplinary Panel


Nomeada para integrar o painel de estudantes da universidade com responsabilidade
pela administração de sanções disciplinares a estudantes acusados da prática de atos de
maior gravidade.

Março de 2000 a março de 2001

Worcester College, Univ. Oxford

MCR Welfare and Women’s Officer


Foi eleita por três períodos consecutivos para a direção do Middle Common Room de
Worcester College, desempenhando as funções de Welfare Officer e de Women’s Officer,
nessa qualidade atuando como representante da comunidade estudantil em geral e das
estudantes do sexo feminino em particular em assuntos relacionados com o respetivo
bem-estar físico e emocional e organizando diversos eventos de discussão e
socialização, de entre os quais se destaca a participação na organização do evento
Breaking Through the Glass Ceiling, que reuniu alunas e antigas alunas de Worcester College,
atuando como moderadora de um dos respetivos painéis de discussão.

Setembro de 1994 a julho de 1997

Faculdade de Direito de Lisboa

Representante estudantil


Nos três primeiros anos de curso, foi eleita representante da sua turma junto da
Associação de Estudantes (AAFDL).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO UNIVERSITÁRIA
Julho de 2002 a dezembro de 2006
e desde abril de 2008

MLGTS & Ass.

Exercício de Advocacia


Inscrita na Ordem dos Advogados (CP n.º 20193L). Integra o departamento de direito
comercial e societário, tendo desenvolvido grande parte do seu trabalho na área dos
contratos comerciais, com especial incidência no setor dos seguros.

Desde dezembro de 2012


CNIACC

Integra o painel de árbitros do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de
Conflitos de Consumo (CNIACC).

Desde março de 2012


ICC Portugal

É membro da Comissão de Direito e Prática Comercial da Secção Portuguesa da
Câmara do Comércio Internacional.

Desde maio de 2011


AIDA Portugal

É vogal do conselho científico da AIDA Portugal (Secção Portuguesa da Associação
Internacional de Direito dos Seguros.
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Janeiro de 2009


Direção-Geral do Consumidor

Elaborou anteprojeto de decreto-lei relativo aos seguros de vida associados ao crédito
à habitação: DL n.º 222/2009, de 11 de setembro (coautoria).

Novembro de 2007 e maio de 2008

República Portuguesa

PJC Secretariat


Ocupou a posição de Secretary to the Permanent Joint Committee on the Cahora Bassa Project,
entre a República Portuguesa, a República de Moçambique e a República da África do
Sul.

OUTRAS QUALIFICAÇÕES
Domínio de línguas estrangeiras


Fluente em inglês escrito e falado, domínio razoável do francês, do castelhano e do
alemão (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut Lissabon 1997; Deutsch für
Juristen, Goethe Institut Bonn 2000).
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