NOTAS CURRICULARES
ANA FERREIRA NEVES

Ana Ferreira Neves é associada principal no departamento de IP/IT da Garrigues Portugal desde janeiro de 2018. Atualmente faz parte da equipa da
“Garrigues Digital” a qual é composta por advogados de várias jurisdições
capazes de identificar os riscos legais e o enquadramento regulatório que afetam as empresas na sua vertente digital. Ana Ferreira Neves faz parte da
comissão para a economia digital criada pela Câmara de Comércio Internacional (ICC) em Lisboa e do Legal Advisory Board da Aliança Portuguesa
de Blockchain. Desde janeiro de 2001 a dezembro de 2017 foi Associada
Principal do Departamento de direito europeu e da concorrência da Garrigues Portugal. É membro da ordem dos advogados Portuguesa e do círculo
dos advogados portugueses de direito da concorrência (CAPDC), do qual
foi secretária geral da direção no mandato entre 2015-2016. É monitora em
diversos seminários e cursos em matérias relacionadas com direito da concorrência e recentemente também em comércio eletrónico. Licenciada em
direito pela faculdade de direito da Universidade Católica de Lisboa com
uma pós-graduação em direito comercial da mesma faculdade. Frequenta
atualmente a pós- graduação de e-commerce na faculdade de direito da Universidade de Lisboa.
Ana Ferreira Neves is a Principal Associate in the IP/IT department of Garrigues Portugal as from January 2018. She is currently part of the “Garrigues
Digital Team” which was formed by Garrigues to specif ically accompany companies in their digital transformation strategy and is composed of lawyers of
several jurisdictions able to identify industry-specif ic legal risks and regulatory
changes affecting all companies from the digital standpoint. She is also part of
the commission created by the International Chamber of Commerce (ICC) in
Lisbon for the digital economy and the Legal Advisory Board of the Portuguese Alliance of Blockchain. From January 2001 to December 2017 Ana was
Principal Associate in the Competion Law department of Garrigues Portugal.
She is a member of the Portuguese Bar Association and of the Portuguese Association of Competition Lawyers (CAPDC) in which she was secretary general
of the Board between 2015-2016. She is a speaker in several conferences in
the area of competition law and e-commerce. She has a Degree in Law from
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Universidade Católica de Lisboa and a postgraduate qualification in Commercial
law from the same University. Ana is currently attending a pos-graduation in
e-commerce at the Law School of the Universidade de Lisboa.
CARLOS PINTO CORREIA

Advogado. Sócio responsável pelo departamento de Competition & Antitrust do escritório da Linklaters em Lisboa. Licenciado e Mestre em Direito
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Assistente da mesma
Faculdade (1982/1987 e 1998/2004). Administrador no Tribunal de Justiça da
União e referendário no respetivo Tribunal de Primeira Instância (1987/1993
e 1994/1998). Membro fundador e atual Presidente do Círculo dos Advogados Portugueses de Direito da Concorrência (CAPDC), editor da revista
Concorrência & Regulação, publicada pela Autoridade da Concorrência.
Lawyer and Partner and Head of the Competition & Antitrust department
of the Linklaters office in Lisbon. Law degree and master in law by the Faculty
of Law of the University of Lisbon. Assistant in the same faculty (1982/1987
and 1998/2004). Administrator and legal secretary at the European Court of Justice (1987/1998). President of CAPDC – Círculo de Advogados Portugueses de
Direito da Concorrência (the Portuguese Competition Lawyers Circle).
EDUARDO MAIA CADETE

Eduardo Maia Cadete é advogado e colabora com a Morais Leitão desde
2001, da qual é atualmente sócio. A sua experiência inclui o aconselhamento
e a representação de clientes perante a AdC, Comissão Europeia, OLAF,
Agência Europeia de Produtos Químicos, Tribunais nacionais e da UE e
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Coautor da Lei da Concorrência Anotada, da Almedina. Vencedor do Prémio Jacques Delors, patrocinado
pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo Banco de Portugal, com a dissertação Concorrência e Serviços de Interesse Económico Geral. Palestrante em
temas de Direito da Concorrência e autor de artigos-vários em publicações
especializadas.
Eduardo Maia Cadete is qualified as a lawyer and joined the firm Morais Leitão
in 2001, where he is a partner. His experience includes advising and representing
clients (both defendants and plaintiffs), before the National Competition Authority, European Commission, OLAF, ECHA, as well as EU and national courts
and the European Court of Human Rights. Coauthor of the Annoted Portuguese
Competition Act, Almedina. Winner of the Jacques Delors award, sponsored by the
Portuguese Central Bank and by the Calouste Gulbenkian Foundation, with the
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thesis Competition and Services of General Economic Interest. Regular speaker in
Competition Law matters and author of articles in specialized publications.
FERNANDO BATISTA

Licenciado em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1990), e pós-graduado em “Direito dos Contratos Públicos” (2008) e
“Direito da Contratação Pública, Direito internacional e Europeu, Direito
Nacional e Concorrência (2015). Diretor da Direção Jurídica e da Contratação Pública do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P.
Representante do Estado Português em grupos de peritos em contratação
pública na Comissão Europeia. Agente do governo Português em processos no Tribunal de justiça da União Europeia relacionados com contratação
pública. Formador do INA, do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral de
Finanças. Conferencista em vários Congressos, conferências e workshops.
Perito do Ministério Público na área da contratação pública desde 2008.
Graduate in Law from the University of Lisbon Law School (1990), and
post-graduate in “Public Procurement Law” (2008) and “Public Procurement
Law, International and European Law, National Law and Competition” (2015).
Head of the Directorate of Legal Affairs and Public Procurement at the Institute
of Public Procurement, Real Estate and Construction. Representative of the Portuguese State in the European Commission’s expert groups on public procurement.
Agent of the Portuguese Government in public procurement cases before the Court
of Justice of the European Union. Trainer at INA (the Directorate-General for the
Qualification of Public Workers), the Court of Auditors and the Inspectorate-General for Finance. Speaker at various congresses, conferences and workshops. Expert
in the field of public procurement at the Public Prosecutor’s Office since 2008.
JOÃO PATEIRA FERREIRA

Advogado (desde 2004), associado coordenador no departamento de Direito
da Concorrência da sociedade de advogados Linklaters LLP Portugal desde
2014. Entre 2007 e 2014 foi jurista sénior no Departamento de Práticas Restritivas da Autoridade da Concorrência. Doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa, onde defendeu em 2018 a sua tese de doutoramento
sobre restrições por objeto no Direito Europeu da Concorrência. Fundador
e investigador associado do CIDEFF – Centro de Investigação em Direito
Económico, Financeiro e Fiscal, membro do IDEFF – Instituto de Direito
Económico Financeiro e Fiscal, e do Instituto Europeu, da Faculdade de
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Direito da Universidade de Lisboa. Desde 2016 é Diretor executivo do curso
de pós-graduação em Concorrência e Regulação do IDEFF, atualmente na
sua 13.ª edição.
Lawyer (since 2004), managing associate in the Competition department of
law firm Linklaters LLP Portugal, since 2014. Between 2007 and 2014 was
senior legal officer in the Antitrust Department of the Portuguese Competition
Authority. PhD Law from Lisbon University. Founder and associate researcher of
CIDEFF – Centre for Research in Economic, Financial and Tax Law, member
of IDEFF and of the European Institute of Lisbon University Law School. Executive Director of IDEFF’s Post-Graduation Course in Competition and Regulation, currently in its 13th edition, since 2016.
JOAQUIM CAIMOTO DUARTE

Joaquim Caimoto Duarte é counsel da Uría Menéndez – Proença de Carvalho e responsável pela área de Direito Europeu e da Concorrência do escritório de Lisboa. Centra a sua atividade profissional em assuntos de Direito
Europeu e de Direito da Concorrência, abarcando a sua experiência diversos sectores, tais como o financeiro, segurador, farmacêutico, aeronáutico,
indústria automóvel, energético, telecomunicações, media e grande distribuição. Intervém regularmente em operações de concentração e processos de
infração por condutas abusivas e acordos restritivos perante a Autoridade da
Concorrência Portuguesa, Comissão Europeia e Tribunal de Justiça da UE,
detendo também ampla experiência em sede de auxílios estatais. É membro
fundador do Círculo dos Advogados Portugueses de Direito da Concorrência
e habitualmente destacado pelos principais diretórios internacionais pela sua
experiência como advogado de Direito da Concorrência em Portugal.
Joaquim Caimoto Duarte is a counsel in the Lisbon office of Uría Menéndez –
Proença de Carvalho, where he heads the EU and Portuguese Competition Law
practice area. He focuses his professional activity on European and competition
law, advising on matters in various sectors, including the pharmaceuticals, banking and insurance, air transport, motor vehicle, energy, telecommunications, media
and large retailer industries. Joaquim is regularly involved in merger control and
infringement proceedings for abusive conduct and restrictive agreements before the
Portuguese Competition Authority, the European Commission and the EU courts,
and also has ample experience in state aids. He is a founding member of the Portuguese Competition Lawyers Association (Círculo dos Advogados Portugueses de
Direito da Concorrência) and is usually highlighted by the main international
directories for his experience as a competition lawyer in Portugal.
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LUÍS DO NASCIMENTO FERREIRA

Sócio da equipa de direito europeu e da concorrência da Morais Leitão,
sociedade que integra desde 2003. Mestrado em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade Católica (2013). LL.M. em International Business
Law pela Faculdade de Direito da Universidade Católica (2011). Pós-Graduação em Estudos Europeus pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa (2005). Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2003). Leciona e publica regularmente, sobretudo nas áreas
do direito da União, direito da concorrência e direito da energia.
Partner of the EU and competition law team of Morais Leitão, firm that he
joined in 2003. Master’s Degree in Law from Universidade Católica Law School
(2013). LL.M. in International Business Law from Universidade Católica Law
School (2011). Postgraduate Studies in European Studies from Universidade de
Lisboa Law School (2005). Law Degree from Universidade de Lisboa Law School
(2003). He lectures and publishes regularly, particularly on EU law, competition
law and energy law.
LUÍS GUILHERME CATARINO

Secretário do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) desde
Fevereiro de 2018. Assessor Jurídico do CdA da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários. Exerceu funções jurídicas no Departamento Jurídico da
CMVM, nas direções de supervisão de intermediação financeira, de estruturas de mercado e produtos financeiros complexos e do Gabinete de Estudos, após funções de advocacia e assessoria no Departamento Jurídico e de
Contencioso do Banco BPI, SA. Foi assessor do Provedor de Justiça para as
áreas financeira e da concorrência até 2000. Licenciado em Ciências Jurídicas
pela Faculdade de Direito de Lisboa, mestre em Ciências jurídico Políticas e doutorado em Ciências do Direito Público, na vertente de direito da
regulação, pela Faculdade de Direito de Coimbra. No âmbito da investigação
académica foi investigador do Centro de Estudos de Direito Público e da
Regulação (CEDIPRE) da Faculdade de Direito de Coimbra, onde participa nos Seminários de Pós-Graduação, bem como do Instituto dos Valores
Mobiliários (IVM) da Faculdade de Direito de Lisboa, onde mantém a sua
participação no Seminários de Pós-Graduação. Tendo lecionado em diversos
estabelecimentos de ensino superior (Faculdade de Direito de Lisboa, ISEG,
ISLA, Universidade Autónoma de Lisboa), tem contribuído para o estudo do
direito administrativo da regulação também através de escritos publicados em
diversas Revistas jurídicas.
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Secretary of the National Council of Financial Supervisors (CNSF) since February 2018. Advisor to the Board of the Portuguese Securities Market Commission
(CMVM), he previously acted as a lawyer and advisor of the Legal Department
of CMVM, and Deputy Director of the Research Office (with the responsibility to
prepare legal analysis and coordinate the editorial content of CMVM publications)
and afterwards of the Intermediary and Market Structures Supervision Department with a focus on the areas of financial intermediation, market infrastructures, and complex financial products regulation. His professional experience in
the financial sector also includes positions at Banco BPI, SA (as a lawyer and legal
advisor in 1995), and at the Portuguese Ombudsman (as advisor for financial and
competition areas in 2000). Luís Guilherme Catarino holds an undergraduate
degree in Legal sciences at Universidade de Lisboa (Lisbon law School), a Master’s
in political sciences and Public Affairs from Universidade Lusíada, and a PhD at
Public Legal and Financial Sciences at Universidade de Coimbra (Coimbra Law
School). He was an investigator at the Centre for Public Sciences and Regulation
of Coimbra Law School (CEDIPRE), where he teaches postgraduate studies, an
also at the Portuguese Capital Markets Institute of Lisbon Law School (IVM).
MARGARIDA MATOS ROSA

Margarida Matos Rosa é Presidente da Autoridade da Concorrência (AdC),
desde novembro de 2016. A sua experiência profissional anterior inclui, na
esfera pública, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
e, no setor privado, o BNP Paribas e UBS Bank. Margarida Matos Rosa é
licenciada em economia pela Université Catholique de Louvain (Bélgica) e
detentora de um M.P.A. (Master in Public Affairs) pela Princeton University.
Margarida Matos Rosa is President of the Portuguese Competition Authority
(Autoridade da Concorrência – AdC), since November 2016. Her previous professional experience includes, in the public sphere, the Portuguese Securities Markets
Commission (CMVM) and, in the private sector, BNP Paribas and UBS Bank.
Margarida Matos Rosa holds an undergraduate degree in Economics from Université Catholique de Louvain (Belgium) and an M.P.A. from Princeton University.
MARTA BORGES CAMPOS

Marta Borges Campos, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra (2001) e pós-graduada em Law Enforcement,
Compliance e Direito Penal, pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa (2016). Frequenta atualmente o Mestrado em Direito e Ciência
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Jurídica na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é Juíza no
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão.
Marta Borges Campos, LL.B., Law School, University of Coimbra (2001) and
postgraduate degree in Law Enforcement, Compliance and Criminal Law, University of Lisbon Law School (2016). Currently attends the Master in Law and
Legal Science at the Faculty of Law of the University of Lisbon and is Judge at the
Competition, Regulation and Supervision Court.

