
NOTAS CURRICULARES

ARMANDO SUMBA 
Licenciado em Direito (2006) pela Faculdade de Direito de Bissau, onde é 
igualmente docente, mestre em Ciências Jurídico-Económicas pela Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa (2013), pós-graduado em Direito 
de Concorrência e Regulação (2018) e doutorando em Ciências Jurídico-
-Económicas, na especialidade de Direito Financeiro e Económico Global 
pela mesma faculdade. É profissional de compliance bancário certificado pelo 
Instituto de Formação Bancária de Portugal (2018), tendo exercido funções 
de Chief of Compliance Officer (CCO) no Ecobank Guiné-Bissau entre final 
de 2013 e 2017.

Graduated in Law (2006) from the Bissau Law School, where he is also a lec-
turer, Master in Legal-Economic Sciences from the University of Lisbon Law 
School (2013), he holds a post-graduate degree in Competition and Regulation 
Law (2018) and PhD student in Legal-Economic Sciences, in the specialty of Fi-
nancial and Global Economic Law by the same faculty. He is a bank compliance 
professional certified by the Portuguese Bank Training Institute (2018), having 
served as Chief of Compliance Officer (CCO) at Ecobank Guinea-Bissau from the 
end of 2013 to 2017.

GUILHERME OLIVEIRA E COSTA
Advogado-estagiário na Sérvulo & Associados com área de especialização 
em Direito Europeu e da Concorrência. Licenciado em Direito pela Facul-
dade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (2016). Mestre em Direito 
Internacional e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa (2018). Pós-Graduado em Direito da Concorrência e Regulação pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2018). Participou, durante 
o seu percurso académico, em diversos Moot Courts tendo, entre outras, inte-
grado a equipa da Nova Direito que venceu o III Europa Law Moot Court 
em Kavala, Grécia. Atualmente participa neste tipo de competições, especial-
mente no âmbito do direito europeu e da concorrência, quer enquanto júri, 
quer enquanto coach de equipas da Nova Direito. 

Trainee lawyer at Sérvulo & Associados, with a specialization in European 
and Competition Law. Graduated in Law from the Faculty of Law of the Nova 
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University of Lisbon (2016). Master in International and European Law from 
the Faculty of Law of the Nova University of Lisbon (2018). Post-graduate in 
Competition and Regulation Law by the School of Law of the University of Lis-
bon (2018). During his academic career, participated in several Moot Courts and, 
among others, was part of the Nova Direito team that won the III Europa Law 
Moot Court in Kavala, Greece. He currently participates in such competitions, 
especially in European and Competition law, both as a jury and as a coach of Nova 
Direito teams.

IRENE MORENO TAPIA 
Advogada na Cuatrecasas (desde 1998) e co-coordenadora para a área de 
Concorrência. Especialista nas vertentes de acordos de distribuição e abuso 
de posição dominante. Atua, igualmente, no aconselhamento de empresas 
multinacionais na área de controlo de concentrações, ao abrigo da jurisdição 
espanhola ou UE, bem como na sua representação em sede judicial admi-
nistrativa. Detém um registo de sucesso no aconselhamento e representa-
ção de clientes perante as autoridades espanholas em questões de Direito 
da Concorrência, quer a nível administrativo ou de litigância (e.g. acordos, 
abuso, concentrações, auxílios de estado). Tem, igualmente, ampla experiên-
cia em outras áreas de Direito da União Europeia, nomeadamente Direito 
Aduaneiro, Contratação Pública, legislação em matérias de fundos Europeus 
e segurança alimentar, e em representação perante os Tribunais de Justiça 
da União Europeia. Recomendada por múltiplos diretórios profissionais, 
incluindo Chambers Europe, IFLR (União Europeia), Legal 500, Global Com-
petition Review and Best Lawyers, in Competition/Antitrust and European 
Law. Professora na ESADE Business & Law School (Master in International 
Business Law, Competition Law). Bacharelato em Direito pela Universidade 
de Las Palmas de Gran Canaria (1996) e Masters em European Business Law 
pelo Institute of European Studies (Université Libre de Bruxelles -1997). 

Counsel at Cuatrecasas (1998 to date), co-head of the Competition practice. Ms. 
Moreno-Tapia specializes in distribution agreements and abuses of dominant po-
sition. Also, she regularly advises important multinational companies and invest-
ment funds on the control of concentrations -both at Spanish and EU level- and 
represents them before the administrative courts. She has successfully advised and 
represented many clients on defense of competition before the Spanish authorities, 
in both administrative and litigation fields (e.g., agreements, abuses, concentra-
tions, and state aid). She also has ample experience in other areas of EU law, such 
as customs law, public procurement, European funds and food safety legislation, 
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and has participated in many cases before the EU courts. Recommended by several 
directories, including Chambers Europe, IFLR (European Union), Legal 500, 
Global Competition Review and Best Lawyers, in Competition/Antitrust and 
European Law. Professor at ESADE Business & Law School (Master in Inter-
national Business Law, Competition Law). Bachelor of Laws by the Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (1996) and Masters in European Business Law 
by the Institute of European Studies of the Université Libre de Bruxelles (1997).

JOÃO TORRES
Engenheiro civil e antigo líder da Juventude Socialista, foi eleito Deputado à 
Assembleia da República em 2015 e, em outubro de 2018, nomeado Secre-
tário de Estado da Defesa do Consumidor. Desde outubro de 2019, exerce 
funções no XXII Governo Constitucional como Secretário de Estado do 
Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor. Tem como formação acadé-
mica o grau de Mestre em Engenharia Civil, pela Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto, e exerceu responsabilidades profissionais no âmbito 
de direção de obra numa empresa do setor da construção civil, sendo membro 
da Ordem dos Engenheiros. Em novembro de 2012, foi eleito Secretário-ge-
ral da Juventude Socialista e reconduzido para um segundo e último man-
dato em 2014, que concluiu em 2016. Foi eleito deputado à Assembleia da 
República nas Eleições Legislativas de 2015, pelo círculo eleitoral do Porto. 
Em dezembro de 2016, foi eleito Vice-presidente do Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista. Em outubro de 2018, suspendeu funções como Depu-
tado à Assembleia da República com a sua nomeação para o XXI Governo 
Constitucional. Em outubro de 2019, João Torres foi nomeado Secretário de 
Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor do XXII Governo 
Constitucional.

Civil engineer and former leader of the Portuguese Socialist Youth, elected Mem-
ber of Parliament in 2015, became member of the XXI Portuguese Government as 
Secretary of State for Consumer Protection, by October 2018. At the moment, he’s 
Secretary of State for Commerce, Services and Consumer Protection in XXII Portu-
guese Government. A certified engineer, with a Master of Civil Engineering Studies 
by the Faculty of Engineering of the University of Porto, has a professional record in 
the area, as part of a project management team in a Portuguese construction com-
pany. In November 2012, he was elected Secretary-general of the Portuguese Socialist 
Youth and reappointed in 2014 for a last term which lasted until 2016. He was 
elected Member of Parliament through the electoral district of Porto in 2015. As of 
December 2016, he was elected Vice-President of the Socialist Party Parliamentary 
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Group. He left his role as MP as he entered the XXI Portuguese Government. In 
October 2019, João Torres was nominated Secretary of State for Commerce, Services 
and Consumer Protection of the XXII Portuguese Government.

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 estru-
turas de mercado e produtos financeiros complexos e do Gabinete de Estu-
dos, 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 Políti-
cas 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 parti-
cipa 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.

Secretary of the National Council of Financial Supervisors (CNSF) since Feb-
ruary 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 Depart-
ment with a focus on the areas of financial intermediation, market infrastruc-
tures, 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 



NOTAS CURRICULARES | 159

Public Legal and Financial Sciences at Universidade de Coimbra (Coimbra Law 
School). He is an investigator at the Centre for Public Sciences and Regulation of 
Coimbra Law School (CEDIPRE), where he teaches postgraduate studies, and 
also at the Portuguese Capital Markets Institute of Lisbon Law School (IVM). 

VICTORIA RIVAS SANTIAGO
Advogada Associada na Cuatrecasas desde novembro de 2019 e onde esta-
giou desde setembro de 2018, exceto por um período de 6 meses. Entre 
março e julho de 2019 estagiou como Blue Book trainee na Unidade de Cartéis 
da DG-Concorrência da Comissão Europeia. Em junho de 2018 realizou 
um estágio de verão na sociedade de advogados, especializada em Direito 
da Concorrência, Rating Legis (Barcelona). LL.M pela Universidade de 
Barcelona em International Economic Law and Policy (IELPO). No contexto 
deste Masters apresentou uma investigação sobre licenciamento em acordos 
relacionados no âmbito do sector das telecomunicações realizado por Robert 
Anderson, Conselheiro na Divisão de Propriedade Intelectual na Organi-
zação Mundial do Comércio. No contexto do Masters exigido para exercer 
advocacia em Espanha apresentou uma investigação sobre a transposição da 
Diretiva Europeia relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no 
âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos 
Estados-Membros e da União Europeia, para o ordenamento jurídico espanhol. 
Licenciada em direito pela Universidade de Salamanca (2016) e Masters em 
Estudos Europeus (Universidade de Salamanca).

Associate of Cuatrecasas since November 2019. Since September 2018 she was 
a trainee in this law firm except for a period of six months. Between March and 
July of 2019, she was a Blue Book trainee in the Unit of Cartels of the Director 
General of Competition Law (DGCOMP) of the European Commission (EC). In 
June 2018, she was a trainee in summer time in Rating Legis, a law firm special-
ised in competition law, in Barcelona, where she had studied a LL.M in Interna-
tional Economic Law and Policy (IELPO). Within the scope of this program she 
wrote a research in licensing in related arrangements for telecommunication sector 
carried out by Robert Anderson, Counsellor in the Intellectual Property Division 
of the Secretariat of the World Trade Organization (WTO). Within the scope of 
the master required to be a lawyer in Spain, she wrote a research in the Spanish 
transposition of the European Directive on Antitrust Damages Actions. Previ-
ously, between September 2016 and July 2017, she studied a master in European 
Union Studies in the University of Salamanca where she also studied her law 
degree between 2012 and 2016. 




