
NOTAS CURRICULARES

ANDRÉ VELOSO PEDROSA
Advogado estagiário na TELLES, trabalha essencialmente nas áreas de 
comercial e societário, contencioso empresarial e concorrência. Frequentou o 
ano curricular do Mestrado em Ciências Jurídico-Civilísticas, com menção 
em Direito Processual Civil, na Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, onde se licenciou. Na mesma instituição exerceu funções de Moni-
tor, na Secção de Ciências Jurídico-Civilísticas, com destaque para o domínio 
das obrigações, teoria geral do direito civil, direitos reais e direito internacio-
nal privado. Pela melhor classificação final do curso de Licenciatura, foi-lhe 
atribuído o Prémio Doutor Manuel de Andrade.

Trainee lawyer at TELLES, he practices mainly in the areas of commercial 
and corporate law, corporate litigation and competition. He attended the curricu-
lar year of the Master’s Degree in Civil Law, with a minor in Civil Procedural 
Law, at the Universidade de Coimbra Faculty of Law, where he graduated. At 
the same institution he worked as a Trainee Assistant in the Civil Law Depart-
ment, focusing on tort law, general theory of civil law, Rights in rem and private 
international law. For highest final classification of his degree, he was awarded the 
prize Doutor Manuel de Andrade.

BEATRIZ BELO
Licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa (2018). LLM Law in a 
European and Global Context na Universidade Católica de Lisboa (2019). 
Advogada Estagiária na SLCM// Serra Lopes, Cortes Martins & Associa-
dos. 

Graduated in Law from the Universidade de Lisboa (2018). LLM Law in a 
European and Global Context na Universidade Católica de Lisboa (2019). Trai-
nee Lawyer at SLCM// Serra Lopes, Cortes Martins & Associados.

CARLA MARCELINO
Carla Marcelino é associada sénior na área de Direito da UE e Concorrência 
na DLA Piper, prestando assistência jurídica a empresas nacionais e interna-
cionais em diversos setores e questões jurídicas, como investigação de cartéis, 
controlo de concentrações e infrações ao Direito da Concorrência.
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Antes de integrar a DLA Piper, adquiriu experiência em diversas jurisdi-
ções e perspetivas desta área do Direito, tendo trabalhado na Comissão de 
Concorrência e Consumidores de Singapura como Assistant Director e na 
Divisão de Concorrência da OCDE com sede em Paris como especialista em 
concorrência, e foi associada numa prestigiada sociedade de advogados em 
Portugal. Carla tem ainda vasta experiência de contencioso.

Carla Marcelino is a senior associate at DLA Piper in the EU & Competition 
practice, providing legal assistance to national and international companies on 
various industries and legal matters, such as cartel investigations, merger control 
review and Competition Law infringements. Before joining DLA Piper, Carla 
has acquired experience in many jurisdictions and practice perspectives, having 
worked in the Competition and Consumer Commission of Singapore as Assistant 
Director and in the Competition Division of OECD as a competition law expert, 
and was associate at a prestigious Portuguese law firm. Carla also benefits from a 
litigation background.

CATARINA PINTO XAVIER
Licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa (2008). Diplomada pela 
Academia Europeia de Direito Público da EPLO – European Public Law 
Organization (2011). Pós-Graduação de Atualização sobre Contencioso 
Administrativo e Pós-Graduação sobre Direito da Água na Universidade de 
Lisboa (2012). Advogada na SLCM// Serra Lopes, Cortes Martins & Asso-
ciados nas áreas de Direito Público e Concorrência & Regulação. Integra a 
Lista de Árbitros do CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa, na área 
de Direito Administrativo desde 2018.

Catarina Pinto Xavier is graduated in Law from the Universidade de Lisboa 
(2008). Is certified by the European Academy of Public Law of the EPLO – Euro-
pean Public Law Organization (2011). Holds a post-graduate course in Adminis-
trative Litigation and post-graduate course in Water Law, Universidade de Lisboa 
(2012). Lawyer at SLCM// Serra Lopes, Cortes Martins & Associados of Public 
Law, Competition & Regulatory.  Member of the roster of arbitrators of CAAD – 
Administrative Arbitration Centre in administrative matters since 2018.

DIOGO MIGUEL SANTOS GRAÇA NUNES DA SILVA
Mestre em Ciências Empresariais pelo ISEG – Lisbon School of Economics 
and Management, Universidade de Lisboa. Mestre em Ciências Farmacêu-
ticas pela Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa. Director Técnico 
Adjunto na Farmácia Mota Capitão.
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Master’s degree in Corporate Sciences from ISEG – Lisbon School of Economics 
and Management, Universidade de Lisboa. Master’s degree in Pharmaceutical 
Sciences from the Faculty of Pharmacy, Universidade de Lisboa. Assistant Mana-
ging Pharmacist at Farmácia Mota Capitão.

DUARTE PERES
Duarte Peres é associado sénior do departamento de Direito da Concorrên-
cia, da União Europeia e do Comércio Internacional do escritório de Lisboa 
da Uría Menéndez – Proença de Carvalho, desde janeiro de 2020. Conta 
com mais de seis anos de experiência na assessoria em matérias de direito da 
concorrência a clientes ativos nas áreas da banca, seguros, telecomunicações, 
energia, grande distribuição, saúde, indústrias transformadoras e segurança 
privada. Foca a sua atividade na assessoria em procedimentos de concentra-
ção junto da Autoridade da Concorrência e da Comissão Europeia, proces-
sos de práticas restritivas da concorrência, onde acompanhou a realização de 
diversas buscas, e procedimentos de auxílios de estado. Previamente a se ter 
juntado à Uría Menéndez, integrou o escritório de Lisboa das sociedades 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira e Linklaters LLP.

Duarte Peres is senior associate in the Competition, European Union and 
International Trade Department of the Lisbon office of Uría Menéndez – 
Proença de Carvalho. He joined the firm in July 2019. He has over six years 
of experience in advising clients active in the areas of banking, insurance, tele-
communications, energy, large-scale distribution, health, manufacturing and 
private security on competition law matters. He focuses his activity on advising 
companies in merger control procedures before the Competition Authority and 
the European Commission, restrictive practices procedures, where he as accom-
panied several dawn raids, and state aid procedures. Prior to joining Uría 
Menéndez, he was part of the Lisbon offices of Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
and Linklaters LLP.

FRANCISCO ESPREGUEIRA MENDES
Sócio da TELLES desde 2001, coordena as equipas de comercial e societário 
e de europeu e concorrência. É docente do Curso Geral de Gestão na Porto 
Business School, autor de artigos científicos em publicações da especialidade 
e orador convidado em diversas conferências e cursos. Francisco é membro da 
Associação Portuguesa de Direito Europeu (APDE), da Association Euro-
pénne d’Etudes Juridiques et Fiscales (AEEJF) e possui experiência na asses-
soria de temas de direito marítimo e da economia do mar. Foi distinguido 
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pela Chambers Europe 2020, pelo aconselhamento jurídico desenvolvido em 
projetos empresariais. Pós-Graduado em Direito do Trabalho e do Processo 
de Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 
obteve o LLM (DES – Diplôme d’Études Specialisés) em Direito Comu-
nitário e Internacional pela Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, 
na Bélgica, em 1995. Francisco é licenciado em Direito pela Faculdade de 
Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa.

Partner of TELLES since 2001, he coordinates the commercial and corporate 
and European and competition teams. He is an Assistant Professor of the Gen-
eral Management course at Porto Business School, author of scientific articles in 
expert publications and guest speaker in several conferences and courses. Fran-
cisco is a member of the Portuguese Association of European Law (APDE), of the 
Association Europénne d’Etudes Juridiques et Fiscales (AEEJF) and has a wide 
experience in assisting clients on maritime law and economy of the sea issues. He 
was distinguished by Chambers Europe 2020 for his legal advice on business pro-
jects. Post-Graduate in Labour Law and Labour Procedure by the Universidade 
Católica Law School, Porto, he got a Master of Laws degree (DES – Diplôme 
d’Études Specialisés) in International and European Law from Catholic Belgium 
University at Louvain-la-Neuve, in 1995. Francisco graduated in Law from 
Universidade Católica Law School, Porto.

JOÃO PATEIRA FERREIRA
Advogado (desde 2004), Counsel no departamento de Direito da Con-
corrência 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 Direito da Uni-
versidade de Lisboa. Desde 2016 é Diretor executivo do curso de pós-gra-
duação em Concorrência e Regulação do IDEFF. 

Lawyer (since 2004), Counsel in the Competition department of law firm Lin-
klaters LLP Portugal, since 2014. Between 2007 and 2014 was senior legal officer 
in the Antitrust Department of the Portuguese Competition Authority. Ph.D. 
Law from Universidade de Lisboa. Founder and associate researcher of CIDEFF 
– Centre for Research in Economic, Financial and Tax Law, member of IDEFF 
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and of the European Institute of Lisbon University Law School. Executive Direc-
tor of IDEFF’s Post-Graduation Course in Competition and Regulation, since 
2016.

JOAQUIM MIRANDA SARMENTO
Joaquim Miranda Sarmento é Professor Auxiliar (com Agregação) de Finan-
ças no ISEG – Lisbon School of Economics and Management, da Univer-
sidade de Lisboa. Leciona em diversas faculdades nacionais e estrangeiras, 
sendo Professor Convidado na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. 
Ph.D. in Finance pela Tilburg University. Foi assessor económico do Presi-
dente da República Professor Cavaco Silva no segundo mandato, foi Con-
sultor da UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) e trabalhou cerca 
de dez anos no Ministério das Finanças, na DGO (Direção-Geral do Orça-
mento) e na DGCI (Direção-geral Contribuições e Impostos). 

Joaquim Miranda Sarmento is an Assistant Professor of Finance at ISEG – 
Lisbon School of Economics and Management, da Universidade de Lisboa. He 
has been teaching at several universities in Portugal and abroad, and he is an 
invited Professor at Fundação Getúlio Vargas in Rio de Janeiro. He holds a Ph.D 
in Finance from Tilburg University. He worked as the President of the Republic 
Chief Economic Advisor between 2012 and 2016. Before he worked at UTAO 
(Technical Budget Unit at the Parliament) and at the Ministry of Finance for 10 
years. 

JOAQUIM VIEIRA PERES
Joaquim Vieira Peres é sócio da Morais Leitão desde 2006. Coordena o 
departamento de europeu e concorrência. É um dos mais ativos advogados 
portugueses na área do direito da concorrência, tanto a nível nacional quanto a 
da União Europeia. A sua experiência inclui aconselhamento e representação 
de empresas em processos de controlo das concentrações, assim como na área 
das práticas restritivas da concorrência e dos auxílios de Estado. Desenvolve 
também a sua atividade ao nível do contencioso europeu, mediante repre-
sentação de clientes em processos junto dos tribunais da União Europeia, 
destacando-se ainda a sua participação em processos nas áreas do comércio e 
distribuição, comunicações e tecnologias de informação, imobiliário e cons-
trução, seguros e fundos de pensões e transportes. No meio académico, foi 
Assistente da Católica Faculdade de Direito – Escola do Porto – entre 1986 e 
2003, lecionando disciplinas no âmbito de direito comunitário, direito inter-
nacional privado, direito institucional comunitário, contencioso comunitário 
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e direito económico comunitário. Recentemente, retomou a docência uni-
versitária lecionando direito da concorrência português. Em 1989, fundou 
a Osório de Castro, Verde Pinho, Vieira Peres, Lobo Xavier e Associados – 
Sociedade de Advogados –, tendo sido sócio da mesma até à sua fusão com a 
Morais Leitão, Galvão Teles Soares da Silva & Associados, em 2006.

Joaquim Vieira Peres became a Morais Leitão partner in 2006. He coordinates 
the European law and competition department. He is one of the most active Por-
tuguese lawyers in the area of competition law, both at the national and EU level. 
His experience includes advising and representing clients in merger control proce-
dures, as well as in the areas of antitrust and state aid. His professional activity 
also includes the representation of private parties in proceedings before the Court 
of Justice of the European Union. He has experience in the areas of trade and dis-
tribution, electronic communications, real estate and construction, insurance, tele-
communications and transports. Joaquim recently resumed his collaboration with 
the Católica Porto School of Law, teaching national competition law. He had been 
an Assistant Professor there, from 1986 to 2003. In 1989 he established Osório de 
Castro, Verde Pinho, Vieira Peres, Lobo Xavier e Associados – Sociedade de Advo-
gados –, being a partner until the merger with Morais Leitão, Galvão Teles Soares 
da Silva & Associados in 2006.

JOSÉ FRANCISCO VEIGA
Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 
2013. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela mesma Faculdade, em 
2016, tendo apresentado dissertação orientada pela Senhora Doutora Suzana 
Tavares da Silva, intitulada “As fundações e a tributação – Das fundações da 
empresa às fundações de empresa: Contributo para a criação de um novo 
tipo fundacional”. Pós-graduado em Regulação e Concorrência pelo CEDI-
PRE – Centros de Estudos de Direito Público, que funciona junto da Facul-
dade Direito da Universidade de Coimbra, em 2020. Annual Training on 
the Regulation of Energy Utilities 2019-2020, ministrado pela Escola de 
Regulação de Florença (Instituto Universitário Europeu – Centro de Estu-
dos Robert Schuman). Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados desde 
março 2017, realizou estágio entre setembro de 2014 e março de 2017 na 
Sociedade de Advogados PLMJ. Assistente Convidado no Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), desde 2016, tendo 
lecionado Introdução ao Direito, Direito Empresarial e Direito da União 
Europeia. Jurista e Advogado na Entidade Reguladora dos Serviços Energé-
ticos (ERSE), desde abril de 2017.



NOTAS CURRICULARES | 269

Graduated in Law from the Faculty of Law of the Universidade de Coimbra, 
in 2013. Master Degree in Public Law from the same Faculty, in 2016. Master 
thesis on “Foundations and Taxation – From foundations created by companies to 
corporate foundations: a contribution for the creation of a new type of foundation”, 
supervised by Professor Suzana Tavares da Silva. Post-graduated in Regulation 
and Competition from CEDIPRE – Centre for Public Law and Regulatory Stud-
ies (Faculty of Law of the Universidade de Coimbra), in 2020. Annual Training 
on the Regulation of Energy Utilities 2019-2020, Florence School of Regulation 
(European University Institute – Robert Schuman Centre for Advanced Stud-
ies). Lawyer, member of the Bar Association (Ordem dos Advogados), since March 
2017, after being trainee lawyer, between September 2014 and March 2017, in 
PLMJ Law firm. Guest Lecturer, in the Accounting and Management School of 
Lisbon (ISCAL) since 2016, teaching Introduction to Law, Company Law and 
European Union Law. Lawyer in the Portuguese Energy Services Regulatory 
Authority (ERSE), since April 2017.

JOSÉ LUÍS DA CRUZ VILAÇA
Nascido em 1944; licenciatura em Direito e mestrado em Ciências Político 
Económicas pela Universidade de Coimbra; doutoramento em Economia 
Internacional (Universidade de Paris I Panthéon Sorbonne); foi ou é profes-
sor na Universidade Coimbra e das Universidades Católica, Nova e Lusíada, 
de Lisboa; membro do Governo português (1980 1983): Secretário de 
Estado da Administração Interna, da Presidência do Conselho de Ministros 
e da Integração Europeia; deputado no Parlamento português; presidente 
do Conselho de Disciplina da Comissão Europeia (2003 2007); foi presi-
dente da Associação Portuguesa de Direito Europeu e da FIDE – Federação 
Internacional para o Direito Europeu; advogado geral no Tribunal de Justiça 
(1986 1988); presidente do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades 
Europeias (1989 1995); juiz do Tribunal de Justiça (2012-2018); sócio fun-
dador e administrador de Cruz Vilaça Advogados.

Born 1944; degree in law and master’s in political economy at the Universidade 
de Coimbra; Doctorate in International Economics (University of Paris I – Pan-
théon Sorbonne); is or has been Professor at Universidade de Coimbra and at the 
Universidades Católica, NOVA and Lusíada of Lisbon; Member of the Portuguese 
Government (1980-83): State Secretary for Home Affairs, in the Prime Minister’s 
Office and for European Affairs; Member of the Portuguese Parliament; member 
of the Working Party on the Future of the European Communities’ Court Sys-
tem – ‘Due Group’ (2000); Chairman of the Disciplinary Board of the European 
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Commission (2003-07); has been President of the Portuguese Association of Euro-
pean Law and of FIDE – International Federation of European Law; Advocate 
General at the Court of Justice (1986-88); President of the Court of First Instance 
of the European Communities (1989-95); Judge of the Court of Justice (2012-
2018); founder and managing partner of Cruz Vilaça Advogados.

LÚCIO FETEIRA
Licenciado em Direito (Faculdade de Direito da Universidade Católica de 
Lisboa). Estudos de pós-graduação em Direito das Empresas e em Direito 
da Concorrência e Regulação. Master of Research e Ph.D. (Departamento 
de Direito do Instituto Universitário Europeu – Florença). Estudos de pós-
-doutoramento (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa). Professor 
associado e coordenador do Mestrado em Direito (especialização em Direito 
Público) na Nova School of Law / Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa. Advogado na Luís Silva Morais, Sérgio Gonçalves do Cabo 
& Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L. https://papers.ssrn.com/
sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1259444.

Law degree (Faculty of Law of the Portuguese Universidade Católica/Lisboa). 
Post-graduate studies in Company Law and Competition Law and Regulation. 
Master of Research and Ph.D. (Law Department of the European University 
Institute – Florence). Post-doctoral studies (Faculty of Law of the Universidade de 
Lisboa). Associate Professor and Coordinator of the Master’s Programme (special-
ization in Public Law) at NOVA School of Law. Lawyer at Luís Silva Morais, 
Sérgio Gonçalves do Cabo & Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L. 
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1259444.

LUÍS HENRIQUE
Luís Henrique, 46 anos de idade, tem uma licenciatura em direito pela Uni-
versidade Lusíada. Desde 2003, trabalha como jurista no Departamento dos 
Assuntos Jurídicos e Sócio-Laborais da CIP – Confederação Empresarial de 
Portugal, onde acompanha os desenvolvimentos políticos e técnicos de maté-
rias sociais e laborais ao nível nacional, europeu e internacional.

Luís Henrique, 46 years-old, has a degree in Law by Universidade Lusíada. 
Since 2003 he works as a legal adviser in the Legal and Social Affairs Department 
of CIP – Confederation of Portuguese Business where he follows the political and 
technical developments of social and labour issues at national, European and inter-
national levels.

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1259444
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1259444
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1259444
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LUÍS NASCIMENTO FERREIRA
Luís do Nascimento Ferreira colabora com a Sociedade desde 2003, sendo 
sócio da Morais Leitão desde 2017. Integra a equipa de europeu e concor-
rência. A sua atividade centra-se no âmbito do direito europeu e do direito 
da concorrência, nomeadamente através do aconselhamento e representação 
de clientes nacionais e internacionais em processos de controlo de concen-
trações, práticas restritivas da concorrência, posições dominantes, auxílios de 
Estado e serviços de interesse económico geral – quer perante a Autoridade 
da Concorrência, quer perante a Comissão Europeia – a par da conceção e 
implementação de programas de compliance em vários setores de atividade. 
Intervém também ativamente no âmbito do direito regulatório da energia, 
através do aconselhamento e representação de empresas em variados proces-
sos de natureza sancionatória e da assessoria jurídica constante em diversas 
matérias de regulação setorial desde o processo de reorganização do setor 
energético nacional, em 2003 e 2004. Aconselha e representa clientes em 
matérias respeitantes ao direito europeu, em especial no que se refere às 
regras do mercado interno, contratação pública, concessões e fundos estrutu-
rais. É igualmente experiente em processos contenciosos junto dos Tribunais 
da União Europeia, dos Tribunais portugueses e do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem.

Luís do Nascimento Ferreira joined the firm in 2003 and he became a Morais 
Leitão partner in 2017. He’s a member of the firm’s European law and competition 
team. His practice focuses on advising and representing national and international 
clients in the areas of merger control, restrictive practices, market dominance, State 
aid and services of general economic interest — both before the Portuguese Com-
petition Authority and the European Commission — as well as the setting up and 
implementation of compliance programs for various industries. He’s deeply experi-
enced in regulatory energy law, representing companies in a number of sanctioning 
proceedings and regularly advising on sectoral regulatory matters since the reor-
ganization process of the national energy sector in 2003 and 2004. He also advises 
and represents clients on EU law matters, especially on internal market, public 
procurement, concession agreements and structural funds rules. Luís do Nascimento 
also has significant experience in cases before European and Portuguese Courts and 
the European Court of Human Rights.

LUÍS SILVA MORAIS
Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(FDUL) (2005). Professor Associado da FDUL (Tenure). Cátedra Jean 
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Monnet (julho de 2009) – Regulação Económica na UE. Advogado – Sócio 
fundador da Luís Silva Morais/Sérgio Gonçalves do Cabo & Associados, rl. 
Vice-Presidente (Vice-Chair) do Appeal Panel do Single Resolution Board/
SRB. Presidente da Comissão de Fiscalização da Autoridade de Supervi-
são de Seguros e de Fundos de Pensões (ASF). Fundador e Coordenador 
do CIRSF – Centro de Investigação em Regulação e Supervisão do Sector 
Financeiro, em parceria científica com autoridades de supervisão financeira e 
com o EBI – European Banking Institute de Frankfurt (EBI). Co-Director 
da Revista de Concorrência e Regulação (C&R) entre 2010 e 2015. Autor 
de numerosas obras e artigos científicos publicados em Português, Inglês, 
e Francês nos domínios do direito da concorrência, direito da UE, direito 
da economia e direito da regulação económica (maxime sector financeiro). 
SSRN author page: http://ssrn.com/author=1644131.

Universidade de Lisboa Law School (FDUL) Doctor in Law (Ph.D.) (2005); 
Professor of FDUL (Full Professor – Tenure). Jean Monnet Chair ( July 2009) 
– Economic Regulation in the EU. Attorney-at-law. Founding Partner of Luís 
Silva Morais/Sérgio Gonçalves do Cabo – Law Firm, rl. Vice Chair of the Appeal 
Panel (AP) of the Single Resolution Board (SRB). President of the Supervisory 
Council of the Portuguese Supervisory Authority of Insurance and Pension Funds 
(ASF). Founder and Coordinator of CIRSF – Research Centre on Regulation 
and Supervision of the Financial Sector in scientific partnership with financial 
supervisory authorities and EBI – European Banking Institute. Co-Director of 
Competition and Regulation (C&R) between 2010 and 2015. He has published 
extensively in Portuguese, English and French, in the fields of competition law, 
EU Law, economic law (especially as regards regulation and supervision of the 
financial sector). SSRN author page: http://ssrn.com/author=1644131.

MARGOT LOPES MARTINS
Margot Lopes Martins é associada júnior do departamento de Direito da 
Concorrência, da União Europeia e do Comércio Internacional do escritó-
rio de Lisboa da Uría Menéndez – Proença de Carvalho, desde julho de 
2019. A sua área de prática abrange principalmente assuntos de direito da 
União Europeia e direito português da concorrência, em particular, con-
trolo de concentrações, processos de práticas restritivas e auxílios de Estado. 
Licenciou-se em Direito pela Universidade de Nice (França) e obteve um 
LLM joint degree em European legal practice integrated studies pela Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa (Portugal), pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Rouen (França) e pela Faculdade de Direito da 

http://ssrn.com/author=1644131
http://ssrn.com/author=1644131
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Universidade Mykolas Romeris em Vilnius (Lituânia). Tem também pós-
-graduações em direito e regulação da concorrência e em direito fiscal, pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Margot Lopes Martins is a junior associate in the Competition, European 
Union and International Trade Department of the Lisbon office of Uría Menén-
dez – Proença de Carvalho, since July 2019. Her practice area mainly covers 
European Union and Portuguese competition law, covering, in particular merger 
control issues, restrictive practices procedures and State aid. She graduated with a 
bachelor’s degree in law from the University of Nice (France) and earned an LLM 
joint degree in European legal practice integrated studies from the Law Faculty 
of the Universidade de Lisboa (Portugal), the Law Faculty of the University of 
Rouen (France) and the Law Faculty of Mykolas Romeris University in Vilnius 
(Lithuania). She also has post-graduate degrees in competition law and regulation 
and in tax law, from the Law Faculty of the Universidade de Lisboa.

MARIANA MARTINS PEREIRA
Mariana Martins Pereira tem dedicado a sua atividade, tanto académica como 
profissional, ao direito da União Europeia, direito internacional e direitos 
fundamentais. É licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, 
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