
NOTAS CURRICULARES

JOAQUIM CAIMOTO DUARTE
Joaquim Caimoto Duarte é Of Counsel na TELLES. 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, segura-
dor, farmacêutico, aeronáutico, indústria automóvel, energético, telecomuni-
cações, media e grande distribuição. Intervém regularmente em operações de 
concentração e processos de infração por condutas abusivas e acordos restri-
tivos 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 Portugue-
ses 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 an of counsel at TELLES. 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 aid. 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.

LUÍS GUILHERME CATARINO
Assessor Jurídico do CdA da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
Secretário da AG do Instituto dos Valores Mobiliários da FDUL. 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, S.A. 
Foi assessor do Provedor de Justiça para as áreas financeira e da concorrência 
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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 Cen-
tro 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 supe-
rior (Faculdade de Direito de Lisboa, ISEG, ISLA, Universidade Autónoma 
de Lisboa), tem contribuído para o estudo do direito administrativo da regu-
lação também através de escritos publicados em diversas Revistas jurídicas.
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, S.A. (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 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).

MARGOT LOPES MARTINS
Margot Lopes Martins é associada júnior do departamento de Direito da 
Concorrência, da União Europeia e do Comércio Internacional do escritório 
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, controlo de 
concentrações, processos de práticas restritivas e auxílios de Estado. Licen-
ciou-se em Direito pela Universidade de Nice (França) e obteve um LLM 
joint degree em European legal practice integrated studies pela Faculdade de 
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Direito da Universidade de Lisboa (Portugal), pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Rouen (França) e pela Faculdade de Direito da Universi-
dade 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 Menéndez – 
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 postgraduate degrees in competition law and regulation 
and in tax law, from the Law Faculty of the Universidade de Lisboa.

MARIANA VIANA PEDREIRA
Mariana Viana Pedreira é advogada estagiária no escritório de Lisboa de Uría 
Menéndez – Proença de Carvalho desde setembro de 2019, tendo traba-
lhado nos Departamentos de Contencioso e Direito Público e atualmente no 
Departamento de Concorrência, União Europeia e Comércio Internacional. 
É licenciada pela Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade Católica 
Portuguesa, tendo passado um semestre na Fundação Getúlio Vargas em São 
Paulo, como aluna de intercâmbio.
Mariana Viana Pedreira is a trainee lawyer at the Lisbon office of Uría Menéndez 
– Proença de Carvalho since September 2019, having worked in the Litigation and 
Public Law Departments and currently in the Competition, European Union and 
International Trade department. She graduated with a bachelor’s degree from the 
Lisbon School of Law of Universidade Católica Portuguesa in July 2019, having 
spent a semester in Fundação Getúlio Vargas in São Paulo as an exchange student.

NUNO ALEXANDRE DO ROSÁRIO JERÓNIMO PIRES SALPICO 
Assistente Convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(desde 2019), no grupo de Ciências Jurídico-Económicas, onde lecionou 
disciplinas como Direito Internacional Económico, Economia Internacional 
e Filosofia do Direito. Em 2020, publicou três artigos científicos nas áreas 
de Direito da Concorrência, Responsabilidade Civil e Direito da Prova. 
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Foi Counsel na Sousa Ferro & Associados de março a dezembro de 2020, 
sendo atualmente advogado estagiário também na Sousa Ferro & Associados 
(desde dezembro de 2020). É licenciado em Direito na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa (2018) e é estudante de mestrado em Direito 
Civil (início em 2018), com o ano curricular concluído. No âmbito dos órgãos 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi eleito conselheiro 
discente de escola por duas vezes (2016- 2018) e é, atualmente, conselheiro 
pedagógico docente (desde 2020). 
Guest Lecturer at Universidade de Lisboa Law School (teaching since 2019), 
Department of Law and Economics, has been teaching International Economic 
Law, International Economics, and Legal Philosophy. In 2020, the author 
published three scientific papers in the areas of Competition Law, Tort Law and 
Evidence Law. Counsel at Sousa Ferro & Associados from March to December 
2020, and is currently a trainee lawyer also at Sousa Ferro & Associados (since 
December 2020). Holds a Degree in Law from the Universidade de Lisboa Law 
School (2018), and is studying for a master’s degree on Civil Law (started in 
2018), with the curricular year concluded. Within the bodies of the Universidade 
de Lisboa Law School, was Student Representative in Council of Universidade de 
Lisboa Law School (2016-2018) and is currently a Member of Pedagogic Council 
(since 2020).

RUI MESQUITA GUIMARÃES
Advogado na TELLES, Rui Mesquita Guimarães é um profissional qualifi-
cado nas áreas de administrativo e contratação pública e europeu e concor-
rência. É autor de diversos artigos científicos e orador convidado em várias 
conferências, cursos de especialização e pós-graduação. Membro do Grupo 
de Contratação Pública do Centro de Estudos de Direito Público e Regu-
lação (CEDIPRE). Integra ainda o círculo de árbitros do Centro de Arbi-
tragem Administrativa (CAAD). É pós-graduado em Contratação Pública 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Mestre em Direito 
Administrativo pela mesma instituição. Frequentou a especialização em 
Contencioso Comunitário, pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, onde se licenciou, em 2007.
Senior Associate lawyer at TELLES, Rui Mesquita Guimarães is a qualified 
practitioner in the field of public administration and public procurement, European 
and competition law. He is an author of several scientific articles and guest speaker 
at various conferences, specialisation courses and post-graduation studies. He is a 
member of the Public Procurement Group of the Centre for the Study of Public 
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Law and Regulation (CEDIPRE), and also an arbitrator at the Centre for 
Administrative Arbitration (CAAD). Rui has a post-graduate degree in Public 
Procurement from Universidade de Coimbra Faculty of Law and a Master’s 
degree (LLM) in Administrative Law from the same institution. He attended 
a Graduate degree in Community Litigation at the Universidade de Coimbra 
Faculty of Law, where he graduated in 2007.

SOFIA VILLAS-BOAS
LL.M em European Competition Law and Regulation, pela UvA – Uni-
versidade de Amesterdão (2019), pós-graduada em Direito da Concorrência 
e Regulação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDL/
IDEFF) (2018), mestre em Direito das Empresas e dos Negócios, pela Facul-
dade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Escola do Porto 
(2015) e licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto (2013). É, desde 2018, Advogada na SRS Advogados, no Departa-
mento de Direito Europeu e Concorrência. Antes de se juntar à SRS passou 
por duas experiências como in-house lawyer.
Sofia holds an LL.M in European Competition Law and Regulation from the 
University of Amsterdam (2019), a post-graduate in Competition and Regulatory 
Law from the Universidade de Lisboa (FDL/IDEFF) (2018), a master’s degree 
in Corporate and Business Law from the Universidade Católica (Porto) (2015) 
and a law degree from the Universidade do Porto (2013). Sofia has been an 
associate lawyer in the Competition and EU Department at SRS Advogados since 
2018. Before joining SRS Advogados, Sofia held two different roles as an in-house 
lawyer. 

TÂNIA LUÍSA FARIA
Tânia Luísa Faria é counsel e dirige o departamento de Direito da Con-
corrência, da União Europeia e do Comércio Internacional no escritório 
de Lisboa da Uría Menéndez – Proença de Carvalho, onde trabalha desde 
2004, tendo trabalhado nos escritórios de Lisboa e Bruxelas. Desenvolve a 
sua atividade profissional em assuntos de direito da União Europeia e direito 
português da concorrência, em particular, controlo de concentrações, cartéis, 
abuso de posição dominante e auxílios de Estado. A sua experiência profis-
sional engloba diversos sectores, incluindo o sector financeiro, telecomunica-
ções e meios de comunicação social, transportes aéreos, energia, distribuição 
a retalho e outros setores industriais, e aconselha regularmente empresas 
multinacionais líderes no sector farmacêutico, incluindo processos perante a 



174 | C&R 45 (2021)

Comissão Europeia, a autoridade da concorrência portuguesa, o Tribunal de 
Justiça da União Europeia e o Tribunal Português da Concorrência, Regula-
ção e Supervisão. A Tânia é também doutorada e assistente na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa.
Tânia Luísa Faria is a counsel and head of the Competition, European Union 
and International Trade Department in the Lisbon office of Uría Menéndez – 
Proença de Carvalho, where she works since 2004, having worked in both the 
Lisbon and Brussels offices. Her practice area is European Union and Portuguese 
competition law, covering, in particular merger control issues, cartels, abuses of 
dominant positions and State aid. She acts for clients in various sectors, including 
financial institutions, telecommunications and media, air transport, energy, 
retail distribution and other industrial sectors, and regularly advises leading 
multinational companies in the pharmaceutical sector, including proceedings before 
the European Commission, the Portuguese competition authority, the Court of 
Justice of the European Union and the Portuguese Competition, Regulation and 
Supervision Court. Tânia also holds a PhD and is a teaching assistant at the Law 
Faculty of the Universidade de Lisboa.




