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HABILITAÇÕES LITERÁRIAS E COMPETÊNCIAS 

 Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (2007) 

 Curso de pós-graduação em Negotiation pela ESADE Business School (Barcelona) (2008) 

 Pós-graduado em Arbitragem pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (2008) 

 Mestre em Direito Administrativo e Contratação Pública pela Escola de Lisboa da Faculdade de 
Direito da Universidade Católica Portuguesa (2009) 

 Inscrito na Ordem dos Advogados (2010) 

 LL.M. Intensive Seminar Negotiation Clinic for Lawyers (2011) e International Arbitration (2012 e 
2013) pela Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa 

 ICC Institute Training for Tribunal Secretaries (Paris) (2017) 

 Árbitro do Centro de Arbitragem em Contratos Públicos (2017) 

 Árbitro do CAAD - Centro de Arbitragem Administrativa, em matéria administrativa (2018) 

 Inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP) (2018) 

 ICC Institute Training on The Conduct of the Proceedings and Case Management (2021) 

 CS50's Computer Science for Lawyers pela Harvard Law School (2021) 

 AI-900: Microsoft Azure Artificial Intelligence Fundamentals (2021) 

 Certified Information Privacy Privacy Professional/Europe (CIPP/E) (2021) 

EXPERIÊNCIA E SÍNTESE PROFISSIONAL 

Administrador Cascais Ambiente (desde 2022). 
Advogado e Encarregado de Proteção de Dados (EPD / DPO). 
Possui uma experiência profissional com cerca de 15 anos em diversas áreas do direito administrativo e 
direito público, com especial incidência em matérias de contratação pública e urbanismo, bem como do 
contencioso administrativo, comercial e arbitral. Desenvolve igualmente a sua atividade no setor 
tecnológico, com particular foco na proteção de dados, privacidade e segurança e cibersegurança. 
Tem contribuído de forma regular para diversas publicações especializadas, nas áreas de direito 
administrativo e arbitragem comercial e administrativa. De igual modo, tem colaborado com diversos órgãos 
de comunicação social e na elaboração de artigos de opinião em temas relacionados com as referidas 
áreas de atuação. 
Foi advogado nas sociedades de advogados Abreu Advogados, SP, RL (2007 a 2014) e PLMJ, SP, RL 
(2014 a 2020). 


