CURRICULUM VITAE
Ana Paz Ferreira da Câmara Perestrelo de Oliveira
Data de nascimento: 27 de Outubro de 1982
Naturalidade: Lisboa.
Escritório: Avenida Duque de Loulé, 106, 8.º, 1050-093 Lisboa
E-mail: ana.perestrelo@netcabo.pt

Habilitações e percurso académico
–
–

–
–
–

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com
a média final de 18 valores (2005).
Doutoramento em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
(especialidade de Direito comercial), aprovada com distinção e louvor (18
valores) por unanimidade (2011), com a tese “Grupos de sociedades e deveres de
lealdade. Por um critério unitário de solução do conflito do grupo”.
Parte escolar do curso de mestrado em ciências jurídicas na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, com 18 valores (2006)
Ensino secundário no Colégio de São João de Brito com 19 valores (2000).
Atribuição, no curso de licenciatura, de bolsas de estudo por mérito, nos anos
lectivos de 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, pela Universidade de
Lisboa, sob proposta da Faculdade de Direito, por aproveitamento escolar
excepcional (art. 19.º, n.º 2, da Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro, e art. 22.º, n.º 2,
da Lei n.º 37/03, de 22 de Agosto).

Atividade académica
–
–

Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desde
Junho de 2011.
Assistente Estagiária da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre
Fevereiro de 2006 e Junho de 2011.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Monitora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre Outubro de
2005 e Fevereiro de 2006.
Cadeiras lecionadas:
Anos letivos 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010 — Direito comercial
(aulas práticas no curso de licenciatura)
Ano letivo 2010/2011 — Teoria Geral do Direito Civil
Ano letivo 2011/2012 — Direito comercial (aulas práticas no curso de
licenciatura) e direito das sociedades (regência no curso de mestrado)
Ano letivo 2012/2013 — Direito comercial (regência no 1.º semestre; aulas
práticas no 2.º semestre, no curso de licenciatura; direito societário e direito dos
valores mobiliários (regências nos cursos de mestrado).
Ano letivo 2013/2014 — Direito comercial III (regência no curso de licenciatura),
direito das sociedades I e II (regência no curso de mestrado), direito dos valores
mobiliários (regência no curso de mestrado)
Ano letivo 2014/2015 — Direito comercial III (regência no curso de licenciatura),
direito das sociedades I e II (regência no curso de mestrado)
Membro do conselho pedagógico da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa (2009/2010)
Membro da comissão de avaliação interna da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (2013)
Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Direito Privado (Faculdade de Direito
de Lisboa) (desde 2014)

Línguas estrangeiras
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Inglês:
Certificate of Proficiency in English, em Junho de 2000, com a classificação «A».
Certificate in Advanced English, em Dezembro de 1999, com a classificação «A».
First Certificate in English, em Junho de 1998, com a classificação «A».
Francês:
Diplôme de Langue Française de l’Alliance Française de Paris, em Outubro de
2000, com a classificação de 14 valores.
Diplôme Pratique de Langue Française, em Outubro de 1999, com a classificação
de 15,4 valores.
Alemão:
Frequência do nível C1.3 do Goethe Institut.
Conclusão do curso de alemão jurídico (Jura 1 e Jura 2) do Goethe Institut (20032004).

Monografias e artigos publicados
–
–
–
–

«A imputação da responsabilidade individual na criminalidade de empresa: a
aplicabilidade da figura da autoria mediata por domínio da organização», Revista
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. 46, n.º 1 (2005).
A responsabilidade civil dos administradores nas sociedades em relação de
grupo, Almedina, Coimbra, 2007.
Arbitragem de litígios com entes públicos, Almedina, Coimbra, 2007.
Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental, Almedina,
Coimbra, 2007.
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–

–
–
–

«O sistema reforçado de fiscalização das sociedades anónimas em relação de
grupo após a Reforma do Código das Sociedades Comerciais de 2006», em
Estudos em Honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, Coimbra,
2008, 1195-1211, em co-autoria com Eduardo Paz Ferreira.
«Os credores e o governo societário: deveres de lealdade para os credores
controladores?», Revista de Direito das Sociedades, ano I (2009), I, 95-133.
Anotação aos artigos 481.º a 508.º do CSC, em António Menezes Cordeiro
(coord.), Código das Sociedades Comerciais Anotado, Coimbra, 2009.
«Insolvência e grupos de sociedades: notas sobre a consolidação patrimonial e a
subordinação de créditos intragrupo», Revista de Direito das Sociedades, ano I
(2009), IV, 995-1028.
«Os limites da supervisão da gestão financeira pública: o recurso ao outsourcing»,
em Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque,
Coimbra, 2010, 457-468, em co-autoria com Eduardo Paz Ferreira.
«Sins of the son: parent company liability for competition law infringements», em
curso de publicação na Revista Concorrência & Regulação n.º 3 (2010), 53-92, em
co-autoria com Miguel Sousa Ferro.
«Da arbitragem administrativa à arbitragem fiscal: notas sobre a introdução da
arbitragem em matéria tributária», em Mais justiça administrativa e fiscal.
Arbitragem, Coimbra Editora, Coimbra, 2010.
«Os grupos de sociedades na contratação pública: em torno da jurisprudência
europeia e nacional sobre a exclusão de propostas em concursos públicos», em
Revista de Direito das Sociedades, ano II (2010), n.os 3/4, 629-653.
«Os limites do sistema de indemnização aos investidores: âmbito de cobertura
material e natureza fiscal das contribuições», Revista de Direito das sociedades,
ano III (2011), 55-82.
«A prova do nexo de causalidade na lei da responsabilidade ambiental», em
Temas de Direito do ambiente, Cadernos O Direito 6 (2011), 97-115.
«Ainda sobre a liquidação conjunta das sociedades em relação de domínio total e
os poderes do administrador da insolvência: a jurisprudência recente dos tribunais
nacionais», Revista de Direito das Sociedades, ano III (2011), n.º 3.
«A transmissão de acções tituladas na directiva mães-filhas», Estudos em
Homenagem "Centenário do Nascimento do Professor Doutor Paulo Cunha",
Almedina, Coimbra, 2012, 277-312, em co-autoria com Eduardo Paz Ferreira.
Grupos de sociedades e deveres de lealdade. Por um critério unitário de solução
do conflito do grupo, Almedina, Coimbra, 2012.
"Derivados financeiros e governo societário: a propósito da nova regulação
mobiliária europeia e da consulta pública da ESMA sobre empty voting", Revista
de Direito das Sociedades IV (2012), 1, 49-109, em co-autoria com Madalena
Perestrelo de Oliveira.
“OPA obrigatória e controlo indireto”, Revista de Direito das Sociedades IV
(2012), 3.
“Questões avulsa em torno dos artigos 501.º e 502.º do Código das Sociedades
Comerciais, Revista de Direito das Sociedades IV (2012), 4, 871-898.
"A (i)legitimidade da criação ou participação em sociedades comerciais por
associações de empregadores: consequências jurídicas", Estudos em Homenagem
ao Professor Doutor Alberto Xavier, vol. III, Coimbra, 2013, 203-218, em coautoria com Eduardo Paz Ferreira.
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–

–
–
–
–
–

“Insolvência nas sociedades em relação de grupo: de novo pela consolidação
substantiva das massas patrimoniais”, I Congresso de Direito da Insolvência 2012
(Catarina Serra coord.), Almedina, 2013, pp. 290-306.
“A boa fé do Estado e a tutela da confiança do contraente privado: o
ressarcimento do ‘dano da confiança’ perante recusa de visto do Tribunal de
Contas”, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal n.º 4 V abr. 2013, 27-54,
em coautoria com Eduardo Paz Ferreira.
"O setor empresarial do Estado após a crise: reflexões sobre o decreto-lei n.º
133/2013", RDS V (2013), 3, 465-486, em coautoria com Eduardo Paz Ferreira e
Miguel Sousa Ferro.
“O Fundo de Apoio Municipal e o princípio da autonomia financeira das
autarquias”, Questões Atuais de Direito Local n.º 1, jan.-março 2014, pp. 61-80,
em coautoria com Eduardo Paz Ferreira.
“Administração de facto. Do conceito geral à sua aplicação aos grupos de
sociedades e outras situações de controlo interempresarial”, em Paulo Câmara
(org.), Designação dos Administradores, Almedina, Coimbra, 2015.
“Ação de responsabilidade civil dos auditores perante terceiros: legitimidade
processual do terceiro na pendência de processo de insolvência da sociedade
auditada”, RDS VI (2014), 2, 391-409.
Manual de Corporate Finance, Almedina, Coimbra, 2015.

Intervenções como oradora em conferências e cursos
– No seminário “O Novo Regime das Finanças Locais e das Empresas Municipais”,
organizado pela Business and Law Seminars (Outubro de 2006). Tema da
intervenção: “O novo enquadramento do Sector Empresarial Local”.
– Na conferência “Climate changes: the international community response”,
organizada pela World Jurist Association (Novembro de 2007). Tema da
intervenção: “O nexo de causalidade na responsabilidade civil ambiental”.
– No curso de Pós-Graduação Avançada em Finanças e Gestão do Sector Público,
organizado pelo IDEFF, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
(2007). Tema da intervenção: “A fiscalização da gestão financeira pública”.
– Nas XVII Jornadas de Ambiente, organizadas pela Quercus (Novembro de 2008).
Tema da intervenção: “O novo regime jurídico da responsabilidade civil
ambiental”.
– No II curso de Pós-Graduação em Direito das Sociedades Comerciais, organizado
pelo Instituto de Direito das Sociedades da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa (2009). Tema das intervenções: Deliberações sociais; grupos de
sociedades.
– No Colóquio sobre “Responsabilidade Civil Ambiental”, organizado pelo Instituto
de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2009).
Tema da intervenção: “O nexo de causalidade na lei da responsabilidade
ambiental”.
– No Curso de Pós-Graduação “Direito e Fiscalidade” organizado pelo IDEFF em
parceria com a Direção Geral dos Impostos (2010). Módulo lecionado (25 horas):
Sociedades Comerciais
– Nas “Jornadas de Direito do Ambiente”, organizadas pela Associação Académica
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2010). Tema da intervenção:
“A prova do nexo de causalidade na responsabilidade ambiental”
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

No XI Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento em Direito do Consumo (“A
Crise e os Novos Rumos do Direito do Consumo”), organizado pelo Instituto de
Direito do Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2010).
Tema da intervenção: “Responsabilidade bancária e tutela do consumidor”
No I Curso Pós-Graduado em Direito Empresarial organizado pelo Instituto de
Direito de Trabalho (2011). Tema da intervenção: grupos de sociedades.
No XII Curso Pós-Graduado em Direito do Consumo (“O Direito do Consumo no
quadro da execução do memorando de entendimento sobre as condicionalidades
de políticas económicas entre o Estado Português e a União Europeia e o Fundo
Monetário Internacional — TROIKA), organizado pelo Instituto de Direito do
Consumo (2012). Tema da intervenção: “Serviços mínimos bancários e
responsabilidade bancária”
Nos Cursos de Formação em Direito das Sociedades organizados pelo Instituto
dos Registos e do Notariado (2012). Tema das intervenções: grupos de
sociedades.
No Colóquio sobre “Transparência da propriedade nos meios de comunicação
social”, organizado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista (2012). Tema da
intervenção: “A não concentração da propriedade da comunicação social: uma
perspetiva de direito das sociedades”
No “Congresso de Direito da Insolvência”, organizado pela Almedina (2012).
Tema da intervenção: “A insolvência das sociedades em relação de grupo”.
No II Curso Pós-Graduado em Direito Empresarial organizado pelo Instituto de
Direito de Trabalho (2012). Tema da intervenção: grupos de sociedades.
No Curso de Formação sobre Direito Societários e Corporate Governance
organizado pelo Centro de Estudos Judiciários (2013). Tema da intervenção:
“Deveres de lealdade nas sociedades comerciais: implicações jurisprudenciais”.
No XVIII Curso de Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários,
organizado pelo Instituto de Valores Mobiliários (2013). Tema da intervenção:
“Sociedade aberta: qualificação e efeitos”.
No IV Congresso de Direito Fiscal, organizado pela Almedina e pelo IDEFF
(2013). Tema da intervenção: “Restruturação de empresas: entre o direito
societário e o direito fiscal”.
Na Jornada Internacional de Direitos Fundamentais, organizada pelo Instituto de
Direito Brasileiro (2013). Tema da intervenção: “Direitos fundamentais dos
shareholders”
No III Curso Pós-Graduado em Direito Empresarial organizado pelo Instituto de
Direito de Trabalho (2013). Tema da intervenção: grupos de sociedades.
No XVIII Curso de Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários,
organizado pelo Instituto de Valores Mobiliários (2014). Tema da intervenção:
“Sociedade aberta: qualificação e efeitos”.
No III Curso Pós-Graduado em Direito Empresarial organizado pelo Instituto de
Direito de Trabalho (2014). Tema da intervenção: grupos de sociedades.
No I Curso Pós-Graduado em Corporate Finance (2015). Tema da intervenção:
financiamento dos grupos de sociedades.

Outras atividades académicas e profissionais
–

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–

Membro do grupo de trabalho encarregue pela Comissão de Mercado de Capitais
de Angola da preparação dos anteprojetos dos Regimes Jurídicos dos Fundos de
Investimento Imobiliário, dos Fundos de Investimento Mobiliário, das Sociedades
Gestoras de Fundos de Investimento, das Sociedades Corretoras e Distribuidoras
de Valores Mobiliários, das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados,
bem como do Regime Jurídico do Mercado Regulamentado de Dívida Pública e
do Regime Jurídico dos Títulos de Participação (2012)
Membro do grupo de trabalho encarregue da modernização da legislação sobre
mercado de capitais de Cabo Verde e, em especial, da revisão do Código de
Mercado dos Valores Mobiliários (2008-2010).
Membro do grupo de trabalho encarregue pela Comissão de Adaptação do Direito
Guineense aos Actos Uniformes da OHADA (constituída no âmbito da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa) da adaptação do Acto Uniforme relativo às
Sociedades Comerciais e aos Agrupamentos de Interesse Económico, bem como
da adaptação do Acto Uniforme Relativo ao Comércio em Geral.
Elaboração, nesse âmbito, dos anteprojectos de Código das Sociedades
Comerciais guineense e de Regime Jurídico do Agrupamento de Interesse
Económico, e ainda os anteprojectos de alterações ao Código Comercial, ao
Código do Registo Comercial e ao Regulamento do Registo Comercial guineenses
(2006-2007).
Membro do grupo de trabalho encarregue da preparação do anteprojecto do novo
Regime Jurídico do Sector Empresarial Local (2006).
Membro da comissão de redacção da Revista de Direito das Sociedades.
Membro da comissão executiva do Código das Sociedades Comerciais Anotado
(Códigos Comentados da Clássica de Lisboa).
Membro da comissão coordenadora do conselho redactorial da Revista
Concorrência e Regulação.
Membro da lista de árbitros do Centro de Arbitragem Comercial da Associação
Comercial de Lisboa (Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa).
Consultora na sociedade de advogados Paz Ferreira e Associados, desde Setembro
de 2005.
Sócia da Eduardo Paz Ferreira e Associados, desde 2013.
Advogada inscrita na Ordem dos Advogados desde fevereiro de 2012 (cédula n.º
50815L).

