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CURRICULUM VITAE 

 

Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira  

Naturalidade: Lisboa (São Domingos de Benfica) 

Morada: Rua Amílcar Cabral, n.º 7, 6.ºE, 1750-018 Lisboa 

Data de nascimento: 12/07/1989 

E-mail: madalena.perestrelo@gmail.com 

 

Habilitações e percurso académico 

 

 Licenciada em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 

2011 (média final de 19 valores). 

 Doutoranda em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

(desde julho de 2013). 

 Parte escolar do mestrado científico na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 2012 (média final de 18 valores).  

 

Experiência Académica e Profissional 

 Assistente convidada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desde 

outubro de 2011, nas disciplinas de Direito das Obrigações e Direito dos 

Contratos.  

 Investigadora do Centro de Investigação de Direito Privado (CIDP). 

 Oradora em conferências e cursos na área do Direito Civil e Comercial.    

 Representante do Governo Português no TJUE no Processo c-343/13.  

 Consultora na Direção-Geral da Política da Justiça, na área da política 

legislativa, entre maio e setembro de 2013.  

 Colaboradora na Paz Ferreira e Associados, Sociedade de Advogados, entre 

setembro de 2011 e janeiro de 2012. 

Publicações  

 “Going dark: deliberação da assembleia geral e direito de exoneração”, em 

curso de publicação na RDS III/3-4, 2014. 

 Limites da autonomia dos credores na recuperação da empresa insolvente, 

Almedina, 2013.    
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 “Instrumentos financeiros com fins de garantia e exercício de direitos sociais”, 

RDS III, 2013, 537-602. 

 “Declínio do Estado Social em Espanha: como salvar os consumidores do 

drama dos despejos? A inexigibilidade na tutela do consumidor.” Comentário 

ao acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (Primeira Secção), 

Processo C-415/11, de 14 de março de 2013 (Relator A. Tizzano), Revista de 

Finanças Públicas e Direito Fiscal, n.º 1 VI, julho 2013, pp. 235-242.  

 “A “inexigibilidade” na relação contratual: interpretação do contrato e 

heteronomia”, O Direito III, 2013, 523-552. 

 “A relação entre exequente, debitor debitoris e garantes. Extensão do título 

executivo e meios de defesa pessoais na penhora de créditos”, Colectânea de 

estudos de processo civil, 479-497.  

 “Delitos cumulativos: direito penal preventivo?”, Estudos em Homenagem ao 

Professor Alberto Xavier, vol. III, 473-490.   

 “Derivados financeiros e governo societário: a propósito da nova regulação 

mobiliária europeia e da consulta pública da ESMA sobre empty voting”, RDS, 

IV, 2012, 1, 49-109, em coautoria com Ana Perestrelo de Oliveira. 

 “O Processo Especial de Revitalização: o novo CIRE”, RDS III, 2012, 707-726.  

 “Participação negligente: esferas de competência como critério de imputação 

objetiva”, O Direito 144 (2012), 117-130.  

 “As alterações ao Regime Geral das Instituições de Crédito: o fim da era do 

sigilo bancário”, Concorrência & Regulação, II, n.
os 

7/8, julho-dezembro 2011, 

437-462. 

 “Conflitos de princípios na repartição da competência material dos tribunais: os 

casos aut-aut e et-et”, O Direito, III, 2010, pp. 593-615.  

  “O artigo 496.º, n.º 2, do Código Civil: algumas notas sobre a sua 

constitucionalidade”, em AAVV, Memória e Presente de Direito da Família, 

AAFDL, Lisboa, 2010, 121-140. 

 “A nova lei do divórcio e a importância dos deveres conjugais”, em AAVV, 

Memória e Presente de Direito da Família, AAFDL, Lisboa, 2010, pp. 109-

120, em co-autoria. 
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 “Abuso de representação e tutela de terceiros: estudo de Direito comparado”, 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2009, n.
os 

1 e 2, 

pp. 505-562.  

 

Bolsas e prémios 

 Atribuição do prémio Universidade de Lisboa/ Caixa Geral de Depósitos para o 

melhor aluno finalista de cada Faculdade no ano de 2011. 

 Atribuição, no curso de licenciatura e de mestrado, de bolsas de estudo por 

mérito, nos anos letivos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 

2011/2012 pela Universidade de Lisboa, sob proposta da Faculdade de Direito, 

por aproveitamento escolar excecional, nos termos do Despacho Ministerial n.º 

13531/2009, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 11, de 9 de junho.  

 Prémio de melhor aluno do 2º ano nas cadeiras de Direito Administrativo I e II, 

Direito Internacional Público e Direito da União Europeia, no ano letivo de 

2008/2009, atribuído pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade 

de Direito de Lisboa.  

 Classificada em 1.º lugar no Prémio em Homenagem ao Professor Doutor Jorge 

Miranda, atribuído pela Associação Académica da Faculdade de Direito de 

Lisboa, em 2010, com o trabalho “Constitucionalidade superveniente e sanação 

da invalidade?”, com um júri constituído pelos Professores Doutores Fausto 

Quadros, Pedro Romano Martinez, Barbas Homem e Miguel Moura e Silva. 

 

 

 

 

 

 

A signatária não possui ações da Novabase, SGPS. 

 


