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Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Grupo de Ciências Jurídico-
Económicas), onde tem leccionado Finanças Públicas, Direito da Economia, Economia 
Internacional, União Económica e Monetária, Direito da União Europeia e Regulação 
Económica e Financeira. Doutor e Mestre em Direito, na vertente de Ciências Jurídico-
Económicas, pela mesma Faculdade e Universidade. Título da dissertação de 
Doutoramento, com orientação do Prof. Doutor Eduardo Paz Ferreira: Unificação Monetária 
Europeia e Desenvolvimento Regional (2007). Título da dissertação de Mestrado, com 
orientação do Prof. Doutor António Sousa Franco: O Desenvolvimento das Regiões: Uma 
Perspectiva sobre a Política Regional da União Europeia  (1995). Autor, entre outros, dos 
seguintes estudos: O Euro e o Futuro de Portugal e da União Europeia — Estudo sobre o 
desenvolvimento e a coesão económica, social e territorial no contexto da união monetária 
europeia e da globalização (2010), “A sustentabilidade da zona euro e a regulação do 
sistema financeiro” (2010), “Depois do Euro: A caminho de uma moeda única mundial?” 
(2010), “Regionalismo político e desenvolvimento — Nos 33 anos das Regiões Autónomas 
portuguesas” (2010), “Primeiros esboços da ideia de Europa” (2010), “A crise financeira de 
2007-2009 e as suas diversas implicações globais — A propósito da reunião do G-20 de 2 
de Abril de 2009” (2009), “The principle of transparency and the European identity” (2009), 
“Estado burocrático e Estado transparente” (2006), “A desmaterialização da moeda — Nota 
sobre o passado e o futuro do dinheiro” (2006), “Transparency, good governance and 
development” (2005), “Protecção jurídica dos segredos de empresa” (2003), Acesso à 
Informação das Entidades Públicas (2002), “Regime dos dados pessoais informatizados” 
(2002), “Acesso aos documentos das instituições da União Europeia” (2001), “Direito de 
acesso aos documentos administrativos” (2001). Membro da Direcção do Instituto Europeu 
(IE) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da Comissão Coordenadora do 
Conselho Redactorial da Revista de Concorrência e Regulação / Competition and 
Regulation Review (C & R), publicada conjuntamente pelo Instituto de Direito Económico, 
Financeiro e Fiscal (IDEFF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela 
Autoridade da Concorrência (AC), e também da Comissão de Acesso aos Documentos 
Administrativos (CADA). Co-coordenador do Núcleo de Estudos das Ideias de Europa do 
Instituto Europeu de Ciências da Cultura Pe. Manuel Antunes (IECCPMA). Tem colaborado 
com o Instituto de Cooperação Jurídica (ICJ) da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa em cursos de pós-graduação realizados em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique 
dirigidos à formação avançada de quadros superiores desses países de expressão 
portuguesa nos domínios da Integração Económica Regional, da Regulação Económica 
(em especial, do Direito da Energia) e do Desenvolvimento Económico, Social e Territorial. 
  
 
 


