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Doutoramento em Direito (Impossibilidade da Prestação, 2016), Mestrado em Direito
(Alienação em Garantia, 2008) e Licenciatura em Direito (2001).
É Professora Auxiliar da Faculdade de Direito de Lisboa. Tem colaborado nas
disciplinas de Teoria Geral do Direito Civil I e II, Direito Comercial I e II, Direito
das Obrigações I e II, Direito dos Contratos, Direitos Reais, Introdução ao Estudo
do Direito I e II. No mestrado, foi regente de Contratos Internacionais e é co-regente da disciplina de Direito Comercial Internacional. Foi assistente-convidada da
Faculdade de Direito de Lisboa e monitora e assistente-estagiária da Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra.
Foi bolseira de investigação internacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia,
com vários períodos de investigação no Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht.
Intervém regularmente em conferências e pós-graduações nas áreas da sua
especialidade. É investigadora e membro do Centro de Investigação de Direito
Privado, co-coordenou as I Jornadas de Contratos Comerciais, co-coordenou a
I e a II Pós-Graduação Avançada em Contencioso Comercial e participa em vários
projetos no âmbito do CIDP, nas áreas de resolução de litígios, direito bancário e
direito comercial.
É Autora das monograﬁas Impossibilidade da Prestação (Almedina, 2017) e
Alienação em Garantia (Almedina, 2007). É ainda Autora de diversos estudos, entre
os quais: Mútuo bancário e Euribor negativa, Revista de Direito Civil (2017), Limites
dos esforços e dispêndios exigíveis ao devedor para cumprir, Revista da Ordem dos
Advogados (2016), Resolução do Contrato por Inadimplemento: perspetivas do direito
português, brasileiro e alemão, Revista de Direito Civil Contemporâneo (2015), Entre
um modelo corretivo e um modelo informacional no direito bancário e ﬁnanceiro,
Cadernos de Direito Privado (2013), Efeitos da alteração das circunstâncias, O Direito
(2013), Resolução do contrato por incumprimento e impossibilidade de restituição em
espécie, O Direito (2012), A prestação restitutória em valor na resolução do contrato por
incumprimento, Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Teles (2012), A execução
extraprocessual do penhor, O Direito (2010), A responsabilidade do exequente na nova
ação executiva: sentido, fundamento e limites, Cadernos de Direito Privado (2005),
Algumas considerações críticas sobre a responsabilidade civil dos administradores
perante os acionistas no ordenamento jurídico português, O Direito (2005).
É Sócia da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e associados, sociedade
na qual exerce Advocacia desde 2004. Concentra a sua atividade em arbitragem,
nacional e internacional, e em contencioso comercial complexo, representando
clientes, nacionais e internacionais, em litígios comerciais, de diversos setores
económicos. É ainda jurisconsulta. Contando com quinze anos de experiência
prática nos domínios de sociedades comerciais, contratos comerciais e direito
bancário e ﬁnanceiro, dedica também a sua atividade à elaboração de pareceres
jurídicos nestas matérias.
Em 2009, foi Advogada destacada (em secondment) na sociedade de Advogados
alemã Hengeler Mueller, em Düsseldorf.
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