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• Licenciatura em Direito, pela Cooperativa de Ensino Universidade 

Lusíada, com média final de curso de 14 valores. 

 

• Licenciatura iniciada no ano lectivo de 1996/1997, concluída em 

2000/2001. 

 

• Mestrado em Direito (Cientifico – pré-Bolonha), no ramo de Ciências 

Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

conferido a 23 de Janeiro de 2008, na sequência da Defesa da Dissertação 

Final de Mestrado, entregue no dia 15/09/06, sob o tema “O poder de 

informação dos sócios nas sociedades comerciais”, elaborada sob a 

orientação do Exm. Sr. Professor Doutor Pedro Pais de Vasconcelos, com 

a classificação final obtida de 17 valores, tendo completado o primeiro 

ano do curso em apreço em 2003/2004 e sido aprovado para o segundo 

ano com as seguintes notas nas disciplinas abaixo indicadas: 

 

- Direito Civil IV (Garantias das Obrigações): 15 valores; 

- Direito Comercial III (Participação Social e Valores Mobiliários): 

15 valores; 

- Direito Comercial V (Contratos Internacionais): 15 valores 

 

• Doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova 

de Lisboa. Ciclo de estudos iniciado em 2017/18, tendo concluído a 

componente letiva com aprovação nos seguintes módulos: 

 - Direito e Sociedade: 18 valores; 

 - Teoria do Direito: 17 valores; 

 - Direito Privado: 17 valores; 

 - Metodologia de Análise do Direito: 18 valores; 

 - Direito Privado Comparado: 17 valores 

 -     Methodology of Legal Research: aprovado 

 

Aprovado no seu projeto de dissertação final sob o tema “A persistência 

de escândalos corporativos no governo das sociedades e das empresas”, 

após discussão pública realizada na referenciada Faculdade de Direito, 

no dia 23/10/19, perante o Ilustríssimo Júri composto pelos Exmos. 

Senhores Professores Doutores Pedro Caetano Nunes (presidente e 

arguente) e Pedro Pais de Vasconcelos (orientador); 
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Aprovado no Seminário sobre o Estado e o Estudo do Direito sob o tema 

“A relação entre o governo corporativo e os conflitos de agência”, 

realizado na referenciada Faculdade de Direito, no dia 20/11/19, que 

contou com a presença e comentários do Exmo. Senhor Professor Doutor 

Pedro Caetano Nunes; 

 

Atualmente, na fase de elaboração e apresentação da dissertação final 

sob o tema “A persistência de escândalos corporativos no governo das 

sociedades e das empresas”, sob a orientação do Exmo. Senhor Professor 

Doutor Pedro Pais de Vasconcelos. 

     

• VI Curso de Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários (2001/02) 

promovido pelo Instituto dos Valores Mobiliários e a Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, sob a coordenação do Exm. Sr. 

Professor Doutor Oliveira Ascensão, tendo terminado com uma 

avaliação global final de 16 valores. 

 

• Curso de Pós-Graduação em Direito da Concorrência e da Regulação 

2007/08, promovido pelo Instituto de Direito Económico, Financeiro e 

Fiscal e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sob a 

coordenação dos Exmos Srs. Professores Doutores Eduardo Paz Ferreira 

e Luís Silva Moura, tendo concluído com a média de 15 valores, com as 

seguintes aprovações nos módulos que compunham o curso: 

 

- Direito da Concorrência I – 15 valores 

- Regulação das Comunicações Electrónicas – 14 valores 

- Instituições e Instrumentos Jurídicos de Regulação – 14 valores 

- Intervenção Pública e Concorrência – 15 valores 

- Direito Contra-Ordenacional da Concorrência – 16 valores 

- Direito da Concorrência II – 17 valores 

- Regulação e Concorrência no Sector Energético – 15 valores 

- Regulação e Defesa da Concorrência no Sector Financeiro – 13 

valores     

 

• Formador titular do Certificado de Competências Pedagógicas n.º 

F597780/2012, emitido em 28/11/12, pelo Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, I.P, após Curso de Formação Pedagógica Inicial 

de Formadores, completado com “Aproveitamento Excelente” em 

22/11/12, realizado presencialmente entre os dias 08/10/12 e 22/11/12, com 

a duração total de 90 horas, realizado pela Entidade Formadora 

ESPIRALSOFT – Soluções Informáticas, Lda, NIPC 506117030, ação de 

formação n.º EPF 1642, devidamente homologado pelo Instituto do 

Emprego e Formação Profissional para a obtenção de Certificado de 



Curriculum Vitae 

 

 

-4- 

Competências Pedagógicas de Formador (CCP), Certificado de 

Homologação n.º C1676005.   

 

 

 

 
 

• Conclusão do estágio de advocacia em Novembro de 2003, tendo tido, 

como seu patrono, o Exm. Sr. Dr. José Drago, advogado com a cédula 

profissional n.º 2403L     

 

• Inscrição definitiva na Ordem dos Advogados no dia 4 de Novembro de 

2003 

 

• Advogado portador de cédula profissional n.º 19342L, com o nome 

profissional Diogo Drago e domicilio profissional na Avenida António 

Augusto de Aguiar, n.º 148, 4º C, 1050-021 Lisboa 

 

• Sócio da sociedade “JOSÉ DRAGO & ASSOCIADOS – SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, RL”, com sede na Avenida António Augusto de 

Aguiar, n.º 88, 6º andar, 1050-018 Lisboa, pessoa colectiva com o n.º 

503763683, desde 2003 até 2010 

 

• Exercício da actividade profissional de advocacia, em regime de 

exclusividade e desde a sua data de inscrição na Ordem dos Advogados 

até 31 de Dezembro de 2010, na sociedade “JOSÉ DRAGO & 

ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL”, acima 

identificada. 

 

• Desempenho da profissão de advocacia, em prática individual desde 1 

de Janeiro de 2011, nas mais diversas áreas – tanto num âmbito de 

consultoria, como forense – entre elas, as seguintes: 

 

- Direito Civil (Direito das Obrigações; Direito da Família e Direito 

das Sucessões) 

- Direito Comercial (sociedades comerciais, contratos comerciais e 

valores mobiliários) 

- Direito do Trabalho 

- Direito da Concorrência 

- Direito das Contra-Ordenações 
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- Direito Processual (Civil, Trabalho, processos especiais de 

Insolvência e Revitalização de Empresas, procedimento e processo 

tributários) 

- Registos e Notariado  

 

• Membro de júri de provas orais, em 2009 e 2010, na vertente de avaliação 

curricular, de admissão de candidatos ao XXVIII e XXIX Cursos de 

Formação de Magistrados do Centro de Estudos Judiciários.   

 

• Formador em Direito, desde 2011, com (cerca de) mil horas de 

experiência formativa a esta data. 

 

• Formador, desde 2014, de Deontologia Profissional no Conselho 

Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. 

 

• Membro de júri de provas orais, entre 2015 a 2017 e pelo respetivo 

Conselho Regional de Lisboa, de avaliação e agregação de Advogados 

Estagiários à Ordem dos Advogados. Presidente de júri (desde 2017) das 

entrevistas que compõem a prova de avaliação e agregação. 

 

• Experiência como explicador em Direito, tanto no domínio do Direito 

Civil, Direito Processual Civil, como do Direito Comercial, Sociedades 

Comerciais, Registos e Notariado e Direito das Contra Ordenações a 

estudantes universitários (finalistas e mestrandos). 

 

• Cursos de formação em Processo Civil e Custas Judiciais, ministrados ao 

Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. através do Instituto Nacional 

de Administração, I.P., nas seguintes datas e com as seguintes cargas 

horárias: 

o I curso de formação em Processo Civil – 24 a 28 de Janeiro de 2011 

– carga horária: 35 horas – Local: Lisboa 

o II curso de formação em Processo Civil – 7 a 11 de Fevereiro de 

2011 – carga horária: 35 horas – Local: Lisboa 

o III curso de formação em Processo Civil – 14 a 18 de Fevereiro de 

2011 – carga horária: 35 horas – Local: Lisboa 

o IV curso de formação em Processo Civil – 21 a 25 de Fevereiro de 

2011 – carga horária: 35 horas – Local: Lisboa 

o Curso de formação em Custas Judiciais – 28 a 31 de Março – Carga 

horária: 28 horas – Local: Lisboa 

 

• Cursos de formação em Processo Civil, ministrados ao Instituto dos 

Registos e do Notariado, I.P., nas seguintes datas e com as seguintes 

cargas horárias: 
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o I curso de formação em Processo Civil – 21 a 25 de Março de 2011 

– carga horária: 35 horas – Local: Lisboa 

o II curso de formação em Processo Civil – 9 a 13 de Maio de 2011 – 

carga horária: 35 horas – Local: Lisboa 

o III curso de formação em Processo Civil – 19 a 23 de Setembro de 

2011 – carga horária: 35 horas – Local: Coimbra 

o IV curso de formação em Processo Civil – 17 a 21 de Outubro de 

2011 – carga horária: 35 horas – Local: Porto 

 

• Cursos de formação em procedimentos burocráticos relativos ao óbito, 

através da entidade formadora PROFIFORMA – Gabinete Consultadoria 

e Formação Profissional, Lda, a elementos de agências funerárias, nas 

seguintes datas, locais e cargas horárias: 

o Procedimentos burocráticos relativos ao óbito – de 05/06/14 a 24/07/14 

– carga horária: 50 horas – Local: Benavente; 

o Procedimentos burocráticos relativos ao óbito – de 06/06/14 a 18/07/14 

– carga horária: 50 horas – Local: Lisboa; 

o Procedimentos burocráticos relativos ao óbito – de 06/06/14 a 25/07/14 

– carga horária: 50 horas – Local: Lisboa.    

 

• Curso de formação em procedimentos burocráticos relativos ao óbito, 

através da entidade formadora PLANETA INFORMÁTICO – Formação, 

Consultoria, Lda, a elementos de agências funerárias, com a carga total 

de 50 horas, ministrado em Almada entre os dias 21/07/15 e 06/08/15.  

 

• Cursos de formação, através da entidade formadora VANTAGEM + - 

Consultores de Formação, Empresas, em Lisboa, nas seguintes datas e 

cargas horárias: 

o Curso de Governação Corporativa e Direito Societário, entre os dias 

03/11/14 e 07/11/14, com a carga horária de 30 horas; 

o Curso de Corporate Governance, entre os dias 24/08/15 e 28/08/15, com 

a carga horária de 40 horas; 

o Seminário em Gestão de Processos de Despedimento, no dia 

01/03/16, com a carga horária de 6 horas. 

 

• Cursos de formação, através da entidade formadora BLANES – Serviços 

de Gestão e Formação às Empresas, nas seguintes datas e cargas horárias: 

o Curso de Corporate Governance, em Mafra, nos dias 21 e 22/04/15, com 

a carga horária de 16 horas, a administradores de empresas; 

o Curso de “Eficácia a 100% numa inspeção da ACT”, em Oeiras, no 

dia 05/04/16, com a carga horária de 8 horas, a diretores, gestores e 

assistentes de recursos humanos. 
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• Cursos de formação em legislação laboral e da atividade funerária, 

ministrados através das entidades formadoras PROFIFORMA – Gabinete 

Consultadoria e Formação Profissional, Lda, e AEDL – Actividades 

Educativas a elementos de agências funerárias, nas seguintes datas e 

cargas horárias: 

 

o Legislação Laboral e da Actividade Funerária – de 10/04/14 a 08/05/14 

– Carga horária: 25 horas – Local: Benavente; 

o Legislação Laboral e da Actividade Funerária – de 08/10/14 a 27/10/14 

– Carga horária: 25 horas – Local: Lisboa; 

o Legislação Laboral e da Actividade Funerária – de 31/10/14 a 21/11/14 

– Carga horária: 25 horas – Local: Lisboa; 

o Legislação Laboral e da Atividade Funerária – de 06/04/16 a 12/05/16 

– Carga horária: 25 horas – Local: Lisboa. 

 

• Curso de formação em legislação laboral II, ministrado através da 

entidade formadora SANTOS e VIEIRA – Consultoria e Formação, Lda, a 

gerentes/administradores de empresas e técnicos de recursos humanos, 

com a carga total de 7 horas, em Almada, em 25/11/16. 

 

• Curso “Mini NBA em Gestão de Contratos e Prevenção de 

Contenciosos”, ministrado através da entidade formadora CONVERSAS 

ASSERTIVAS – Formação e Consultoria, Lda, a juristas de empresas, em 

Lisboa, entre os dias 27 a 30/11/17, com a carga total de 25 horas. 

 

• Aula de “Oralidade na Advocacia”, sob o tema “o dever do Segredo 

Profissional do Advogado ao abrigo do Estatuto da Ordem dos Advogados: 

Algumas reflexões e considerações”, ministrada na qualidade de orador 

convidado a alunos do Mestrado de Forense e Arbitragem, na Faculdade 

de Direito da Universidade Nova de Lisboa, no dia 26/02/19, com a carga 

total de 1h30m. 

 

• Conferência sob o tema “A relação entre o governo corporativo e os conflitos 

de agência”, ministrada na qualidade de doutorando no âmbito de 

Comunicação no Seminário Permanente sobre o Estado e o Estudo do 

Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, no dia 

20/11/19, com a duração de 30m. 

 

• Cursos de formação em Deontologia Profissional, através do Conselho 

Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, em Lisboa, a Advogados 

Estagiários, nas seguintes datas e cargas horárias: 

o Entre os dias 24/11/14 e 24/02/15, com a carga horária de 30 horas; 

o Entre os dias 26/01/16 e 14/04/16, com a carga horária de 40 horas; 
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o Entre os dias 06/01/17 e 12/04/17, com a carga horária de 40 horas; 

o Entre os dias 21/02/18 e 30/05/18, com a carga horária de 40 horas; 

o Entre os dias 17/12/18 e 03/04/19, com a carga horária de 40 horas; 

o Entre os dias 02/12/19 e 29/04/20, com a carga horária de 40 horas. 

 

• Formação nos módulos de Direito Comercial e de Direito Social, com a 

duração de 3 horas/cada, ministrada na Lourinhã, no dia 13/06/20, a 

candidatos a gestor de transportes no âmbito do curso de Capacidade 

Profissional de Transportes Rodoviários de Mercadorias, através da 

entidade formadora WESTCARGO SERVICES, Lda.  

 

 

 
 

• Frequência de Conferência «Crise na Justiça», ministrada pela 

Cooperativa de Ensino Universidade Lusíada, com as participações dos 

Ex.mos Srs. Professores Doutores Mário Júlio de Almeida Costa, 

Inocêncio Galvão Teles, Bigotte Chorão e ainda a participação do Exm. 

Sr. Dr. Pires de Lima. 

 

• Frequência de “I Jornadas de Direito do Trabalho”, sob o tema “O 

Anteprojecto do Código do Trabalho”, ministrada pela Cooperativa de 

Ensino Universidade Lusíada e com as participações dos seguintes 

ilustres prelectores: Dr.ª Júlia Campos, Prof. Dr. Sérgio Brás, Dr. Tiago 

Macedo, Prof. Dr. António Vilar, Dr. Pedro Salreu, Prof. Dr. Costa 

Martins, Dr. Pedro Bettencourt, Prof. Doutor António Moreira, Dr. 

Albino Mendes Baptista e Juíza Dr.ª Albertina Pereira.  

 

• Frequência das “Jornadas sobre A Reforma do Código das Sociedades 

Comerciais – Em Homenagem ao Professor Doutor Raúl Ventura”, 

ministradas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, realizadas a 23 e 24 de 

Junho de 2006, sob a coordenação dos Exmos Srs. Professor Doutor 

António Menezes Cordeiro e Mestre Paulo Câmara.   

 

• Frequência das “Jornadas sobre Arrendamento Urbano”, ministradas 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, realizadas a 8 e 9 

de Fevereiro de 2007, sob a coordenação dos Exmos Srs. Professores 

Doutores António Menezes Cordeiro e Januário da Costa Gomes. 

 

• Frequência do “Congresso de Direito Comercial”, realizado nos dias 17 e 

18 de Novembro de 2017, promovido pela Edições Almedina e a “Revista 
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de Direito Comercial”, sob a orientação científica do Exm. Sr. Professor 

Doutor Pedro Pais de Vasconcelos. 

 

• Formador com competências reconhecidas pelo Instituto da Mobilidade 

e dos Transportes, I.P. para ministrar nos seguintes cursos de formação: 

- Para motorista de veículos pesados de passageiros e de 

mercadorias nos módulos de “regulamentação laboral” e 

“prevenção da criminalidade no transporte”; 

- Para capacidade profissional de gerente/gestor de transporte 

rodoviário de mercadorias na matéria referente a “acesso à 

atividade e ao mercado”; 

- Para motorista de transporte coletivo de crianças nas áreas de 

“legislação rodoviária” e “legislação sobre transporte 

escolar/crianças”; 

- Para motoristas de TVDE na área de “regulamentação da 

atividade”. 

 

• Domínio fluente da língua inglesa no campo falado e escrito. 

 

• Domínio regular no campo informático, na óptica do utilizador, 

nomeadamente nos atuais sistemas operativos. 

 

• Domínio regular em cimeiros programas informáticos, designadamente: 

Microsoft Office (Word, Excel e outros) Adobe, Jurinfor e Juringest – 

programa para gestão de escritórios.  

 

• Domínio regular em plataformas informáticas interativas, 

nomeadamente: CREAZA, PREZI, MOODLE, CITIUS, JUSNET, SKYPE, 

ZOOM e na elaboração de ficheiros em formato SCORM. 

 

 

 
 

• “Actos abstractos e circulação de valores mobiliários”, in “Direito dos Valores 

Mobiliários”, Volume V, Instituto dos Valores Mobiliários, Coimbra 

Editora, 2004;  

• “Reprodução de música em estabelecimentos comerciais”, in “Conversas de 

Café”, Janeiro de 2007; 

• “A empresa na hora”, in “Conversas de Café”, Janeiro de 2008; 

• “O poder de informação dos sócios nas sociedades comerciais”, Livraria 

Almedina, 2009. 
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• “Loyalty shares: um meio de controlo ou o acentuar de conflitos no seio 

societário?”, in “Revista de Direito Comercial”, Outubro de 2017.   

 

 

 

 
 

• “O aval cambiário”, Lisboa, 2004, relatório de mestrado para o módulo de 

Direito Civil IV apresentado na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa – Versão encadernada disponível na Biblioteca da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa; 

• “Contrato internacional de agência”, Lisboa, 2004, relatório de mestrado 

para o módulo de Direito Comercial V apresentado na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa – Versão encadernada disponível na 

Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; 

• “Oferta pública e alteração das circunstâncias”, Lisboa, 2004, relatório de 

mestrado para o módulo de Direito Comercial III apresentado na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Versão encadernada 

disponível na Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa; 

• “O poder de informação dos sócios nas sociedades comerciais”, Lisboa, 2008, 

Dissertação Final de Mestrado apresentada na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, na vertente de Ciências Jurídicas – Versão 

encadernada disponível na Biblioteca da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa; 

• “Os direitos entre sociedades e culturas: um ensaio antropológico sobre o 

corporate governance”, Fevereiro de 2018, relatório de doutoramento para 

o módulo “Direito e Sociedade”, apresentado na Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa; 

• “Acerca da sustentabilidade do “argumento da injustiça”: nos julgamentos de 

Nuremberga e na atualidade”, Fevereiro de 2018, relatório de doutoramento 

para o módulo “Teoria do Direito”, apresentado na Faculdade de Direito 

da Universidade Nova de Lisboa; 

• “O Pactum Reservati Dominii no contexto do financiamento da compra e 

venda”, Julho de 2018, relatório de doutoramento para o módulo “Direito 

Privado”, apresentado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa; 

• “Eugen Ehrlich e o Direito Vivo: contributo para o debate metodológico”, 

Setembro de 2018, relatório de doutoramento para o módulo 

“Metodologia de Análise do Direito”, apresentado na Faculdade de 

Direito da Universidade Nova de Lisboa; 



Curriculum Vitae 

 

 

-11- 

• “O risco de perda ou deterioração na compra e venda internacional de 

mercadorias: exercício comparativo entre as normas da Convenção de Viena e o 

Direito Interno Português”, Setembro de 2018, relatório de doutoramento 

para o módulo “Direito Privado Comparado”, apresentado na Faculdade 

de Direito da Universidade Nova de Lisboa.  

 

Lisboa, Março de 2021  

 

Diogo Nogueira Celorico Drago 

 
 


