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Luís Nuno Perdigão 

 

1986 - 1992 

 

 Frequentou o curso de Direito da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa 

Dezembro de 1992 a Junho de 1994 

 Efetuaou em exclusivo, o estágio de Advocacia 

Outubro de 1994 

 Recebeu a Cédula Profissional de Advogado (efetivo) 

1992 - 2021 

 

 I) – Advocacia e outros 

 

Exercício da Advocacia 

Fevereiro a Agosto de 1998 

 Foi jurista avençado da Direcção de Viação de Lisboa, onde se encontrava adstrito à 

área de contra-ordenações rodoviárias 

 

1992 a 2021 

 Exercício da advocacia por ramos e tipos de actividades 

Habilitações literárias e 

profissionais 

Experiência profissional 
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 II) – Formação e palestras 

 

Para a Ordem dos Advogados 

 Exerceu as funções de formador em informática junto da Ordem dos Advogados 

(Conselho Distrital de Lisboa), nas áreas de tecnologias Internet, sistema operativo 

Windows 98 e processamento de texto (Microsoft Word) (1999 – 2000) 

 DEZ/2008 até ao presente: Formador do Conselho Regional de Lisboa – módulo de 

Prática Processual Civil (duração de cada módulo: inicialmente, 80 horas, depois 50 e 

presentemente 60)  

 Orador exclusivo em várias conferências realizadas em parceria com o Conselho Distrital 

de Lisboa da OA, que se realizaram em Delegações da Ordem dos Advogados, 

subordinadas ao tema “O Divórcio e as Responsabilidades Parentais” (2009-2013) 

 Foi orador numa conferência promovida pelo CDL subordinada ao tema “Arbitramento 

de Reparação Provisória” (5/MAI/2010), inserido num ciclo sobre Procedimentos 

Cautelares 

 Foi orador em aula na Faculdade de Direito de Lisboa num curso denominado II Curso 

Pós-graduado de Aperfeiçoamento em Direito Processual Civil subordinada ao tema “A 

modificabilidade da condensação: obscuridade, deficiência e excesso da seleção da 

matéria de facto” (DEZ/2011) 

 Em março de 2013 iniciou em conjunto com o Conselho Distrital de Lisboa da Ordem 

dos Advogados e em equipa com outros advogados conferências subordinadas ao 

tema “O Novo CPC”, onde interveio como orador, tendo uma delas sido proferida na 

Aula Magna 
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 Ministrou módulo de Registos e Notariado (junto do Conselho Distrital de Lisboa da 

Ordem dos Advogados) e co-ministrou módulo de Direito das Sociedades 

 Foi comentador ao vivo no Económico TV no dia 19/JAN/2016, sobre o caso Bárbulescu 

v. Romania (privacidade dos trabalhadores no seio da empresa) 

 Foi orador na conferência online e ao vivo intitulada Funcionamento de Diligências à 

Distância: https://www.youtube.com/watch?v=AUeXVHpE-JQ (20/MAI/2020) 

 

Formação para outras entidades: 

 Em Higiene e Segurança no Trabalho e em Ambiente para a ALI – Associação dos 

Lares de Idosos 

 Para jovens desempregados 

 Para licenciados desempregados: Direito do Trabalho, Direito da Publicidade (AERLIS 

- Oeiras) 

 Direitos de Autor e Microsoft Word (Évora) 

 Criação de Sociedades (Lisboa) 

 Direito da Publicidade (Lisboa) 

 Direito Administrativo (Lisboa) 

 Direito do Trabalho (vários pontos do País) 

 Formações pontuais para entidades privadas (CEGOC) 

 

 Possui certificado de aptidão profissional de formador em vigor 

 

 Efetuou certificação como formador digital (Adobe Connect) junto da CEGOC (2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AUeXVHpE-JQ
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Maio de 1998 

 Frequentou o Curso de Direito Rodoviário promovido pela Ordem dos Advogados. 

 

Junho/Julho de 1998 

 Frequenta o Curso de Contencioso Administrativo e Tributário, ministrado pela 

Universidade Católica Portuguesa (Lisboa). 

 

Dezembro de 1998 a Junho de 1999 

 Frequenta o Curso de Pós-Graduação em Ciências Jurídico-Públicas da Universidade 

Católica Portuguesa (Lisboa). 

 Classificação: 13 (treze) valores 

 Estrutura do Curso: 

 Direito do Urbanismo e do Ordenamento do Território 

 Sanções Administrativas e Direito Penal Especial 

 Direito da Contratação Pública 

 Procedimento Disciplinar 

 Contencioso Administrativo e Fiscal 

 Direitos Fundamentais 

 Impostos e Procedimento Fiscal 

 

1998 a 2020 

Participou em diversos seminários e workshops ministrados pela Ordem dos Advogados 

Valorização 

Profissional 
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Foi delegado ao IV Congresso da Ordem dos Advogados que se realizou no Funchal em 

Maio de 1995 

 

 Fez parte da Comissão Nacional de Avaliação da Ordem dos Advogados (SET/2009 a 

JAN/2010) 

 

 Integra júri das provas orais junto do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos 

Advogados desde 2009 e como presidente de júri desde 2012 

 

(Documento escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico para a Língua Portuguesa) 

 

Lisboa, 17 de março de 2021 

 

 

Outros 

elementos 


