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Curriculum Vitae 

 

  

Informação pessoal  

  

Nome Pedro Ruivo 

 

Escritório Trav. João Maria de Araújo Correia, 4, Cotovia, 2970-319 Sesimbra (Portugal) 

Telefone +351 210167430   

Fax +351 210852215 

Telemóvel +351 962641183 

Endereço(s) de correio 
eletrónico 

pedro.ruivo-14228l@advogados.oa.pt / pedro.ruivo.adv@gmail.com 

Nacionalidade Portuguesa  

Data de nascimento 15/05/1972 
  

Experiência profissional  
  

Datas 21/03/2011 → Atualidade 

Função ou cargo ocupado Formador 

Principais atividades e 
responsabilidades 

Conselho Regional de Lisboa: 
Prática Processual Civil (2015-2020) 
Processo de Insolvência (2017) 
Organização Judiciária (2011-2015) – Tendo redigido o enunciado da prova de 
aferição dessa área formativa de 30/11/2015 por solicitação da Comissão Nacional 
de Avaliação. 
 
Conselho Regional de Évora: 
Direito das Crianças e Jovens (2016-2020) 
Prática Processual Administrativa (2018-2020) 
Prática Processual Tributária (2018-2020) 
Acesso ao Direito e aos Tribunais (2016-2017) 
Organização Judiciária (2016-2018) 
 
Conferencista e formador nas áreas da Prática Processual Civil, Organização 
Judiciária, Custas Processuais e Direito da Insolvência em diversas iniciativas do 
Conselho Regional de Lisboa, Conselho Regional de Évora, Conselho Regional de 
Faro e Delegação da Covilhã da Ordem dos Advogados. 

Nome da entidade Ordem dos Advogados 
  

Datas 12/12/1997 → Atualidade 

Função ou cargo ocupado Advogado 

Principais atividades e 
responsabilidades 

 

Consultor jurídico e litigante judicial, com ampla experiência de direito civil, 
comercial, trabalho e administrativo. 

Nome da entidade Exercício como profissional liberal. 
  

Datas 01/10/1995 - 30/04/1997  

Função ou cargo ocupado Advogado estagiário 

Principais atividades e 
responsabilidades 

Estagiário em funções de consultoria jurídica e litigância judicial. 
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Nome da entidade Joaquim Babo – Escritório de Advogados 
  

Educação e formação 
(resumo) 

 

Datas 22/01/2013 – 20/03/2013 

Designação da qualificação 
atribuída 

Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

Curso homologado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional para 
atribuição do Certificado de Competências Pedagógicas. 

Nome da entidade Red Apple, Lda. 
  

Datas 14/05/2012 - 05/06/2012  

Designação da qualificação 
atribuída 

Curso Breve de Inglês Jurídico 

Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

Aperfeiçoamento das competências no domínio da língua inglesa e 
desenvolvimento das capacidades de expressão escrita e oral, com o vocabulário 
técnico-jurídico comummente utilizado em áreas jurisdicionais, em especial nas 
áreas civil, penal e laboral. 

Nome da entidade Centro de Estudos Judiciários 
  

Datas 07/10/2009 - 09/12/2009  

Designação da qualificação 
atribuída 

Curso Pós-Graduado de Atualização em Contencioso Administrativo.  

Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

Origem e evolução da justiça administrativa em Portugal, organização judiciária 
administrativa e fiscal, a reforma do Contencioso Administrativo, a aplicação do 
Direito da União Europeia pelos tribunais administrativos portugueses, âmbito da 
jurisdição administrativa, a ação administrativa especial, a ação administrativa 
comum, cautelares e processos urgentes, processo executivo, contencioso 
tributário, contencioso da função pública, contencioso do ambiente, contencioso do 
urbanismo, concluído com a classificação final de 15 valores. 

Nome da entidade Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Datas 29/06/1998 - 29/07/1998  

Designação da qualificação 
atribuída 

Políticas e instrumentos de ambiente para juristas 

Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

Políticas e instrumentos de ambiente para juristas 

Nome da entidade Instituto de Promoção Ambiental 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Datas 03/11/1997 - 04/02/1998  

Designação da qualificação 
atribuída 

Contabilidade e Finanças 

Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

Contabilidade na gestão, finanças, fiscalidade, balanços, mapas de origens e 
aplicação de fundos, sistema contabilístico, prestação de contas, concluído com a 
classificação final de 14 valores. 

Nome da entidade Cidec – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Datas 10/10/1995 - 10/04/1997  

Designação da qualificação 
atribuída 

Estágio de Advogado 
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Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

Estágio legalmente exigido para o exercício profissional da advocacia, composto de 
uma fase teórica de três meses e uma fase teórico-prática de quinze meses, com 
exames finais em cada fase. 

Nome da entidade Ordem dos Advogados Portugueses 
  

Datas 01/10/1990 - 01/08/1995  

Designação da qualificação 
atribuída 

Licenciatura em Direito 

Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

Licenciatura de cinco anos, concluída com a classificação final de 13 valores. 

Nome da entidade Universidade Internacional - Lisboa 
  

Outras atividades 

 
 
 

 

Presidente de júri de provas orais de avaliação e agregação e entrevistas de 
Advogados-estagiários do Centro Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados 
 
Membro do júri de provas orais de acesso ao curso de formação de magistrados 
para os Tribunais Judiciais regido pelo Centro de Estudos Judiciários 

 
Presidente do conselho fiscal da Real Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sesimbra. 
 
Presidente da mesa da assembleia geral do Centro Português de Geo-História e 
Pré-História. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    


