
 

  
 

 

 

INFORMAÇÃO PESSOAL 

Nome  André Gaspar Martins 

Morada   

Telefone    

Correio electrónico   

Nacionalidade  Portuguesa 

Data de nascimento   21-05-1981 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

• Datas (de – até) Maio 2013 a (…) 

Nome e endereço do empregador Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, SP RL 

Tipo de empresa ou sector Advocacia 

Função ou cargo ocupado Advogado na Área de Prática de Direito Público 

Associado: 2013 | Associado Sénior: 2014 a 2015 | Associado Coordenador: 2016 a (…) 

Principais atividades e 

responsabilidades 

 

• Assessoria jurídica em diversas áreas do Direito Administrativo, sobretudo em contencioso 

administrativo & arbitragem, concessões administrativas (incluindo PPP) e contratação 

pública, prestando assessoria a diversos operadores privados e entidades públicas, em 

particular nos seguintes domínios: 

➢ Contratação pública: assessoria a entidades adjudicantes e concorrentes em 

procedimentos pré-contratuais em diversos setores de atividade (infraestruturas públicas, 

transportes, postal, telecomunicações e saúde) 

➢ Contencioso administrativo: patrocínio de entidades públicas e privadas (principalmente 

no âmbito de ações administrativas, contencioso pré-contratual e processos cautelares e, 

mais recentemente, contencioso relativo à aplicação de medidas de resolução bancária) 

➢ Arbitragem, nomeadamente de litígios emergentes da execução de contratos de 

concessão (de serviço público e de obra pública) 

➢ Elaboração (e colaboração na elaboração) de pareceres jurídicos em diversos domínios 

do direito administrativo (como contratação pública, execução de contratos 

administrativos, direito empresarial público, domínio público) 

 

Datas (de – até) Dezembro 2009 a abril 2013 

Nome e endereço do empregador Garrigues Portugal, SLP 

Tipo de empresa ou sector Advocacia 

Função ou cargo ocupado Advogado no Departamento de Direito Público, Energia e Ambiente 

Principais atividades e 

responsabilidades 

 

• Assessoria em projetos na área da energia (em todas as matérias de direito administrativo), 

assessoria jurídica regular e patrocínio forense (contencioso administrativo e arbitragem), em 

representação de entidades públicas e de empresas privadas que operam em diversos 

setores de atividade (nomeadamente construção, energia e saúde) 

  



 

  
 

Datas (de – até)  Setembro 2007 a novembro 2009 

Nome e endereço do empregador  João Pedroso e Associados – Sociedade de Advogados, RL 

Tipo de empresa ou sector  Advocacia 

Função ou cargo ocupado  Advogado Associado 

Principais atividades e 

responsabilidades 

  

Assessoria jurídica e patrocínio forense de diversas entidades públicas e privadas em várias 

matérias de Direito Administrativo, nomeadamente nos domínios da contratação pública, 

contencioso administrativo, autarquias locais e fundos estruturais 

   

Datas (de – até)  Fevereiro 2005 a setembro 2007 

Nome e endereço do empregador  João Pedroso e Associados – Sociedade de Advogados, RL 

Tipo de empresa ou sector  Advocacia 

Função ou cargo ocupado   Advogado-estagiário 

 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA 

Datas (de – até)  Setembro de 2015 a janeiro 2016 

Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Faculdade de Direito Universidade de Coimbra 

Designação da qualificação atribuída  Frequência de Pós-Graduação em Justiça Administrativa e Fiscal 

Classificação obtida  N/A 

 

Datas (de – até)  Outubro de 2007 – março de 2008  

Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 

Designação da qualificação atribuída  Curso Pós-Graduado em Direito dos Contratos Públicos 

Classificação obtida  16 valores (Trabalho final: “A relação contratual in house”) 

 

Datas (de – até)  Setembro 1999 a janeiro de 2005 

Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Designação da qualificação atribuída  Licenciatura em Direito 

Classificação obtida  12 valores 

 

Classificação obtida na frequência do 

Ensino Secundário 

 17 valores (Escola Secundária Sebastião da Gama – Setúbal) 

 

 

 

OBRAS PUBLICADAS 

 

 A arbitragem na contratação pública: algumas questões (Revista de Direito Administrativo n.º 1, 

Jan-Abril 2018, AAFDL) 

 


