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CURRICULUM VITAE 

 

Vasco Xavier da Gama Lobo Ribeiro de Mesquita 
 
 
Data de Nascimento: 19 de Outubro de 1985 
Nacionalidade: Portuguesa 
Estado Civil: casado 
 

 
 

ATIVIDADE PROFISSIONAL: 

Desde 2015 Advogado associado principal na Sociedade de Advogados Morais Leitão, Galvão 
Teles, Soares da Silva & Associados, Sociedade de Advogados SP, RL – escritório 
de Lisboa. 
Dedica a sua actividade principalmente em matérias de direito público. Tem-se 
especializado em procedimentos administrativos e de formação de contratos 
públicos, na negociação e execução de contratos de empreitada, em litígios 
emergentes de actos e contratos administrativos, em acções de responsabilidade 
civil, em processos de licenciamento e em questões emergentes de relações jurídicas 
de emprego público. 
Encontra-se envolvido no patrocínio de clientes nacionais e internacionais nos mais 
variados sectores da economia: energia, banca, defesa, saúde, distribuição, turismo, 
imobiliário e construção, transportes e vitivinicultura. 
Colabora em acções de formação em contratação pública. 
Presta ainda assistência a diversos clientes em Angola na área de administrativo e 
contratação pública. 

  
2011-2014 Advogado associado na Sociedade de Advogados Morais Leitão, Galvão Teles, 

Soares da Silva & Associados, Sociedade de Advogados SP, RL - escritório do 
Porto. 

 Na área de direito público a sua experiência centrou-se essencialmente na assessoria 
a procedimentos administrativos e de formação de contratos públicos, no âmbito da 
negociação e execução de contratos de empreitada, em litígios emergentes de actos e 
contratos administrativos, em acções de responsabilidade civil, em processos de 
licenciamento e de contra-ordenação por violação de regras urbanísticas. 
Prestou assistência a diversos clientes em Angola na área de administrativo e 
contratação pública. 

  
2007-2010 Advogado estagiário na Sociedade de Advogados Morais Leitão, Galvão Teles, 

Soares da Silva & Associados, Sociedade de Advogados SP, RL – escritório do 
Porto. 
Na área de direito europeu e da concorrência assessorou diversos clientes no âmbito 
de processos de fusão e aquisição de empresas, processos de controlo de 
concentrações perante a Autoridade da Concorrência e processos de contra-
ordenação relativos a práticas restritivas do comércio. 
Na área de direito fiscal assessorou diversos clientes no âmbito de processos 
judiciais perante os Tribunais Tributários em matéria de taxas, IRS, IRC, Imposto 
do Selo, IMI e IVA. 
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FORMAÇÃO: 

Fev 2015 – Jun 2015 Frequência de Curso de Pós-Graduação em Direito da Defesa Nacional 
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP). 

Mar 2013 – Jul 2013 Frequência de Curso de Pós-Graduação em Justiça Administrativa e 
Fiscal na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
(CEDIPRE). 

Jan 2011 – Mai 2011 Frequência de Curso de Pós-Graduação em Contratação Pública na 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (CEDIPRE) 

Mai 2010 International Legal English Certificate pela University of Cambridge 
(ESOL Examinations). 

Set 2007 – Jul 2009 Mestrado em Direito Público e Internacional na Faculdade de Direito da 
Universidade Católica Portuguesa – Escola do Porto (média de 17 
valores). 
Obteve a classificação de 18 valores na dissertação final desenvolvida 
sob a orientação do Senhor Professor Doutor Mário Aroso de Almeida, 
subordinada ao tema da contratação in house no Código dos Contratos 
Públicos, tendo defendido a mesma em provas públicas perante um Júri 
que foi ainda constituído pelas Senhoras Professoras Doutoras Filipa 
Calvão e Raquel Carvalho. 

Set 2003 – Jul 2007 Licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade Católica 
Portuguesa – Escola do Porto (média de 16 valores). 

Set 2006 – Fev 2007 Frequência de Programa Erasmus na Facultat de Dret de la UAB - 
Universidade Autónoma de Barcelona. 

Fev 2005 – Jul 2005 Frequência de Programa de Intercâmbio na Faculdade de Direito da 
Universidade Católica Portuguesa – Escola de Lisboa. 

 

PUBLICAÇÕES MAIS RELEVANTES: 

2015 «Aplicação das normas substantivas de direito público a contratos de empreitada de 
obra particular: um caso de fuga para o direito público?», in Estudos dedicados ao 
Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier, 3.º volume, Universidade Católica 
Editora, Lisboa (em co-autoria com Pedro da Gama Lobo Xavier), 2015 (255-281). 
 

2010 «Para a compreensão dos critérios delimitadores das relações in house no novo 
Código dos Contratos Públicos: contributo da jurisprudência do TJUE e a 
assunção das relações in house em Portugal», in Revista de Direito Público, n.º 4, 
Almedina/Instituto de Direito Público, Lisboa, 2010 (129-179). 

 

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS: 

 COMPREENSÃO AUDITIVA ORALIDADE LEITURA ESCRITA 

INGLÊS Fluente Fluente Fluente Fluente 

CASTELHANO Fluente Bom Fluente Bom 

FRANCÊS Bom Básico Bom Básico 
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