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Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de
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Participação Institucional
Inscrição na Ordem dos Advogados, como advogado, 1974.
Sócio fundador da Botelho Moniz, Magalhães Cardoso, Marques Mendes & Ruiz,
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Áreas de Atuação:

Membro do Conselho Superior da Ordem dos Advogados no Triénio 1992-1995

Propriedade
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Prática ininterrupta da advocacia desde 1974

comercial
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operações nas áreas industrial, comercial e de fusões e aquisições.

Línguas: Português,

Aconselha várias empresas internacionais na área da propriedade industrial,

Inglês e Francês

nomeadamente empresas de investigação do sector farmacêutico.
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e de direito da propriedade industrial, sobretudo as relativas a patentes
farmacêuticas.
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desbravar de uma (também ela) necessária discussão”, Estudos de Direito
da Arbitragem em homenagem a Mário Raposo, 2015 (co-autor).

•

“A Lei nº62/2011 um recuo na oponibilidade dos direitos de patente”,
Diário Económico, Janeiro de 2012
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“As patentes, os genéricos, os tribunais”, Diário Económico, Janeiro de
2011

•

“Taking the medicine”, Iberian Lawyer, Outubro de 2006

•

“A Patenteabilidade do segundo uso terapêutico na legislação e
jurisprudência europeias”, Revista da Ordem dos Advogados, 2005.

