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PERFIL

Na SÉRVULO desde 2013, é atualmente Of Counsel do departamento de Financeiro e Governance. Concluiu o
doutoramento, especialidade de Ciências Jurídico-Civis, em 2015 e o mestrado em 2007, na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa. Pós-Graduado em Direito da União Europeia pelo King’s College London, em
2012 e em Gestão Fiscal das Organizações, no Instituto Superior de Economia e Gestão, em 2002. É Professor
Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde ensina desde 2008. Foi advogado associado,
entre 2007 e 2011, na sociedade de advogados «Cuatrecasas, Gonçalves Pereira» e na sociedade de advogados
«Belzuz Advogados – Sucursal em Portugal», entre 2006 e 2007.Desempenhou funções de Assessor Jurídico na
Unidade de Coordenação do Plano Tecnológico – Ministério da Economia, em 2005. Entre 2005 e 2007, exerceu
advocacia em nome individual. Foi advogado associado na «Gonçalves Pereira, Castelo Branco e Associados»,
entre 2003 e 2005. Inscrito na Ordem dos Advogados desde 2003. Participa habitualmente como orador em
conferências subordinadas a temas de Direito bancário, Direito financeiro e Direito societário.

EXPERIÊNCIA RELEVANTE

Em assessoria jurídica na estruturação e implementação de produtos na área dos sistemas e serviços de
pagamentos.

Em assessoria jurídica na negociação e renegociação de contratos de financiamento e outros contratos
bancários.

Em assessoria a operações de reestruturação de financiamentos.



Em processos especiais de revitalização de empresas e de processos de insolvência, no contexto da
renegociação e recuperação de créditos.

Em processos de liquidação de instituições de crédito e de processos de aplicação de medidas de resolução a
instituições de crédito.

Na assessoria jurídica em processos internacionais de recuperação de crédito, sobretudo no contexto de
operações de financiamento bancário.

Assessoria jurídica em matéria de governo das sociedades, em especial de instituições de crédito e outras
entidades financeiras.

EXPERTISE

Financeiro e Governance●

Reestruturação e Insolvência●

Saúde e Indústria Farmacêutica●

Tecnologias da Informação e Outsourcing●

RECONHECIMENTOS

Legal 500 2019
Banking & Finance - TIER Recommended

IFLR1000 2020
Banking - TIER
I highlight Francisco Mendes Correia as excellent professional and trustworthy advisor.

LIVROS E ARTIGOS CIENTÍFICOS



2019
Chambers FinTech 2019 Guide
2019 | in FinTech 2019 Guide, Chambers


