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Curriculum Vitae 

Inês Castelo Branco 

inesoliveira56@hotmail.com   

 

 

 Habilitações literárias  

- Ano letivo 2011/2012 até ao presente: elaboração da dissertação de 

Doutoramento, subordinada ao tema “O contrato de trabalho no processo de 

insolvência (e nos sistemas de recuperação)”.  

- Ano letivo 2010/2011: ano curricular do curso de Doutoramento, em Ciências 

Jurídico-Empresariais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com 

média de 17 valores. 

- 23/01/2009 – 18/07/2009: Pós-Graduação em Direito do Trabalho e do 

Processo do Trabalho, pela Escola de Direito do Porto, da Universidade Católica 

Portuguesa, com 16 valores.  

- Ano letivo 2007/2008: Conclusão da Licenciatura em Direito (regime anterior 

ao Processo de Bolonha), pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, com 

média final de 17 valores. 

- Ano letivo 2002/2003: Conclusão do 12.º ano, com média final de 19 valores, 

no Colégio de S. Gonçalo de Amarante. 

 

 Experiência Profissional 

- 01/10/2015 (1.º semestre/ano letivo 2015/2016) até ao presente: Assistente 

Convidada na Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão (ESEIG), Instituto 

Politécnico do Porto (IPP), unidades curriculares lecionadas, Direito Fiscal e Direito 

Comercial. 

- 01/03/2010 (2.º semestre/ano letivo 2009/2010) – 31/07/2014 (2.º 

semestre/ano letivo 2013/2014), e 21/09/2015 – 20/02/2016 (1.º semestre/ano letivo 

2015/2016): Assistente Convidada na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Felgueiras (ESTGF), IPP, unidades curriculares lecionadas, Direito da Insolvência, 
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Direito da Família, Direito do Trabalho, Direito Comercial e do Trabalho e Noções 

Fundamentais de Direito.  

- Colaboradora do Instituto Jurídico, da Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra (doutoranda associada à investigação do Grupo: “As PMEs: Promoção da 

inovação, crescimento e competitividade”). 

- Colaboradora do Centro de Investigação Jurídico-Económica, da Faculdade de 

Direito da Universidade do Porto. 

- Advogada Associada na Sociedade de Advogados Capitão, Rodrigues Bastos, 

Areia & Associados. 

- Certificado de Aptidão Profissional n.º EDF 533159/2010 DN.  

 

 Conferências/Colóquios: 

Oradora/Apresentação de comunicações/Formadora/Moderadora 

- 08/04/2016: Apresentação de poster intitulado “O conteúdo das convenções 

coletivas – da teoria à prática”, no Encontro “Transformações Recentes do Direito do 

Trabalho Ibérico”, realizado nos dias 7 e 8 de abril, na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto. 

- 07/04/2016: Apresentação de comunicação intitulada “O “novo” regime do 

Fundo de Garantia Salarial – Apreciação crítica e comparativa com o FOGASA”, no 

Encontro “Transformações Recentes do Direito do Trabalho Ibérico”, realizado nos dias 

7 e 8 de abril, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 

- 05/11/2015: Apresentação de comunicação intitulada “Autonomia Diminuída – 

perspetiva jurídico-laboral”, no III Congresso Qualidade e Segurança em Saúde, 

realizado nos dias 5 e 6 de Novembro, na Universidade Fernando Pessoa, Porto. 

- 21/05/2014: Moderadora no V Ciclo de Conferências em Solicitadoria: “Direito 

do Trabalho”, organizada pelos alunos do 1.º ano do Curso de Solicitadoria da 

ESTGF/IPP. 

- 17/05/2013: Oradora em seminário sobre “Direito Médico”, com o tema 

“Responsabilidade em equipa”, organizado pela Sociedade de Advogados Capitão, 

Rodrigues Bastos, Areia & Associados, em parceria com o Centro Hospitalar de São 

João, que decorreu na Faculdade Medicina da Universidade do Porto. 

http://www.chsj.pt/
http://www.chsj.pt/


3 

 

- 25/01/2013: Formadora em ação de formação subordinada ao tema “Código 

do Trabalho - a reforma de 2011-2012”, organizada pela Delegação da Ordem dos 

Advogados de Paredes, em parceria com a ESTGF/IPP, com o sub-tema “Direito 

Colectivo e Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho”. 

- 18/12/2012: Organizadora e moderadora da aula aberta “O direito do homem 

a rejeitar a paternidade de filho nascido contra a sua vontade. A igualdade na decisão 

de procriar”, no âmbito da unidade curricular de Direito da Família, do curso de 

Solicitadoria, na ESTGF/IPP, em que foi orador o Mestre Jorge Martins Ribeiro, autor 

da tese de mestrado com o mesmo título. 

- 30/05/2012: Oradora no III Ciclo de Conferências em Solicitadoria: “A 

Reforma Laboral: Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego", 

organizada pelos alunos do 1.º ano do Curso de Solicitadoria da ESTGF/IPP. 

- 23/06/2010: Oradora na Conferência “Solicitadoria vs Administração de 

Insolvência … Profissões com Futuro?”, versando sobre o tema “Estatuto do 

Administrador da Insolvência: direitos e obrigações”, em parceria com a ESTGF/IPP 

(licenciatura em Solicitadoria). 

- Participante em vários congressos, conferências, formações e cursos, 

subordinados, em particular, ao Direito do Trabalho e ao Direito da Insolvência.  

 

 Publicações 

- “O conteúdo das convenções coletivas – da teoria à prática”, a aguardar 

publicação no Livro de Atas do Encontro “Transformações Recentes do Direito do 

Trabalho Ibérico”, que decorreu na Faculdade de Direito da Universidade do Porto nos 

dias 7 e 8 de abril. na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 

- “O “novo” regime do Fundo de Garantia Salarial – Apreciação crítica e 

comparativa com o FOGASA”, a aguardar publicação no Livro de Atas do Encontro 

“Transformações Recentes do Direito do Trabalho Ibérico”, que decorreu na Faculdade 

de Direito da Universidade do Porto nos dias 7 e 8 de abril, na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto. 

- “A relação entre as casas de acolhimento e os pais das crianças/jovens e/ou 

terceiros – abordagem jurídica a algumas questões suscitadas por uma relação em 
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(de) perigo”, a aguardar publicação no Livro de Atas do Congresso Internacional 

"Autonomia e Heteronomia no Direito da Família e no Direito das Sucessões", que 

decorreu na Faculdade de Direito da Universidade do Porto nos dias 2 e 3 de Outubro 

de 2015. 

 

 Prémios 

- Ano letivo 2006/2007: Viagem ao Parlamento Europeu, atribuída, na 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto, ao candidato com melhor média. 

- Ano letivo 2005/2006: Bolsa de Mérito da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto. 

- Ano letivo 2004/2005: Prémio Incentivo, conferido pela Universidade do Porto, 

ao melhor aluno do 1.º ano, de cada Faculdade. 

 

 Conhecimentos complementares 

- Línguas: Inglês (nível B2), Francês (nível A2.1), Espanhol (nível A2.1) e 

Alemão (nível A.2.1). 

- Bons conhecimentos informáticos, na ótica do utilizador. 

 

 Outras Atividades 

- 2008/2009: Contribuição para a elaboração do “Doing Business 2010: 

Reforming through Difficult Times”, organizado pelo Banco Mundial. 

- Ano letivo 2005/2006: participação no projeto “Constituição Anotada pelos 

estudantes da FDUP”, comemorativa dos 10 anos da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto e dos 30 anos da Constituição da República Portuguesa.  

 

      


