ANTÓNIO MACEDO VITORINO
Sócio Sénior

FORMAÇÃO ACADÉMICA
Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa (1989).
Bolseiro do D.A.A.D. em Munique, Alemanha (1992).
Mestre em Direito pela Universidade de Lisboa (1994).
International Visitor Leadership Program concedido pelo US State Department (1998).
Assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1990 - 2002).

IDIOMAS
Português, espanhol, inglês e francês.

AREAS DE PRÁTICA
Direito bancário
Financiamento de empresas
Financiamento de projetos
Private equity, fusões e aquisições e financiamento de aquisições
Reestruturação de empresas
Resolução de diferendos, mediação de contencioso e arbitragem
Titularizações e financiamentos estruturados

EXPERIÊNCIA RELEVANTE
António Vitorino é sócio fundador da sociedade de advogados Macedo Vitorino onde lidera o grupo de
bancário e mercado de capitais.
António de Macedo Vitorino tem mais de 25 anos de experiência. Desenvolve a sua atividade nas áreas
de Direito Financeiro e Mercado de Capitais, tendo assessorado bancos e empresas públicas e privadas,
nacionais e internacionais em diversas operações, nomeadamente no financiamento de empresas,
financiamento de projetos, financiamentos estruturados, reestruturação de empresas e direito dos valores
mobiliários. Esteve envolvido em várias parcerias público-privadas portuguesas e projetos de energia e
tem representado o Governo Português, autoridades governamentais e autarquias, grandes empresas
multinacionais e nacionais, incluindo vários dos principais bancos internacionais.
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António de Macedo Vitorino foi professor assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
entre 1990 e 2002 onde lecionou Direito Comercial e Societário, Direito do Trabalho, Direito Processual,
Teoria Geral do Direito, Filosofia do Direito e Direito Autoral.
António de Macedo Vitorino foi Vice-Presidente da Assembleia Geral do Banco Santader Totta.
António Vitorino é responsável pela implementação do programa de formação e conhecimento “Saber
Mais” e pelo desenvolvimento do site de investimento da Macedo Vitorino WhyPortugal, que oferece aos
potenciais investidores informação gratuita sobre Portugal, enquadramento jurídico e económico e
modelos de formulários e documentos base em inglês e português.
António Vitorino está inscrito na Ordem dos Advogados (registo n.º 9501L) desde 1991.

PRÉMIOS E CITAÇÕES
Chambers Global
“António de Macedo Vitorino, o «multitalentoso» sócio fundador da Macedo Vitorino & Associados, é
retratado como uma «referência no mercado bancário e financeiro pela sua experiência e conhecimento
do sector»”.
Chambers & Partners
“Os colegas admiram o conhecimento de António de Macedo Vitorino: “Excelente em bancário. É muito
activo e um bom colega."
“António de Macedo Vitorino lidera uma equipa extremamente eficiente e coesa na Macedo Vitorino &
Associados, prestando, muitas vezes, aconselhamento jurídico a escritórios de advocacia internacional”.
“António de Macedo Vitorino, sócio fundador da Macedo Vitorino & Associados, é considerado uma
referência «no sector da banca e dos mercados financeiros, graças à sua experiência e conhecimento do
sector»”.
IFLR1000
“A Macedo Vitorino & Associados é bem conhecida no mercado pelo seu conhecimento especializado no
sector bancário e o sócio fundador do escritório, António de Macedo Vitorino, é descrito por um concorrente
como “alguém que tem um conhecimento muito profundo da lei.”

PUBLICAÇÕES
“A Guide to Takeovers in Portugal”.
“The Portuguese Privatisation Programme”.
“Restructuring in Portugal”.
“Litigation in Portugal”.
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“A Negociação de Contratos de Financiamento”.
“O Impacto em Portugal da Crise Financeira Internacional”.
“Project Finance Opportunities”.
“The Portuguese High-Speed Project”.
“New Trends in the Securitisation Market”.
“Aspectos Fiscais e Titularização de Créditos”.
“Perspectivas de Evolução do Mercado de Titularização”.
“A Titularização de Créditos em Portugal”.
“Colectânea de Jurisprudência de Direito Comercial”.
“Doing Business over the Internet”.
“The Liberalisation of the Portuguese Telecommunications Market”.
“The Netting Provisions of the ISDA Master Agreement”.
“Livre Concorrência e Concorrência Desleal, in "Concorrência Desleal".
“A Eficácia dos Contratos de Direito de Autor”.
“O Direito Internacional dos Contratos Autorais, in "Num Novo Mundo do Direito de Autor?”.
“A Natureza Jurídica do Direito de Autor”.
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