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Margarida Lima Rego is Associate Professor and Vice-Dean at NOVA School of Law,
NOVA University, Lisbon, where she has lectured regularly since 2005, having become a
faculty member in 2012, and is Of Counsel to Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva
& Associados, which she joined as a trainee in 2002.
As an academic she has taught different courses and published in a wide range of topics
within private law. She is scientific coordinator of NOVA Law’s Master in Law and
Financial Markets and adjunct scientific coordinator of its Doctoral Programme in Law,
being its representative at the NOVA Doctoral School. She is currently in charge of the
courses on Law of Obligations (undergraduate), Insurance Law and Financial Markets and
Operations (postgraduate).
As a practitioner she has been very active in corporate and commercial law. She has
provided legal counseling in the setting up of varied operations on behalf of domestic and
foreign clients, and in the drafting and negotiation of commercial contracts, with an
emphasis on insurance. She has drafted legislation in the field of insurance law in her
capacity as advisor to the Portuguese Government, upon the request of the Consumer
Directorate-General.
Professor Lima Rego is a member of the Portuguese Bar. She is President of AIDA
Portugal, the local chapter of the International Association of Insurance Law. She is the
Chairperson of the Commercial Law and Practice Commission of the Portuguese chapter
of the International Chamber of Commerce.
Education: • PhD in Private Law (Universidade Nova de Lisboa, 2009) • MPhil in
Contract Law (Oxford University, 2001) • MJur in European and Comparative Law
(Oxford University, 2000) • Law Degree (Universidade de Lisboa, 1999).
Main Publications: • Contrato de seguro e terceiros. Estudo de direito civil, Coimbra 2010 (PhD
thesis) [Translation: The insurance contract and third parties. A civil law study]; • No right to perform
a contract? Almedina 2006 (MPhil thesis); • Translation and introduction to W. N.Hohfeld’s
Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning, F. C. Gulbenkian 2008; • «Contract
Law» in Portuguese Law: an Overview, Almedina 2007 (with C. F. Almeida); • Editor and coauthor of Temas de direito dos seguros. A propósito da nova lei do contrato de seguro, Almedina 2012,
2nd edition, Almedina 2016; • Member of the organizing committee of Estudos em
homenagem a Miguel Galvão Teles, II vols., Almedina 2012. • Author of several book chapters
and papers in scientific journals and conference proceedings on many different issues
within the field of private and procedural law, with a special emphasis on insurance
contract law.
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Margarida Lima Rego é Professora Associada e Subdiretora da Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa, onde leciona regularmente desde 2005, tendo entrado para a
carreira em 2012, e é Of Counsel na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados,
com quem colabora desde 2002.
Como académica, regeu diversas disciplinas e publicou sobre uma vasta gama de temas de
direito privado. Na NOVA Direito, é coordenadora científica de Mestrado em Direito e
Mercados Financeiros, e professora coadjuvante da coordenação do Programa de
Doutoramento em Direito, sendo sua representante na NOVA Escola Doutoral.
Atualmente, rege as disciplinas de Direito das Obrigações (1.º ciclo), Insurance Law e
Mercados e Operações Financeiras (2.º ciclo).
Como advogada, tem desenvolvido grande parte do seu trabalho em direito comercial e
societário, assessorando clientes nacionais e internacionais na conceção e implementação
de variadas operações e na composição e negociação de diversos contratos comerciais, com
especial incidência no setor dos seguros. Elaborou anteprojeto de lei de seguros, na
qualidade de consultora do Governo da República Portuguesa, a pedido da Direção-Geral
do Consumidor.
A Prof.ª Lima Rego está inscrita na Ordem dos Advogados. É presidente da AIDA
Portugal, a secção portuguesa da Associação Internacional de Direito dos Seguros. É
Presidente da secção portuguesa da Comissão de Direito e Prática Comercial da Câmara do
Comércio Internacional.
Educação: • Doutoramento em Direito Privado (Universidade Nova de Lisboa, 2009) •
MPhil em Direito dos Contratos (Universidade de Oxford, 2001) • MJur em Direito
Europeu e Comparado (Universidade de Oxford, 2000) • Licenciatura em Direito
(Universidade de Lisboa, 1999).
Principais Publicações: • Contrato de seguro e terceiros. Estudo de direito civil, Coimbra 2010
(tese de doutoramento); • No right to perform a contract? Almedina 2006 (tese de mestrado); •
Tradução e nota prévia à obra Os conceitos jurídicos fundamentais aplicados na argumentação judicial,
de W. N.Hohfeld, F. C. Gulbenkian 2008; • «Contract Law» em Portuguese Law: an Overview,
Almedina 2007 (com C. F. Almeida); • Coordenadora científica e co-autora de Temas de
direito dos seguros. A propósito da nova lei do contrato de seguro, Almedina 2012, 2.ª edição,
Almedina 2016; • Membro da comissão organizadora dos Estudos em homenagem a Miguel
Galvão Teles, II vols., Almedina 2012. • Autora de diversos capítulos de livros e artigos
publicados em revistas científicas e em atas de conferências sobre uma vasta gama de temas
de direito privado e processual, com especial enfoque no direito do contrato de seguro.

