NOTA CURRICULAR
Jorge Manuel Coutinho de Abreu é Doutor em Direito e Professor da Universidade Lusófona do
Porto. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC)
em 1978 (classificação de 18 valores – Muito Bom com Distinção), onde obteve também os
graus de mestre (1990), doutor (1996) e agregado (2006). É desde 2008 Professor Catedrático
desta Faculdade, onde vem lecionando, principalmente, disciplinas de Direito Comercial e
Direito das Sociedades nos cursos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento. Presidente
da Direção do IDET – Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho, com sede na FDUC, que
tem por objeto a investigação científica e o ensino pós-graduado nos domínios do direito das
empresas e do trabalho.
É Coordenador do Curso de Doutoramento da FDUC.
É também autor de dez livros (contando-se entre os mais recentes o Curso de direito
comercial, vol. I, 12ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, e vol. II – Das sociedades, 7º ed., 2021), de
mais de oitenta artigos (mais de vinte em revistas e livros estrangeiros, em francês, espanhol,
inglês, italiano, português) e de dezenas de comentários a normas legais (do Código das
Sociedades Comerciais, da Lei de defesa da concorrência, do Código Cooperativo).
Membro de muitas dezenas de júris de mestrado, doutoramento, agregação e de concursos
para Professor associado e Professor catedrático na FDUC e em várias Universidades
portuguesas (e também de Espanha).
É um dos fundadores e o diretor da revista Direito das Sociedades em Revista (fundada em
2009) e membro da comissão científica (ou editorial ou redatorial) de nove revistas jurídicas
(duas portuguesas, duas espanholas, três brasileiras, uma romena e uma italiana).
É vice-presidente da Associação das Faculdades de Direito Latinas desde maio de 2011 (data
em que foi constituída por seis Faculdades de Direito europeias).

Participou, como conferencista, em cerca de uma centena de congressos, colóquios, cursos
breves, etc., principalmente em Portugal, mas também em Espanha, Alemanha, Brasil, Angola,
Cabo Verde, China (Macau), Roménia, Moçambique, Áustria, Itália.

