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Identificação 

 

− Pedro Nuno Rodrigues 
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− Casado; 3 filhos 
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Habilitações académicas 

 

− Doutorando em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 

desde Janeiro de 2014 (com matrícula suspensa, a pedido do próprio). 

− Mestrado em Direito Orientado para a Investigação (Científico), pela Faculdade de 

Direito da Universidade Católica Portuguesa, com dissertação subordinada ao tema 

“A modificação objectiva do contrato de empreitada de obras públicas: Da 
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subsidiariedade dos fundamentos gerais”, concluído (com 17 valores) em Fevereiro 

de 2011. 

− Pós-graduação em Direito dos Contratos Públicos, pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, concluída em Maio de 2008. 

− Advogado, inscrito no Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, desde 

15 de Janeiro de 2005. 

− Pós-graduação em Prática Forense e Assessoria de Empresas, pela Faculdade de 

Direito da Universidade Católica Portuguesa, concluída em Outubro de 2002. 

− Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade 

Católica Portuguesa, concluída em Janeiro de 2002. 

− Línguas estrangeiras: First Certificate in English – Cambridge Exams, The British 

Council Portugal, 1997 (Inglês) e Grundstufe 5, Goethe-Institut Lissabon, 2002 

(Alemão). 

 

Actividade Profissional 
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− Fundador da “Kausa Advogados”, em Junho de 2016. 

− Membro da lista de árbitros do CAAD - Centro de Arbitragem Administrativa, em 

matéria administrativa, na área da contratação pública, desde Março de 2015. 

− Advogado associado da “M. Rodrigues & Associados – Sociedade de Advogados, 

RL”, responsável pela área da contratação pública e dos contratos públicos, desde 

Junho de 2015. 

− Sócio da “M. Rodrigues & Associados – Sociedade de Advogados, RL”, responsável 

pela área da contratação pública e dos contratos públicos, entre Janeiro de 2010 e 

Maio de 2015. 

− Colaborador da Senhora Dra. Fernanda Maçãs em assessoria a arbitragens e 

elaboração de pareceres, desde 2010. 

− Advogado associado da “Fernanda Maçãs e Manuel Rodrigues – Sociedade de 

Advogados, RL”, tendo desenvolvido a sua actividade na área do Direito 

Administrativo, essencialmente dos contratos públicos – assessoria à formação e 

execução de contratos e contencioso –, entre Setembro de 2007 e Janeiro de 2010. 

− Consultor jurídico das sociedades “Pavia – Pavimentos e Vias, S.A.” e “Intevial – 

Gestão Integral Rodoviária, S.A.”, entre Abril de 2007 e Agosto de 2007. 

− Advogado “in house” do “Grupo Pavia” (sociedades de obras públicas “Pavia – 

Pavimentos e Vias, S.A.”, “Intevial – Gestão Integral Rodoviária, S.A.” e “Tecnobet – 

Fabrico de Ligantes e Misturas Betuminosas, S.A.”), entre Maio de 2004 e Março de 

2007. 

− Advogado estagiário, entre Setembro de 2002 e Janeiro de 2005, sob a orientação 

do Senhor Dr. Manuel Rodrigues. 
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− Coautor de «Formulários de Contencioso Administrativo», Almedina, 2012. 

− Autor de «A modificação objectiva do contrato de empreitada de obras públicas: 

trabalhos a mais, trabalhos de suprimento de erros e omissões e a subsidiariedade 

dos fundamentos gerais», Universidade Católica Editora, 2012. 

− Autor de «As propostas não solicitadas e o regime da contratação pública: reflexões 

a pretexto dos procedimentos de atribuição de usos privativos de recursos hídricos 



por iniciativa particular», Revista de Direito Público e Regulação, CEDIPRE, 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, setembro de 2009. 

− Formador convidado em sessões relativas ao Código dos Contratos Públicos e 

regimes conexos, desde 2008. 

− Docente convidado nas Licenciaturas em Engenharia, da Universidade Católica 

Portuguesa (Pólo de Sintra), onde lecionou o tema “O regime jurídico das 

empreitadas de obras públicas”, em Junho de 2005. 
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