
PEDRO MANUEL PITTA E CUNHA NUNES DE CARVALHO. 
Também usa profissionalmente Pedro Nunes de Carvalho. 
 
Residente em Lisboa, mas eventualmente disponível para se deslocar para outra 
parte do país ou países estrangeiros. 
 
Idade: 57 anos. 
 
 
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS: 
 
-Licenciatura em Direito, em 1983 (16 valores). 
-Pós-Graduação em Direito Comunitário da Concorrência, em 2004 (18 valores). 
-Mestrado em Direito (Mestrados anteriores a sistema de Bolonha, de 4 
anos), em 1989 (17 valores em Direito Civil). 
 
 
LÍNGUAS: 
 
-Espanhol: Fluente, falado e escrito (2 anos de estudo e 10 anos de trabalho em empresa 

espanhola); 

 
-Francês: Fluente, falado e escrito (estudo em colégios franceses); 

 
-Inglês: Fluente, falado e escrito (10 anos no Instituto Britânico). 

 
-Italiano: Conhecimentos de nível médio, falado e escrito (3 anos de estudo). 
 
 
HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS: 
 

2007-2017. 
 
*Director Geral de grupo de empresas ligado à produção de uva e vinho e 
turismo rural, QUINTA DAS TORGUEIRAS (Director Geral), COMPANHIA DAS 
TERRAS D’AREIA (Gerente) e QUINTA DO CASALINHO, participa nas decisões de 
estratégia, análise de negócio, faz ligação às áreas de contabilidade e jurídica (que 
funcionam em outsourcing), dirige áreas administrativa, recursos humanos e de 
negócio. 
Parece importante destacar que operou uma significativa redução de custos, 
acompanhada de melhoria dos resultados. 
 
*Organização de advogados, Pitta e Cunha, Hallen, Araújo, de Melo, 
Advogados. 
Principais funções: contacto com cliente, direcção de Contencioso, elaboração de 
peças processuais e realização de alguns Julgamentos, negociação, pareceres e 
consultas, apoio a empresas, Tribunais Arbitrais. 
 
*Professor Auxiliar (na Universidade Lusíada de Lisboa, tendo também desempenhado 
as funções na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa até 2000): 



Principais funções: Responsável de turmas no máximo de 200 alunos cada, preparação de 
programas de disciplina, aulas teóricas e práticas, direcção de equipa de Assistentes, 
programação de exames escritos e orais, elaboração de enunciados de exame, correcção 
do exames escritos e realização de exames orais, publicação de lições escritas e estudos, 
arguição de teses, composição de júris em exames de acesso à Magistratura; 
 
*Cessou: 
Vice-Presidente do Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Lisboa 
(2007-2017) 
Membro do Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica (2001-2009). 
 
 

1995-2006.  
REPSOL PORTUGAL (organização integrada de participadas da REPSOL em Portugal, na 
altura com cerca de 600 trabalhadores e volume de negócios de 400.000.000 €), onde teve 
os seguintes cargos: 
-Membro da Administração Executiva entre 2000 e 2006; 
- Director de Serviços Jurídicos e de Recursos Humanos entre Fevereiro de 2000 e 2006; 
-Director dos Serviços Jurídicos entre 1995 e 2000. 
 
Destacando-se as seguintes funções e tarefas: 
a) Na área de Administração (em reuniões ordinárias semanais): 
Análise do negócio e funcionamento das empresas em Portugal, das Demonstrações de 
Resultados (Operacionais, Financeiros e Extraordinários); 
Participação nas decisões relativas ao negócio, e ao funcionamento das empresas em 
Portugal. 
b) Na área de Recursos Humanos: 
-Auditoria jurídica ao Departamento de Recursos Humanos (revisão de modelos de 
Contratos, Normas e Procedimentos internos); 
-Criação de um sistema de categorias profissionais e de remuneração em conformidade 
com a legislação portuguesa; 
-Negociação e celebração da Convenção Colectiva de Trabalho do sector de escritórios; 
-Representante Permanente da REPSOL PORTUGAL no Conselho Europeu para Relações 
Colectivas de Trabalho; 
-Negociação de acordos de saída de trabalhadores da empresa; 
-Direcção dos processos juridico-laborais; 
-Criação e implantação de novo sistema de Recrutamento e Selecção e sua gestão.; 
-Direcção do Inquérito de Clima Laboral em Portugal e participação na elaboração do 
Relatório e Conclusões; 
-Colaboração no Estudo Salarial e na elaboração do Relatório e Conclusões; 
-Colaboração na implantação da INTRANET em Portugal (informações sobre negócios da 
empresa, “Portal do Empregado”, etc); 
-Direcção da implantação do projecto de Competências e Carreiras Profissionais do Grupo 
REPSOL em Portugal; 
-Supervisão da implantação em Portugal do Sistema Informático de Gestão de Recursos 
Humanos; 
-Gestão das instalações; 
-Participação, como Responsável em Portugal, no processo de integração dos Recursos 
Humanos da organização da SHELL em Portugal no enquadramento do Grupo REPSOL. 



c)Na área Jurídica: 
Criação de uma Direcção de Serviços Jurídicos (DSJ) interna na REPSOL PORTUGAL, 
operação desdobrada nas seguintes linhas fundamentais: 
-Criação de Arquivo legal, doutrinário, e de actos da empresa (“maxime”, contratos); 
-Elaboração de Normas Internas de integração da DSJ na estrutura da empresa e seu 
funcionamento; 
-Elaboração de Normas, Procedimentos e Práticas para os agentes dos negócios da 
REPSOL PORTUGAL (o que pressupôs um mínimo estudo e acompanhamento desses 
mesmos negócios); 
-Direcção dos Serviços Jurídicos, com funções prioritariamente preventivas, através de 
elaboração de modelos, consultadoria, verificação de conformidade dos actos da empresa; 
-Direcção de Contencioso interno (serviço de cobranças, com resultados económicos de 
perto de 12.500.000 euros em cerca de 8 anos-1997/2005), de acordo com o princípio de 
contenção de custos e de “externalizar” apenas casos pontuais e de Direito especial. 
-Preparação de documentação para concursos públicos (relativos a estações de serviço, 
fornecimentos a hospitais, etc); 
-Participação nos processos negociais e elaboração dos contratos constitutivos das 
relações conhecidas da REPSOL PORTUGAL com CML, ANA, BRISA, MC DONALD’S, etc. 
-Formalização e registo de actos; 
-Cargos sociais (Secretário de vários órgãos sociais); 
-Participação, como Responsável em Portugal, nos processos de fusão REPSOL P.-
COMPOSAN P. (2000) e REPSOL P-SHELL P (2004/5); 
-Participação na negociação e direcção dos aspectos jurídicos com vista à aquisição da ELF 
PORTUGUESA pela REPSOL P. (1996); 
-Participação, como Responsável em Portugal, no processo de cisão da REPSOL GÁS PL 
(2003). 
De realçar que a criação da DSJ importou significativa redução de custos 
acompanhada de relevante melhoria dos resultados. 
 
 

Até 1995 (desde 1983). 
-Advogado na PLMJ (sociedade de advogados estruturada em termos de tratamento 
especializado). 
Principais funções: Contacto com cliente, Contencioso, elaboração de peças 
processuais e realização de Julgamentos, negociação, pareceres e consultas. 
-Professor Assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na 
Universidade Lusíada de Lisboa. 
 
 

DESPORTO: 
-Squi; 
-Futebol; 
-Tenis.  


