Nota Biográ fica
Ana Paula Mota da Costa e Silva, que usa profissionalmente Paula Costa e Silva,
licenciou-se em Direito (1986), na Universidade de Lisboa, onde obteve os graus de
Mestre (1990) e Doutor (2002) em Direito, na á rea de Ciê ncias Jurídicas, exercendo,
desde Dezembro de 2010 e apó s prestaçã o de provas de Agregaçã o, em 13 e 14 de
Julho de 2009, naquela Instituiçã o as funçõ es de Professora Catedrá tica.
Ao longo do seu percurso acadé mico na Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa foi regente e corregente da disciplina de Direito dos Valores Mobiliá rios nos
cursos de Doutoramento e de Mestrado Científico. No ano lectivo de 2009/2010,
teve a regê ncia da disciplina de Direito dos Valores Mobiliá rios no curso de
Mestrado em Direito, com especializaçã o em Gestã o de Empresas, na Faculdade de
Direito da Universidade Cató lica Portuguesa, pólo do Porto.
Regeu, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, as disciplinas de
Arbitragem, Direito Processual Civil, Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito
Civil e Direito das Obrigações nos cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento.
É autora de diversas obras em matéria de Direito dos Valores Mobiliários, entre as
quais se destacam os estudos A Transmissão de Valores Mobiliários Fora de Mercado
Secundário (1997) e Oferta pública e Alteração das Circunstâncias (2003), o relatório
Direito dos Valores Mobiliários, apresentado em concurso para a obtenção de vaga
de Professor Associado do Grupo de Ciências Jurídicas em que ficou graduada ex
aequo em primeiro lugar (2005) e a monografia As Operações de Venda a Descoberto
de Valores Mobiliários (2009).
Foi membro Fundador do Instituto dos Valores Mobiliá rios, tendo desempenhado
as funçõ es de vogal da Direçã o daquele Instituto no trié nio 1998/2001 e as funçõ es
de presidente da Comissã o Executiva, nos trié nios 2001/2004, 2004/2007 e
2008/2011. Desde o trié nio 2011/2014 e até ao presente, desempenha as funçõ es
de Presidente da Direçã o do Instituto dos Valores Mobiliá rios. Desde o ano lectivo
de 1997/1998 integra a comissã o científica e pedagó gica do Instituto dos Valores
Mobiliá rios, co-coordenando o Curso de Pó s-Graduaçã o em Direito dos Valores
Mobiliá rios.

Foi membro do jú ri de atribuiçã o do pré mio CMVM para trabalhos científicos
elaborados na á rea jurídica, nos anos de 2007, 2011, 2013 e 2015.
Entre 6 de Setembro de 1991 e 30 de Novembro de 1992, exerceu funçõ es de
direcçã o no Departamento Jurídico da Comissã o do Mercado de Valores Mobiliá rios.

