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Experiência Profissional
Dzhamil Oda colabora com a Morais Leitão desde 2011. Integra as
equipas de europeu e concorrência e de desporto e entretenimento da
Sociedade. É, igualmente, membro da Team Genesis.
Em matéria de direito europeu e da concorrência, intervém ativamente
no âmbito de processos de concentração de empresas, assessoria em
matéria de compliance corporativo, auxílios de Estado (com particular
relevo em financiamentos via Fundos Estruturais da União Europeia),
práticas restritivas e contencioso de concorrência. Representa clientes
junto de instituições europeias em diversas matérias relacionadas com
direito europeu.
Presta também assessoria jurídica a clientes do setor energético, em
particular em matérias regulatórias e de compliance.
No contexto do direito desportivo, a sua atividade centra-se no
acompanhamento de questões regulatórias, e no contencioso desportivo,
incluindo junto de instituições desportivas internacionais
(nomeadamente a FIFA, a UEFA e a AFC) e do Tribunal Arbitral do
Desporto de Lausanne, na Suíça.
Dzhamil Oda é vogal do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de
Bridge.
No âmbito da Team Genesis – equipa constituída pela Morais Leitão para
prestar assessoria jurídica a empresas emergentes, tecnológicas e a
investidores de capital de risco – Dzhamil é responsável por subsídios e
incentivos públicos (nacionais e europeus).
Iniciou a sua colaboração com a Sociedade junto da equipa de
contencioso e arbitragem, passando também pela equipa de comercial,
M&A e mercado de capitais.

Formação Académica
Licenciatura em Direito (Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa,
2011). LL.M em International Business
Law (Católica Global School of Law,
2015). Pós-Graduação em Direito de
Desporto (Católica Faculdade de Direito
- Escola de Lisboa, outubro de 2016 a
fevereiro de 2017). Mestre em Direito
Transnacional (Católica Global School of
Law/Faculdade de Direito de Lisboa da
Universidade Católica Portuguesa,
2019).

Associações
Ordem dos Advogados (inscrito desde
2013). Associação Portuguesa de Direito
Desportivo (inscrito desde 2015). Vogal
do Conselho de Justiça da Federação
Portuguesa de Bridge. Associação
Nacional dos Jovens Advogados
Portugueses (inscrito desde 2018).

Línguas
Português, Inglês e Russo.

http://html2pdf.api.softway.pt/pt/servicos/team-genesis/

