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O Professor Doutor Eduardo Augusto Alves Vera-Cruz Pinto, nasceu em Angola, no dia 
13 de junho de 1961. Também cidadão da República Portuguesa, é o atual Diretor da 
respeitabilíssima Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Professor 
Catedrático de Direito Romano e Filosofia.  
Professor visitante de várias Universidades do mundo, sua atuação universitária, 
científica e de investigação acadêmica é muito vasta, ocupando várias funções e cargos 
de grande destaque, dentre eles:  
- Membro da Associação Europeia para a Lei de Educação e Política, desde 1995;  
- Membro da Direção da Associação Portuguesa de Política e Direito Educativo desde 
1998;  
- Presidente do Conselho Superior-Científico do FACID - Fórum Angolano para o 
Conhecimento Competitivo, Inovação e Desenvolvimento;  
- Membro da Academia Internacional de Direito Linguístico, com sede em Montreal, 
Canadá, desde 2007;  
- Membro da Associação Ibero-Americana de Direito Romano, com sede em Madri, 
desde 2008;  
- Coordenador da Unidade de Investigação em Direito Romano no Século XXI em 
África, projeto apoiado pela União Africana, desde 2008;  
- Vice-presidente do Instituto Lusíada de História e de Filosofia do Direito e 
coordenador da sua seção de Filosofia do Direito;  
- Membro convidado do Conselho Científico do Núcleo de Direito da Faculdade de 
Direito da Universidade Agostinho Neto, no Lubango-Huíla, Angola;  
- Membro da Associação Portuguesa de Direito Europeu, desde 2001;  
- Jurisconsulto convidado pela Autoridade Nacional de Segurança, para a elaboração de 
projetos de Lei, Decreto-lei, Decreto Regulamentar e Portarias, relativos à sua 
organização, funções e atividade, desde 2003;  
- Vogal do Conselho Superior de Magistratura eleito pela Assembleia da República, 
desde 2003;  
- Presidente da Direção do Instituto de Direito Angolano, pessoa coletiva de direito 
angolano, desde 2005.  
O Professor Eduardo Augusto Alves Vera-Cruz Pinto também é autor de inúmeras 
iniciativas de aproximação, comprometimento e interação luso-brasileira; sua atuação 
como representante da cultura e da história portuguesa, sempre teve como foco o 
reconhecimento e a divulgação da fraternidade existente entre Brasil é Portugal.  
É um dos maiores defensores de que o “Tratado de Amizade” seja verdadeira certidão 
de reconhecimento dos laços que unem duas grandes histórias mundiais, no contexto 
da globalização e da expansão dos povos.  
Um dos idealizadores e defensor aguerrido do Instituto de Direito Brasileiro da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem um histórico profissional dedicado 
à difusão da cultura e do direito brasileiro em Portugal e no restante do mundo.  
Precursor de inúmeros convénios e acordos de cooperação entre Portugal e Brasil, nas 
mais diversas áreas do saber, dos quais sempre se destacam aqueles envolvendo o 
estudo da Justiça e do Direito.  
Tendo a cidade de São Paulo como principal ponto de , precursão de suas iniciativas 
para unir nossos povos, o Professor Doutor Eduardo Augusto Alves Vera Cruz Pinto 
transformou-se, de fato, em verdadeiro “cidadão” de nossa cidade.  



Esta proposta conta também com a aclamação de importantes membros da tradicional 
instituição de ensino superior da cidade de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica 
(PUC). Em especial, sua Faculdade de Direito, cuja recomendação foi subscrita pelo 
Reitor, pelos Pró-Reitores, bem como pelo Diretor da Faculdade de Direito, o Chefe de 
Departamento e os Professores do curso de Direito.  
Em razão de seu extraordinário trabalho para firmar laços de amizade, cooperação 
acadêmica, companheirismo e respeito com a cidade de São Paulo, é que apresento o 
presente Projeto, contando com o apoio de meus pares para realizar uma justa 
homenagem, a esse distinto Professor.” 


