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ARBITRAGEM ICC:  

SEMINÁRIO AVANÇADO 

4ª Edição 

11-12 dezembro 2017 | Lisboa, Portugal  

Local 

ICC Portugal 

Rua das Portas de Santo Antão, 89, 1169-022 

 

 

 

Objetivos 

Uma oportunidade única de conhecer de perto as diversas fases do processo arbitral ao abrigo do 

Regulamento da ICC com particular destaque para as novidades introduzidas em 2017, designadamente as 

novas regras para as arbitragens expeditas e as mais recentes políticas da Secretaria e da Corte para 

aumentar a transparência e eficiência nas arbitragens. 

 

 

A quem se destina 

Advogados e consultores jurídicos de empresas envolvidos em arbitragem comercial internacional bem como 

a estudantes e profissionais de direito interessados pelas matérias de resolução internacional de litígios. 
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PROGRAMA 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dia 1 | [Registo a partir das 08.45] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Manhã: 09.00 – 13.30  

 

09:00 – 09:15 Abertura  

 José Robin de Andrade 

 

09:15 – 11:15 A convenção Arbitral e o seu impacto no procedimento 

 Joana Galvão Teles | Luis Cortes Martins | Juan Fernandez Armesto 

 Grupos de Trabalho: Preparação e redação da Convenção Arbitral 

 

 Tipos de convenções 

 Elementos indispensáveis, gerais e recomendáveis  

 Elementos patológicos 

 Cláusulas tipo ICC (cláusula arbitral, cláusula de mediação e multi-step clause, Árbitro de Emergência 

e Procedimento Abreviado)  

 Técnicas de redação de cláusula arbitral com vista a uma gestão eficiente do procedimento 

 

Nesta sessão os participantes serão distribuídos por grupos, começando imediatamente por redigir uma 

cláusula arbitral que será posteriormente analisada em conjunto. De seguida, analisaremos as várias 

componentes para a redação de uma convenção arbitral, bem como os diversos tipos de convenções de 

arbitragem. Serão igualmente analisados os elementos mais complexos das cláusulas arbitrais, tais como os 

processos de resolução de litígios com várias fases, critérios de decisão (composição amigável, ex aequo et 

bono), disposições sobre custas, pluralidade de partes, árbitros de emergência, procedimento abreviado, 

entre outras. Finalmente trataremos do que não deve ser incluído numa convenção de arbitragem e de como 

certas disposições podem afetar a validade da convenção ou as diversas fases processuais da arbitragem 

(cláusulas patológicas).   

 

11:15 – 11:30 Coffee break 

 

11:30 – 13:30 A fase inicial  

 Juliana Castillo | Gonçalo Malheiro | Raquel Galvão Silva 

 Grupos de trabalho: Preparação e redação do Requerimento 

 

 A variedade de peças escritas (Requerimento de arbitragem, Resposta, pleadings, memoranda, 

statements, briefs, etc) 

 Alteração dos factos e dos pedidos. Como e até que momento? 

 Apresentação da prova na fase inicial do processo, em especial dos documentos 

 Intervenção de partes adicionais  

 Discussão plenária 
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Nesta sessão abordaremos o modo como as partes devem iniciar um processo arbitral na Corte e como o 

processo é conduzido na sua fase inicial. Em primeiro lugar os participantes terão a oportunidade de, em 

grupos pequenos, elaborar um Requerimento com base num caso previamente distribuído. Segue-se uma  

análise plenária do processo de arbitragem passo-a-passo, designadamente o Requerimento e a Resposta. 

 

……………………………………………………………………………………............................................... 

13:30 – 15:00 Almoço 

……………………………………………………………………………………............................................... 

Tarde: 15.00 – 19.00 

 

 

15:00 – 17:00 A constituição do Tribunal Arbitral e o papel da Secretaria e da Corte até à Ata de 

Missão ou até à conferência do procedimento no caso de Procedimento 

Abreviado. 

 José Emílio Nunes Pinto | Ana Serra e Moura | Eduardo Damião Gonçalves  

 Grupos de trabalho: Casos práticos sobre a constituição do tribunal arbitral 

 

 A constituição do tribunal arbitral 

 Seleção e nomeação de árbitros – o papel da Corte 

 Questões diversas sobre os árbitros 

 A relação dos árbitros com a Corte e com o Secretariado 

 Objeções à confirmação e impugnação de árbitros 

 O papel do Secretariado e da Corte até à ata de missão 

 Novo Regulamento de Autoridade Nomeadora da ICC 

 

Nesta sessão trataremos o modo de seleção e designação de árbitros. Trataremos igualmente as opções das 

partes na convenção arbitral e analisaremos o modo como essas escolhas são implementadas ao longo do 

processo de seleção dos árbitros. Serão abordadas, de uma forma muito concreta e objetiva, diversas 

questões relacionadas com o papel e a função dos árbitros: qualificações, poderes e obrigações. 

Analisaremos também o âmbito da missão e da autoridade do árbitro por oposição aos tribunais judiciais. 

Discutiremos ainda as questões relacionadas com a imparcialidade, independência e a disponibilidade dos 

árbitros vis-a-vis, os direitos e responsabilidades das partes. Finalmente, discutiremos as razões e o modo 

como ocorre a objeção à confirmação e a impugnação de árbitros. De igual forma, esta sessão permitirá aos 

participantes conhecer o papel que a Corte desempenha nas diversas fases do procedimento arbitral, em 

especial na constituição do Tribunal Arbitral. Os participantes poderão ainda beneficiar da presença de 

representantes da Secretaria e da Corte a quem poderão colocar questões concretas sobre o dia-a-dia da 

sua atividade. 

 

……………………………………………………………………………………............................................... 

17:00 –19:00 Networking Cocktail  

……………………………………………………………………………………............................................... 
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…………………………………………………………………………………………………………

Dia 2 | 09.00 – 18.30 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Manhã: 09.00 – 13.30  

 

 

09:00 – 11:00 A Ata de Missão e a Conferência sobre a Condução do Procedimento 

 Ricardo Guimarães | Filipe Sperandio* | Filipa Cansado Carvalho 

 Grupos de trabalho: Preparação da Ata de Missão 

 

 Fim e efeitos da Ata de Missão 

 Discussão e aprovação da Ata de Missão 

 A audiência sobre a condução do procedimento e o estabelecimento do cronograma do procedimento 

 Controlo de custos 

 A aprovação da Ata de Missão pela Corte: circunstâncias e requisitos  

 Novas políticas e práticas da Secretaria e da Corte para aumentar a transparência e eficiência em 

arbitragem ICC 

 Técnicas para uma gestão eficiente da arbitragem: uma perspetiva prática (casos) 

 

Esta sessão tem por objetivo compreender a função e utilidade da Ata de Missão e da Conferência sobre a 

Condução do Procedimento. No decorrer da sessão procuraremos destacar quais os aspetos a considerar na 

Ata de Missão e quais os pontos que poderão suscitar objeções das partes. Em conjunto com a preparação 

da Ata de Missão, faremos também referência à definição das regras do procedimento e ao papel do tribunal 

e das partes nessa definição. No que respeita à Conferência sobre a Condução do Procedimento, 

procuraremos demonstrar através de exemplos práticos a relevância da mesma, não só como garantia dos 

direitos das partes mas também como mecanismo eficaz de controlo de custos. 

 

11:00 – 11:15 Coffee break 

 

11:15 – 13:15 O Julgamento Arbitral: preparação e condução 

 David Bonifácio | Rita Lynce | Pedro Batista Martins* 

 Grupos de Trabalho: Preparação da audiência e inquirição de testemunhas 

 

 As audiências de produção de prova  

 Prova pericial – as diversas metodologias 

 Testemunhas – Preparação de depoimentos escritos e orais  

 Alegações finais (orais e escritas) dos advogados 

 

As características da audiência de julgamento variam necessariamente em função de quem sejam as partes, 

os árbitros, e as respetivas tradições jurídicas. Neste módulo procuraremos evidenciar em que medida é que 

essas diferenças podem influenciar o processo e em que medida as partes se podem preparar para o efeito, 

antecipando possíveis pontos de disputa. Nesse âmbito, e não obstante as inúmeras variáveis, procuraremos 

centrar a atenção na análise de um conjunto de práticas e metodologias que estão bastante assentes e são 

frequentemente usadas. 

 

……………………………………………………………………………………............................................... 

13:15 – 14:45 Almoço 

……………………………………………………………………………………............................................... 
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…………………………………………………………………………………................................................... 

Tarde: 14.45 – 19.00 

……………………………………………………………………………………............................................... 

 

14:45 – 17:45 A sentença arbitral 

 José Miguel Júdice | Teresa Anselmo Vaz | António Pinto Leite  

 Ana Serra e Moura  

 Grupos de Trabalho: preparação e redação da sentença arbitral 

  

 Aspetos processuais e formais da sentença arbitral 

 Necessidade de fundamentação e exame prévio da sentença arbitral pela Corte 

 Correção e interpretação da sentença arbitral – prática comum? 

 Decisão quanto a custas e honorários  

 O reconhecimento e a execução das sentenças arbitrais – A Convenção de NY  

 Escrutínio de uma sentença arbitral 

 

Esta sessão aborda a fase final do processo de arbitragem, incluindo a prolação de sentença e os 

procedimentos de execução da mesma. O Regulamento de Arbitragem da ICC exige que os árbitros 

fundamentem as suas decisões. Adicionalmente, também prevê a revisão de todas as sentenças arbitrais 

durante o seu processo de escrutínio de forma a assegurar consistência, qualidade e rigor. Após a prolação 

da sentença arbitral as partes procuram o reconhecimento e execução da mesma. Quais são as opções das 

partes ao nível de execução da sentença? A Convenção de Nova Iorque é, nesta matéria, o instrumento 

internacional mais relevante. Nesta sessão ela será analisada na perspetiva de ajudar os árbitros a elaborar 

uma sentença que seja sempre reconhecida à luz daquela convenção. Este painel simulará ainda uma sessão 

da Corte que analisará uma minuta de sentença arbitral dando uma oportunidade aos participantes de 

testemunhar as diferentes etapas do processo antes de que a sentença seja notificada às partes. 

 

18:00 – 18:30 Encerramento 
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Os nossos especialistas 
 
Ana Serra e Moura 

Secretária Geral Ad junta | ICC International Court of Arbitration, Paris 

 

António Pinto Leite  

Sócio, MLGTS, Lisboa  

Membro, ICC International Court of Arbitration, Paris 

 

David Bonifácio  

Associate | Lalive,  Geneve 

 

José Robin de Andrade 

Presidente | Comissão de Arbitragem, ICC Portugal, Lisboa 

 

Joana Galvão Teles 

Advogada Associada | MLGTS, Lisboa 

 

Eduardo Damião Gonçalves  

Sócio | Mattos Filho, São Paulo 

 

Filipa Cansado Carvalho 

Associada Sénior | PLMJ, Lisboa 

 

Felipe Sperandio* 

Counsel | Clyde & Co LLP, Londres 

 

Gonçalo Malheiro  

Sócio | Abreu Advogados, Lisboa 

 

José Emílio Nunes Pinto  

Membro, ICC International Court of Arbitration, Paris 

 

José Miguel Júdice  

Sócio | PLMJ, Lisboa 

 

Juan Fernandez Armesto 

Sócio, Armesto & Asociados, Madrid  

 

Juliana Castillo  

Consultant | Mayer Brown, Paris 

 

Luis Cortes Martins  

Sócio, SCLM, Lisboa  

Membro da Comissão de Arbitragem da ICC Portugal 

 

Pedro Batista Martins* 

Sócio, Batista Martins Advogados 

 

Raquel Galvão Silva 

Advogada Associada | MLGTS, Lisboa 
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Ricardo Guimarães 

Counsel | Linklaters, Lisboa  

 

Rita Lynce  

Counsel | SRS Legal, Lisboa 

Professora | Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa 

 

Teresa Anselmo Vaz  

Sócia | Anselmo Vaz, Afra & Associados  

 

 

 

*a confirmar  
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INSCRIÇÕES E LOGÍSTICA  
 
Local: 
 
ICC Portugal | Rua das Portas de Santo Antão, 89, 1169-022 Lisboa 
 
Língua de trabalho: 
 
Português 
 
Como se inscrever: 

Preencher e devolver o Formulário de Inscrição juntando o comprovativo de pagamento para: 

 

Email:   geral@icc-portugal.com  

Morada: Rua das Portas de Santo Antão, 89, 1169-022 Lisboa 

Telefone:  +351 21 190 36 50 

Website:  www.icc-portugal.com 

 
A Inscrição será confirmada após a Recepção do Formulário e do pagamento.  
 
 
Taxa de Inscrição: 

Até 24 de Novembro: “Early bird”   Depois de 24 de Novembro 
 
Para Membros ICC: 500 euros    Para Membros ICC: 700 euros 

Para Não-Membros: 700 euros    Para Não-Membros: 950 euros 
 
 
A taxa de inscrição inclui documentação de trabalho, bebidas, almoços e cocktail. 
 
 
Política de Cancelamento: 

Em caso de cancelamento que seja comunicado, por escrito, à ICC Portugal até ao dia 24 de novembro será 

cobrado 50% do montante da inscrição respeitante a despesas administrativas. Após esta data não será 

efetuado qualquer reembolso, sendo cobrado 100% do valor da inscrição. No entanto a inscrição poderá ser 

transferida para outra pessoa da mesma empresa ou organização sem qualquer custo adicional, desde que 

a transferência seja comunicada para geral@icc-portugal.com antes do início do evento 

 
 
 
 

  

mailto:geral@icc-portugal.com
http://www.icc-portugal.com/
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Informação do Participante: 

 

Título: _________________________________________________________________________________ 

Apelido: _________________________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Cargo:  _______________________________Empresa: __________________________________ 

Morada:  _________________________________________________________________________ 

Código Postal:  ___________________________Cidade: ____________________________ 

País:  _____________________________Email: __________________________________ 

Telefone: _________________________ Número Fiscal: __________________________________ 

 

Taxa de Inscrição: (por favor assinale a opção correta) 

Até 24 de Novembro: “Early bird”   Depois de 24 de Novembro 

 Para Membros ICC: 500 euros   Para Membros ICC: 700euros 

 Para Não Membros: 700 euros   Para Não Membros: 950 euros 

 

Meio de pagamento: 

Por transferência Bancária:        

 
Por favor indique o título do evento e o nome do participante). 
 

 

Data:             /             /  Assinatura:        

 
Data protection information: The details you provide on this form will be used for registration purposes. They will be stored in ICC’s databases for the sole use of ICC (the International 
Chamber of Commerce). Under the French law “informatique et libertés” of 6 January 1978, you may have access to these details and request deletions and corrections at any time 
by contacting ICC at arbevents@iccwbo.org. The details you provide may be used by ICC to keep you informed of developments in your area of activity through publications, 
subscriptions, events and other commercial offers. 
 
Pictures during the event - disclaimer  
ICC staff will be present taking pictures and footage at the event. These images may be used, without further notification, at a later date to market this event and/or within the following 
printed/online materials: brochures, newsletters, marketing materials, videos, social media platforms and the ICC website. 


