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1ª Conferência de Arbitragem ICC em Moçambique foi um sucesso! 

 

Com 107 participantes, a 1ª Conferência de Arbitragem ICC foi um sucesso. Com o 

patrocínio da MLGTS Legal Circle, Uría Menéndez- Proença de Carvalho, White & 

Case, Linklaters e da TTA- Sociedade de Advogados, esta conferência veio abrir uma 

porta para a arbitragem ICC e apresentar as vantagens de recorrer às mesmas. 

Numa parceria com a Ordem dos Advogados de Moçambique e a Corte Internacional 

de Arbitragem ICC, a ICC Portugal marcou mais um grande passo na difusão daquilo 

que é a Arbitragem ICC e do que pretende oferecer aos seus utilizadores. 

Estiveram em análise ao longo do dia, por 20 oradores nacionais e internacionais, a 

evolução da arbitragem em África e os desafios que o futuro avizinha, as 

características e as principais vantagens da arbitragem administrada pela ICC, 

designadamente nos procedimentos arbitrais com Estados e/ou Entidades Públicas e 

a importância da elaboração de sentenças arbitrais justas e bem fundamentadas entre 

outros assuntos e debates dinâmicos e participados sobre a Arbitragem ICC.  

Segundo Tomás Timbane este "Foi um evento extraordinário que permite concluir que 

a comunidade jurídica em Moçambique está interessada e disponível para aprofundar 

ainda mais a arbitragem ICC”. Refere ainda que “num momento em que se verifica um 

crescente desenvolvimento económico, não podíamos deixar de participar na 

organização deste evento, pretendendo, aliás, torná-lo regular, dada a sua importância 

no país." 

Esperamos voltar a trabalhar com a Ordem dos Advogados de Moçambique e a Corte 

Internacional de Arbitragem ICC para expandir cada vez mais o reconhecimento da 

ICC como instituição arbitral de referência. 

Assista ainda ao vídeo de Tomás Timbane, Bastonário da Ordem dos Advogados de 

Moçambique, em que explica a importância da aposta em eventos de Arbitragem em 

Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlgts.pt/leg_circle.php
http://www.uria.com/pt/index.html
http://www.whitecase.com/
http://www.whitecase.com/
http://www.linklaters.com/pages/index.aspx
http://www.tta-advogados.com/pt/
http://www.oam.org.mz/
http://www.iccwbo.org/about-icc/organization/dispute-resolution-services/icc-international-court-of-arbitration/
http://www.iccwbo.org/about-icc/organization/dispute-resolution-services/icc-international-court-of-arbitration/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=943444885725643&id=105197922883681
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Sobre a ICC Portugal 

A Câmara de Comércio Internacional está representada em Portugal pela sua Delegação 

Nacional Portuguesa / ICC Portugal, sedeada, desde 1934, nas instalações da Câmara de 

Comércio e Indústria Portuguesa, entidade que assume a sua presidência. A Associação 

Comercial do Porto é a vice-presidente e como vogais da direção figuram atualmente as 

confederações patronais CIP, CAP e CCP. 

Enquanto representante da ICC, a Delegação Nacional Portuguesa disponibiliza aos seus 

Membros, sem quaisquer encargos e sempre que para tal seja solicitada, o contacto com as 

diferentes comissões especializadas da ICC bem como o acesso aos documentos e 

publicações emitidos por estes organismos.  

Entre outras atividades, a ICC Portugal organiza periodicamente seminários e ações de 

formação e é responsável pela distribuição das publicações editadas pela ICC. 

Pode ser Membro da ICC Portugal qualquer empresa, associação, pessoa em nome individual 

ou ainda qualquer organização de carácter local ou nacional que represente os interesses 

económicos e profissionais dos seus membros. 

Para mais informações visite: www.icc-portugal.com   

Sobre a Câmara de Comércio Internacional (ICC) 

A ICC é a organização mundial de negócios, um órgão representativo que fala com autoridade 

em nome de empresas de todos os sectores em todas as partes do mundo. A missão 

fundamental da ICC é promover o comércio e investimento além-fronteiras e o sistema de 

comércio multilateral, bem como ajudar as empresas a enfrentar os desafios e oportunidades 

da globalização. A ICC trabalha em estreita colaboração com as Nações Unidas, a 

Organização Mundial do Comércio e fóruns intergovernamentais, incluindo o G20. A ICC foi 

fundada em 1919 e tem hoje centenas de milhares de empresas e associações membros de 

120 países.  

Para mais informações visite: www.iccwbo.org   

http://www.icc-portugal.com/
http://www.iccwbo.org/

