
Após o êxito das edições anteriores, a Corte Internacional de Arbitragem da ICC e a ICC Portugal

organizam a 5ª edição do Seminário Avançado de Arbitragem ICC, em Lisboa, já em Novembro 2021, em

formato presencial.

Através de 6 módulos, este Seminário oferece uma compreensão ampla das várias fases do processo

arbitral administrado ao abrigo do novo regulamento da ICC , em vigor desde 1 de janeiro de 2021,

através da análise de um Caso Prático em grupos e discussões plenárias.

Conduzido em língua Portuguesa, este Seminário contará com a presença de representantes da

Secretaria e da Corte bem como de diversos especialistas nacionais e internacionais.

Lisboa, dezembro 2017

Luanda, outubro de 2014

Lisboa, maio de 2015

Porquê patrocinar?

• Integrar um núcleo restrito e especializado de 

patrocinadores

• Posicionar-se como especialista em arbitragem

• Aumentar o prestígio e reconhecimento do 

escritório

• Estar a par das últimas tendências da arbitragem 

internacional

• Aumentar a rede de networking especializado

• Associar o seu escritório a um evento de prestígio, 

reconhecido e promovido pela ICC

EVENTOS ANTERIORES

Proposta de Patrocínio

Seminário Avançado de Arbitragem ICC 5ª edição

Lisboa, 17-19 Novembro 2021



Organizado por:

Agradecemos aos nossos patrocinadores anteriores:

Benefícios Modalidades de Patrocínio

Platinum Gold Silver

Distribuição de merchandising corporativo ✓ ✓ -

Distribuição de 1 brochura e/ou publicação corporativa ✓ ✓ -

Profile institucional na pasta dos participantes ✓ - -

Logótipo em toda a comunicação *1
✓ ✓ ✓

Logótipo em todos os materiais disponibilizados *2
✓ ✓ ✓

Disposição de Roll-up Institucional no local do evento *3
✓ ✓ ✓

Inscrição gratuita de advogado / cliente 4 2 1

Desconto de 15% na taxa de inscrição para Advogados e Clientes ✓ ✓ ✓

Desconto de 15% em Publicações ICC ✓ ✓ -

Valor *4 2.000€ 1.000€ 500€

*1 Website + Email + Social Media

*2 Programa + Pasta

*3 Transporte dos materiais fica a cargo do Patrocinador

*4 Aos valores indicados acresce o IVA à taxa aplicável em vigor

Como patrocinar?

Se estiver interessado contacte-nos: geral@icc-Portugal.com
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