
A ICC vai estar presente em Moçambique, pela 1ª vez, associando-se à Ordem dos Advogados de

Moçambique para um encontro inédito de reflexão e debate sobre arbitragem internacional.

Após o sucesso de várias edições do Seminário Avançado de Arbitragem ICC, em Lisboa e também

em Luanda, a ICC Portugal e a Corte Internacional de Arbitragem da ICC associam-se à Ordem

dos Advogados de Moçambique para a organização conjunta da 1ª Conferência sobre

Arbitragem ICC em Moçambique que contará com a participação de diversos especialistas em

arbitragem internacional do mundo lusófono.

Esta Conferência irá abordar algumas das problemáticas mais atuais e prementes na Arbitragem em

África e, em particular, em Moçambique, tais como a evolução da arbitragem no continente africano,

os seus desafios e oportunidades, as diferenças entre as arbitragens ad hoc e as arbitragens

institucionais administradas pela ICC, quais os aspetos a ter em consideração ao longo de um

processo arbitral e no momento da redação de sentenças arbitrais.

PORQUÊ PATROCINAR?

• Fazer parte de um evento inédito em Moçambique;

• Aumentar o prestígio e reconhecimento da Sociedade de Advogados, tanto a nível nacional 

como internacional;

• Posicionar-se como especialista nas matérias em análise;

• Manter-se a par das últimas tendências na arbitragem internacional;

• Expandir a rede de contactos internacionais;

• Concretizar networking especializado;

• Integrar um núcleo restrito de patrocinadores num evento de carácter internacional.

PÚBLICO-ALVO:

Esta conferência será divulgada através da ampla rede de contactos nacionais e internacionais da

ICC, a nível nacional e internacional sendo dirigida a Advogados, Estagiários, Académicos,

Empresários, Diretores Jurídicos, Consultores, Magistrados e outros profissionais com interesse na

arbitragem.
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Benfícios Modalidades de Patrocínio

Platinum Gold Silver Bronze

Logótipo em toda a comunicação e materiais 

disponibilizados *1    

Fitas para badges de participantes 

Inclusão de folhetos/brochuras institucionais na pasta a 

entregar aos participantes
   

Disposição de Roll-up Institucional no local do evento *2
 

Profile Institucional na pasta a entregar aos participantes    

Convites para a Conferência 2 1

Desconto de 15% na taxa de inscrição (para colaboradores)   

Valor do Investimento*3 3000€ 2500€ 1500€ 750€

*1 Website + Email + Social Media + Programa e comunicação + Pastas

*2 Transporte do Roll-up fica a cargo da Sociedade de Advogados

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

COMO PATROCINAR?

ORGANIZADO POR:

Para mais informações por favor contacte:

E: silvana.wellert@icc-portugal.com | T: 211 903 650

mailto:silvana.Wellert@icc-Portugal.com

