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Nota Histórica

Código de Processo Civil
Arbitragem regulada em capítulo próprio – Não tinha grande
expressão em Portugal

LAV 1986
Aprovação de Lei de Arbitragem autónoma – Crescimento tímido
da arbitragem

LAV 2011
Aprovação de nova Lei de Arbitragem, em linha com as principais
tendências internacionais da arbitragem
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Vantagens e Desvantagens Arbitragem

Vantagens
• Celeridade – Resposta a problemas de celeridade através de

arbitragem fast track/arbitragem rápida
• Especialização dos árbitros
• Confidencialidade

Desvantagens
• Custo vs. taxa de justiça remanescente
• Fenómeno split the baby
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Principais Centros de Arbitragem (PALOP)

Portugal
• Existem, de acordo com informação disponibilizada pela

Direcção Geral da Política da Justiça em Junho de 2018, 38
centros de arbitragem autorizados em Portugal

• Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa, fundado em 1987

• Instituto de Arbitragem Comercial da Associação Comercial do
Porto, criado em 1989

• Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Luso-
Espanhola, criado em 2014
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Principais Centros de Arbitragem (PALOP)

Portugal
• ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade

Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações,
fundado em 2008

• CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa, criado em 2009
• Concórdia – Centro de Conciliação, Mediação de Conflitos e

Arbitragem, criado em 2014
• CAL – Centro de Arbitragem de Litígios Civis, Comerciais e

Administrativos da Ordem dos Advogados, criado em 1993
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Principais Centros de Arbitragem (PALOP)

Brasil
• Existe uma cultura muito forte de arbitragem, com destaque para o

Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá
(CAM-CCBC), fundado em 1979

• CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, criada em
1998

• Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, criada em
1995

• Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara Portuguesa de Comércio
no Brasil

CPLP
• Quanto aos demais países da CPLP, não existe uma prática de

arbitragem tão sedimentada, embora existam centros de arbitragem em
Angola, Moçambique e Cabo Verde
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Crescimento da Arbitragem em Portugal

Entre 2006 e 2014 - aumento de 83,8% no número de processos
arbitrais pendentes
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LAV 2011

• Inspiração na Lei-Modelo Uncitral, o que torna a LAV numa Lei
de Arbitragem semelhante à generalidade das principais Leis
de Arbitragem mundiais

• Novo critério de arbitrabilidade: a patrimonialidade
• Reforço do princípio da competência-competência, nos seus

efeitos negativo e positivo
• Proibição das anti-arbitration injunctions
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LAV 2011

• Regulação das arbitragens multipartes e intervenção de
terceiros

• Aprofundamento do princípio da independência e
imparcialidade dos árbitros

• Introdução das medidas cautelares e ordens preliminares
provisórias

• Irrecorribilidade das decisões como regra
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Interacção entre Tribunais Arbitrais e Judiciais

• Cerca de 80% das acções de anulação foram julgadas
improcedentes

• Dos 20% de acções procedentes, mais de metade não são
relativas a arbitragem comercial (arbitragem de medicamentos,
arbitragem desportiva, etc.)

• É possível concluir que os Tribunais Superiores revelam uma
adequada interpretação e aplicação da LAV, que contribui para
o fomento da arbitragem como meio de resolução de litígios e
para a sua sedimentação no ordenamento jurídico Português
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Lisboa como sede de Arbitragem Internacional

• LAV Portuguesa à imagem das melhores leis de arbitragem
mundiais

• Tribunais Judiciais contribuem para fomento da arbitragem
• Comunidade arbitral desenvolvida
• Escritórios de Advogados com prática forte de arbitragem

doméstica e internacional
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Criação de Tribunal Arbitral da Confederação Empresarial da
CPLP (CECPLP)

1. Objectivos

• Evitar necessidade de litígios entre empresas da CECPLP terem
que ser dirimidos em centros internacionais (v.g. CCI, LCIA)

• Diminuição de custos de arbitragens CECPLP
• Arbitragens CECPLP em língua Portuguesa
• Escritórios de Advogados com prática forte de arbitragem

doméstica e internacional
• Promover arbitragem no espaço CPLP, em língua portuguesa
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Criação de Tribunal Arbitral CECPLP

2. Medidas

• Regulamento de Arbitragem CECPLP, disponível para ser
utilizado pelas partes em processos arbitrais

• Lista de árbitros idóneos e experientes
• Appointing Authority
• Apoio a centros de arbitragem já constituídos
• Promover arbitragem no espaço CPLP, em língua portuguesa
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Criação de Tribunal Arbitral CECPLP

3. Regulamento

• Regra Supletiva – Árbitro Único
• Consagração expressa de dever de revelação dos árbitros
• Possibilidade de designação de árbitros por parte da Instituição

Arbitral, através de recurso a lista de árbitros idóneos e
experientes

• A língua do procedimento arbitral será a portuguesa
• Existência de árbitro de emergência
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Criação de Tribunal Arbitral CECPLP

4. Possível cooperação com OHADA

• OHADA – Organização para a Harmonização em África do
Direito dos Negócios

• Países da CPLP que são parte da OHADA – Guiné-Bissau e
Guiné Equatorial

• Países da OHADA que são observadores associados da CPLP -
Senegal
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Criação de Tribunal Arbitral CECPLP

5. OHADA e Arbitragem Comercial

• Vigência de Acto Uniforme relativo ao Direito da Arbitragem
• Existência de Tribunal de Justiça e Arbitragem, com sede em

Abidjan
• Funciona como centro de arbitragem
• Designação de árbitros
• Competência/jurisdição para apreciar acção de anulação de

sentença arbitral
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