
1.º CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS 

- Sessões de exposição com dois oradores por tema e 

moderador seguida de sessão de perguntas e respostas. 

(Sessões 1, 2, 3 e 5) 

- Sessões práticas com divisão dos alunos por 4 grupos 

animadas por um dos membros da “equipa de apoio”; 

final das simulações em plenário. (Sessões 4 e 6) 

PROGRAMA 

ORGANIZAÇÃO 

LISBOA, 22 e 23 DE MARÇO DE 2013 

DIA 22 DE MARÇO 

9:30 – 18:00 h 

Manhã 

1. Estatuto do árbitro (impedimentos, dever de revelação, 

boas práticas internacionais, responsabilidade) 

2. Condução do processo arbitral: fase escrita (relação 

entre árbitros e entre árbitros e partes, a definição do 

regulamento processual, o número de peças escritas e a 

possibilidade de aperfeiçoamentos ou novos 

memorandos) 

Tarde 

3. Condução do processo arbitral: fase oral (relação entre 

árbitros e entre árbitros e partes, técnicas de gestão 

processual, produção de prova e postura do tribunal 

arbitral, condução de audiências) 

 4. Simulação de audiências arbitrais com resolução de 

casos práticos: 

- trabalho em equipas 

- simulações com plenários 

 

DIA 23 DE MARÇO  

Manhã 

9:30 – 13:00 h 

5. Sentença e despachos processuais (aspectos a 

considerar, redação, executoriedade, custas e juros) 

6. Redação em grupo de despachos e sentenças 

PREÇO DE INSCRIÇÃO: 
€ 400,00, se efetuada até 9 de março. 
€ 500,00, se efetuada depois dessa dada. 
 
O preço da inscrição inclui material didático, coffee breaks e 
duas refeições. 
Inscrição através de formulário on line. 
Local do curso: unidade hoteleira em Cascais. 
Número limite de formandos: 30. 

CORPO DOCENTE 

Formadores estrangeiros 
Miguel Angel Ballesteros (Professor, Árbitro, atualmente 
Presidente da Corte de Arbitragem de Madrid) 
Peter Leaver QC (Barrister, Árbitro, atualmente Presidente  
do Conselho da London Court of International Arbitration) 
Ramon Mullerat  (Professor, Árbitro, Advogado) 
 
Formadores nacionais 
Armindo Ribeiro Mendes 
José Miguel Júdice 
Rui Pinto Duarte 
 
Equipa de apoio 
Filipe Vaz Pinto 
Mariana França Gouveia 
Pedro Metello de Nápoles 
Sofia Martins 
 

METODOLOGIA 
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