
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANTÓNIO PINTO LEITE 
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, onde foi docente (1979/1980). Foi também docente na 

Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa (1980).  

É advogado e árbitro. É sócio fundador da Morais Leitão e 

coordenou o seu Departamento de Contencioso e Arbitragem 

(1995-2019). 

Foi Co-Presidente do Conselho de Administração da sociedade 

entre 2004 e 2012. 

Foi Presidente da Comissão Portuguesa de Arbitragem da Câmara 

de Comércio Internacional, de que é atualmente membro, e foi o 

representante português na Corte Internacional de Arbitragem da 

Câmara de Comércio Internacional (2015-2018).  

Foi Presidente da APA - Associação Portuguesa de Arbitragem 

(2017-2019). 

Membro do Conselho Superior da Magistratura (2011-2016) e 

sócio fundador do Círculo de Advogados de Contencioso. 

 

CAROLINA PITTA E CUNHA 
Doutoranda (2021-) e Assistente Convidada (2018; 2020-) na 

Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa, onde se licenciou (2014). Mestre (LL.M.) pela London 

School of Economics and Political Science (2015). Atua e tem 

experiência significativa como secretária de tribunais arbitrais no 

contexto de arbitragens comerciais internacionais. Integrou a 

equipa de contencioso e arbitragem da sociedade de advogados 

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, onde 

trabalhou como advogada e como secretária de tribunais arbitrais 

(2015-2020). Intervém regularmente como formadora e como 

oradora em cursos e noutros eventos na área da arbitragem, tendo 

lecionado na Summer School in International Commercial 

Litigation and Arbitration da London School of Economics and 

Political Science (2017-2019).  

 



 
 

 
 

  

CRISTIANO ZANETTI 
Cristiano de Sousa Zanetti é Professor Associado do 

Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. É Bacharel, Mestre, Doutor e Livre-

Docente pela mesma instituição e, ainda, Mestre em Sistema 

Jurídico Romanístico, Unificação do Direito e Direito da Integração 

pela Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Itália. 

Cristiano de Sousa Zanetti é advogado inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil desde 2000. Atua como árbitro e parecerista 

em disputas nacionais e internacionais, relacionadas, sobretudo, a 

matérias contratuais. 

Cristiano de Sousa Zanetti é autor de diversos livros e artigos 

acadêmicos e é regularmente reconhecido pelas principais 

publicações como árbitro e expert witness. 
 

EMILIO BETTONI 
Emilio Bettoni is a Senior Associate at ArbLit – Radicati di Brozolo 

Sabatini Benedettelli Torsello in Milan. He specializes in 

commercial and investor-state arbitration, with a particular focus 

on disputes linked to Spain and Latin America. 

Emilio holds an LL.M. from NYU School of Law and a Ph.D. from 

the University of Milan  

A dual-qualified attorney (Italy and New York), Emilio is a member 

of the Coordinating Committee of CEA-40, the under 40 group of 

the Club Español del Arbitraje. 

 



 
 

 
 

  

JACOMIN VAN HAERSOLTE-VAN HOF 
Jackie van Haersolte-van Hof has been the Director General of the LCIA 

since 2014. Previously, she practised as counsel and arbitrator in The 

Hague, at her GAR 100 boutique HaersolteHof. She set up HaersolteHof 

in 2008 after three years as counsel in the international arbitration group 

at Freshfields Bruckhaus Deringer in Amsterdam.  

From 2000 – 2004 she was with De Brauw Blackstone Westbroek in The 

Hague, and before that with Loeff Claeys Verbeke in Rotterdam, which 

she joined on her qualification in 1992.  

She continues to sit as arbitrator and has handled cases under the ICSID, 

ICC, LCIA and UNCITRAL Rules, as well as those of the Netherlands 

Arbitration Institute (NAI), and UNUM, the Institute of Transport, 

Arbitration & Mediation, and at the Royal Dutch Grain and Feed Trade 

Association, based in the Netherlands. She is on the ICSID roster of 

arbitrators and was and is a member, including as president, of several 

ICSID Annulment Committees.  

She was also involved in setting up the arbitral process for the Claims 

Resolution Tribunal in Zurich, which analysed claims from Holocaust 

survivors over dormant accounts in Swiss banks.  

She is the professor of arbitration law at Leiden University and a member 

of GAR’s editorial board. Her 1992 PhD thesis on the application of the 

UNCITRAL Rules by the Iran-US Claims Tribunal was one of the first 

books to be published on the subject. On 3 December 2020 she delivered 

the 35th Annual Lecture of the School of International Arbitration and 

Freshfields Bruckhaus Deringer, intitule “Impartiality and Independence: 

fundamental and fluid”. 

JAN KLEINHEISTERKAMP 
Com 20 anos na academia e mais de 15 anos de experiência como árbitro, Jan 

dedica atualmente a sua atividade profissional, principalmente, à atuação como 

árbitro e como mediador. Baseado em Bruxelas, Jan tem experiência em 

arbitragens internacionais relacionadas com diferentes países e envolvendo 

matérias diversas, tais como energia, construção, joint ventures, comércio 

internacional e investimento estrangeiro. Com dupla nacionalidade, alemã e 

peruana, Jan fala fluentemente, trabalha e tem publicado em inglês, espanhol, 

português, francês e alemão. Doutorado em direito pela Universidade de 

Hamburgo (2004), ao longo da sua carreira académica, Jan integrou o Instituto 

Max-Planck de Direito Comparado e Internacional Privado, a HEC School of 

Management-Paris e, nos últimos 13 anos, a London School of Economics, onde 

continua a lecionar arbitragem comercial internacional e contratos.    

Foi membro do Governing Body for Dispute Resolution Services da CCI (2014-

2019) e do grupo de conselheiros do Governo do Reino Unido em matéria de 

arbitragem internacional (2013-2015). Em 2020, foi designado membro do Painel 

de Conciliadores do ICSID pelo Governo do Reino Unido, é mediador acreditado 

pelo Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) (Londres) e qualificado em 

mediação entre Estados e investidores, em conjunto pelo ICSID, pela Energy 

Charter Secretariat e pelo CEDR. Tem assessorado em várias ocasiões o 

Parlamento Europeu como perito em questões de proteção de investimento 

estrangeiro. O seu trabalho científico inclui inúmeros artigos, livros e pareceres 

sobre contratos internacionais, direito comparado e direito internacional privado, 

direito da arbitragem comercial e direito internacional do investimento 

estrangeiro. Além da London School of Economics, leciona ainda na Católica 

Global School of Law em Lisboa.   



 
 

 
 

  

JOSÉ ROBERTO CASTRO ESTEVES 
Advogado, Doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, Mestre em Direito pela Universidade de 

Cambridge, Inglaterra, Professor de Direito Civil da PUC-Rio e da 

FGV-Rio. Ex-Presidente da Editora da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB 

Nacional e da Comissão Permanente de Direito Civil do Instituto 

dos Advogados do Brasil, Membro da Comissão de Juristas 

indicado pelo Senado Federal do Brasil para rever a Lei de 

Arbitragem e de Mediação. Autor de diversas obras. 

JUAN FERNÁNDEZ-ARMESTO 
Juan Fernández-Armesto é um árbitro profissional, sócio fundador 

da Armesto & Asociados, um escritório de árbitros profissionais. 

Desde 2001, tem atuado como árbitro único, coárbitro ou 

presidente do tribunal em mais de 190 procedimentos arbitrais 

comerciais, de investimento ou de construção. 

Juan Fernández-Armesto foi Presidente da Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) entre 1996 e 2000, sócio do escritório 

Uría Menéndez entre 1983 e 1996, e Professor Catedrático de 

Direito Comercial entre 1988 e 2009. 

Juan Fernández-Armesto é espanhol, de origem galega, e fala 

galego-português, um dialeto da língua portuguesa. 

 



 
 

 
 

  

JUDITH MARTINS COSTA 
Foi professora de Direito Civil na Faculdade de Direito 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É Doutora e Livre 

Docente pela Universidade de São Paulo. Parecerista em Direito 

Civil e Comercial. Atua como árbitra perante várias instituições 

(CCI, CCBC, FIESP, CAMARB). É Presidente do IEC- Instituto de 

Estudos Culturalistas. 

JULIANA KRUEGER PELA 
Professora Doutora de Direito Comercial da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, atua como árbitra e consultora 

jurídica em São Paulo em casos envolvendo direito societário, 

direito contratual e propriedade intelectual.  Atualmente, é Vice-

Presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 

Comércio Brasil-Estados Unidos – Amcham. 



 
 

 
 

  

LUCAS DE FERRARI 
Lucas De Ferrari is a partner in the International Arbitration 

Group in Paris. Lucas specializes in commercial and investment 

arbitration, with a focus on disputes in the construction, 

infrastructure and energy sectors. Lucas has assisted contractors, 

employers and other parties in a number of complex international 

disputes on projects such as nuclear and gas-fired power plants, 

oil & gas facilities, or tunnelling projects. In addition to his 

construction practice, Lucas has significant experience of 

annulment proceedings before French courts. Lucas is a lecturer 

at the Paris-Est University and University of Montpellier. 

 

MANUEL CARNEIRO DA FRADA 
. Doutor e Agregado em Direito. 

. Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade 

do Porto. 

. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa até 

2006. 

. Áreas principais de especialização jurídica e docência: contratos, 

responsabilidade civil, direito comercial e direito das sociedades, 

teoria do direito. 

. Autor de múltiplos estudos e monografias nas áreas do direito 

civil, societário, comercial e de teoria do direito (entre os quais 

“Contrato e Deveres de Protecção”, Almedina, Coimbra, 1994, 

“Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil”, Almedina, 

Coimbra, 2003, “Direito Civil/Responsabilidade Civil”, Almedina, 

Coimbra, 2011, “Forjar o Direito”, Almedina, 2.ª edição, Coimbra, 

2019, “A responsabilidade civil das agências de notação de risco 

(Rating), Almedina, Coimbra, 2018, e “Alteração das circunstâncias 

e justiça do contrato”, Principia, Lisboa, 2021). 

 . Jurisconsulto e árbitro. 

 



 
 

 
 

  

MARIA DE LURDES PEREIRA 
Maria de Lurdes Pereira é doutora em Direito pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa (2013) e professora auxiliar 

nesta instituição. Aí tem lecionado várias disciplinas, com relevo 

para as de Teoria Geral do Direito Civil, Direito das Obrigações, 

Direito dos Contratos e Direito Comercial. É ainda advogada, 

jurisconsulta, vogal do Conselho do Centro de Arbitragem 

Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, vogal 

do Conselho de Redação da Revista da Ordem dos Advogados, 

investigadora do Centro de Investigação de Direito Privado e tem 

exercido funções de árbitro em tribunais arbitrais.  

É autora de várias publicações na área do direito civil, entre as quais 

se destacam: Conceito de prestação e destino da contraprestação, 

Almedina, 2001, A indemnização de despesas inutilizadas na 

responsabilidade obrigacional, Gestlegal, 2020, Direito da 

responsabilidade civil.  A obrigação de indemnizar, Imprensa FDUL, 

2021. 

 

MATILDE LÍBANO MONTEIRO 
Matilde é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da  

Universidade Nova de Lisboa. Tem um Mestrado em Global Legal 

Studies pela Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa e pela Faculdade de Direito da Universidade de Duke, 

NC, e uma Pós-Graduação Avançada em Direito da Arbitragem 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Matilde integra a área de Contencioso & Arbitragem da Vieira de 

Almeida & Associados desde 2015, onde é atualmente Associada 

Coordenadora e onde tem desenvolvido a sua prática em 

contencioso civil e comercial, bem como em arbitragem, doméstica 

e internacional, tanto em Portugal como em países africanos de 

língua portuguesa como Angola, Moçambique ou Cabo Verde. No 

início da sua carreira, Matilde integrou outra sociedade de 

advogados de grande dimensão e, durante 2 anos, um Gabinete 

Ministerial no XIX Governo Constitucional. 

Tem representado clientes em diversos setores de atividade, 

incluindo banca, construção, infraestruturas, telecomunicações, 

saúde, entre outros. 

Matilde é autora de diversos artigos na área da arbitragem. 

Participa como docente em cursos e formações e como oradora 

em seminários e conferências, nas áreas da arbitragem e do 

processo civil. 
 



 
 

 
 

  

NUNO LOUSA 
Nuno Ferreira Lousa é o Deputy Regional Managing Partner da 

Linklaters para a região da Europa e o sócio responsável pelo 

departamento de Resolução de Litígios em Lisboa. Conta com mais 

de 20 anos de experiência em temas de contencioso comercial e 

arbitragem.  

É Vice-Presidente do Centro de Arbitragem Comercial e foi 

membro da direção da Associação Portuguesa de Arbitragem, 

trabalhando frequentemente como advogado em arbitragens 

domésticas e internacionais e integrando a lista de árbitros de 

diversos centros de arbitragem nacionais e estrangeiros. Foi 

Presidente da Comissão de Responsabilidade Corporativa e 

Anticorrupção da Delegação Nacional da Câmara de Comércio 

Internacional (ICC Portugal), entre 2014 e 2019, e integrou as task 

forces da Câmara de Comércio Internacional (ICC) dedicadas à 

corrupção em arbitragem e à arbitragem de conflitos relacionados 

com as alterações climáticas. É Professor convidado na Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa e na Faculdade de Direito de Lisboa 

da Universidade Católica Portuguesa. 
 

PAULA COSTA E SILVA 
Professora Catedrática da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa. 

Membro do Chartered Institute of Arbitrators, com o estatuto de 

Fellow. Integra as listas de árbitros do Centro de Mediação e 

Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM – 

CCBC), do B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, da Shenzhen Court of 

International Arbitration (SCIA), do Hong Kong International 

Arbitration Centre (HKIAC), do Deutsche Institution für 

Schiedsgerichtbarkeit (DIS) e o Panel of Experts do P.R.I.M.E. 

Finance, entre outros. 

Advogada inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses e na 

Ordem dos Advogados do Brasil. Árbitro Independente e 

Jurisconsulto. 

 



 
 

 
 

 

TIAGO DUARTE 
Tiago Duarte é licenciado pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa e doutorado pela Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa. 

Actualmente é Professor na Universidade Católica Portuguesa, 

onde, entre outras disciplinas, leciona “International Investment 

Arbitration” nos LLMs daquela Universidade. 

É sócio do departamento de Direito Público da PLMJ Advogados, 

SP, RL, tendo experiência em arbitragens nacionais e 

internacionais, como árbitro, como advogado e como legal expert. 

É membro do painel de árbitros do ICSID – Internacional Center 

for the Settlement of Investment Disputes, indicado pelo Estado 

Português. 

Tem obra publicada em vários domínios do Direito Público e da 

Arbitragem Internacional de Protecção de Investimentos. 

Foi Visiting Fellow do Lauterpacht Center for International Law, da 

Universidade de Cambridge. 
 

XIMENA HERRERA-BERNAL 
Ximena Herrera-Bernal is a founding partner of Gaillard Banifatemi 

Shelbaya Disputes where she focuses on Latin American and Iberian 

disputes. Prior to founding Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes she 

was a partner at Shearman & Sterling LLP where she practiced for 

more than fifteen years. 

She advises and represents corporate and sovereign clients in 

international arbitrations under a variety of rules, including the 

ICC, ICSID, CIAC, LCIA, CRCICA and UNCITRAL Rules. Her 

experience comprises investment treaty arbitrations under 

bilateral and multilateral treaties as well as commercial arbitrations 

in the oil & gas, power, infrastructure, telecommunication, and 

retail sectors. She also acts as arbitrator. 

 


