
 

 

                                
 

 

Associação Portuguesa de Arbitragem e Associação Lusófona de Arbitragem e 

Mediação estabelecem cooperação 

 
Lisboa, Portugal / Macau, República Popular da China: 1 de fevereiro de 2022 

 
A Associação Portuguesa de Arbitragem e a Associação Lusófona de Arbitragem e 

Mediação assinaram hoje um protocolo de cooperação que visa, não só, o 

estreitamento da cooperação entre as duas entidades de arbitragem e mediação de 

conflitos como, ainda, o reforço da partilha do conhecimento entre os associados das 

duas instituições. 

  

No âmbito do protocolo, válido por dois anos e renovável por iguais períodos, as duas 

entidades, representadas, respetivamente pelo Professor Doutor Dário Moura Vicente 

e pelo Doutor Bruno Nunes, comprometem-se a “colaborar entre si no 

desenvolvimento de atividades científicas respeitantes ao Direito da Arbitragem e dos 

demais meios extrajudiciais de resolução de litígios”.  

  

Por outro lado, assumem ainda uma “colaboração recíproca” para que sejam 

cumpridos os objetivos a que se propõem nos países ou regiões da sua área de 

intervenção. 

  

A realização conjunta de conferências, reuniões, fóruns de discussão temática, 

projetos de estudo em matérias de arbitragem e resolução de conflitos extra-judiciais 

são também pontos do acordo agora assinado que prevê também a troca de 

documentação e de publicações, bem como sumários de jurisprudência da respetiva 

área de atuação de forma que estes sejam do conhecimento de todos os interessados.  

 
- Fim da declaração - 

  



 

 

 
 

Sobre a Associação Lusófona de Arbitragem e Mediação 

A Associação Lusófona de Arbitragem e Mediação (ALAM) é uma instituição sem fins 

lucrativos, que tem por objeto estudar e divulgar a resolução, mediante mediação ou 

arbitragem, dos litígios transfronteiriços emergentes entre partes pertencentes a qualquer 

uma das jurisdições lusófonas (i.e., as jurisdições que tenham a língua portuguesa como 

a sua ou uma das suas línguas oficiais) e, bem assim, entre partes pertencentes e partes 

não pertencentes a qualquer uma das jurisdições lusófonas.  A ALAM tem a sua sede em 

Macau, China. Para mais informações sobre a ALAM, consulte o site  www.alam.org.mo. 

 

 

Sobre a Associação Portuguesa de Arbitragem 

A Associação Portuguesa de Arbitragem (APA) é uma associação científica sediada 

Lisboa, Portugal, constituída em 2006, que tem por objeto fomentar a arbitragem, 

nacional e internacional, como método de resolução jurisdicional de litígios e que 

congrega um largo número de juristas portugueses interessados nesta matéria. Para mais 

informações sobre a APA, consulte o site  www.arbitragem.pt. 
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