
 

 

 
 

 
A ORDEM DOS ADVOGADOS DE ANGOLA (OAA) e as Sociedades de 
Advogados MANUEL GONÇALVES & ASSOCIADOS (MG 
ADVOGADOS) e SERRA LOPES, CORTES MARTINS (SLCM), promotores 
da CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM DE LUANDA 
(CIAL), que terá este ano a sua XI edição, sob o lema “Soluções para novos 
tempos”, têm a honra de o convidar a participar nesta edição da Conferência. 
  
O evento, de formato online, realizar-se-á no dia 24 de Novembro de 2022, 
das 9h às 13h (Luanda) e será transmitido pela página de Youtube do 
conceituado “Canal Arbitragem”. 
  
A CIAL é um evento projectado há 11 anos, com o objectivo de trazer à 
superfície o debate sobre a Arbitragem em Angola e no Mundo, com vista à 
sua promoção e desenvolvimento, reconhecendo a inelutável relevância das 
formas alternativas de resolução de litígios para a prossecução da justiça e da 
paz social. 
  
Em 2022, a Conferência abordará temas relacionados com as tendências na 
Arbitragem Internacional, a adesão de Angola à Convenção de Washington 
sobre Arbitragem de Investimentos (e respectivas alterações recentes), a 
Arbitragem de Investimentos no sector da Energia, bem como se pretenderá 
uma aproximação ao actual cenário arbitral africano. 
  
  

Após a realização da Conferência, realizar-se-á a fase final da IV edição 
do Moot Arbitral de Luanda, a partir das 14h, transmitido via zoom, que 
coloca em concurso estudantes de Direito das Faculdades do País, 
fomentando assim o seu interesse pelas matérias arbitrais, aproximando a 
Academia da prática, e contribuindo para a formação de uma nova geração de 
juristas. 

  
  

O evento é destinado a Magistrados Judiciais e do Ministério Público, 
Advogados, Empresários, Docentes e Discentes de Mestrados, Pós – 
Graduações, Licenciaturas e todos os interessados no tema. 
 
 



 

 

 
 
Acesso online aos eventos: 
 
CIAL: https://youtu.be/p1sjdnSO8xU 
 
IV Moot Arbitral: 
 
https://us06web.zoom.us/j/87860300282?pwd=Q25lNENJSmRuNWlMQXBma
EJIRTRnZz09  
Senha de acesso: 833003 
  
 
  
Para mais informações: 
E-mail: conf.arbitragemluanda@mgadvogados.org 
Website: www.conferencia-arbitragem-luanda.com 
Tlm: (+ 224) 936 795 719| 914 787 100 
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