Relatório de Gestão do Exercício de 2011
1. Durante este período, o esforço da Direcção concentrou-se no objectivo
prioritário de contribuir para dotar o País de uma Lei de Arbitragem
Voluntária moderna e tecnicamente bem construída, capaz de ser
reconhecida como uma lei baseada na lei modelo da Uncitral e de trazer
para o nosso País mais arbitragens internacionais, além de promover
uma maior utilização da arbitragem como meio de resolução dos litígios
domésticos.
O final de 2010 representou o culminar das conversações com o
Governo e em particular com o Gabinete do Secretário de Estado da
Justiça Dr. João Correia, tendo levado o Ministro da Justiça a iniciar o
procedimento legislativo em 15 de Dezembro de 2010 com base numa
uma proposta de lei que, embora em alguns pontos divergisse das
soluções preconizadas peia APA, mereceu a aprovação global da
Direcção.
Infelizmente esta proposta veio a ser totalmente alterada e adulterada
pelo Governo, de tal forma que a proposta final aprovada em Conselho
de Ministros e dirigida à Assembleia da Republica (Proposta 48/XI)
suscitou críticas públicas e severas por parte da Direcção da APA.
A APA foi consultada e chegou a participar em audição pública formal na
Comissão de Direitos Liberdades e Garantias da Assembleia da
Republica, onde contou com o apoio do nosso associado Manuel
Barrocas, tendo negado o seu aval ao projecto, o qual, apesar de
aprovado na generalidade, acabou por não ser aprovado na
especialidade na Assembleia, entretanto dissolvida.
Com o início de funções de novo Governo, a APA desde cedo obteve da
Senhora Ministra da Justiça a garantia do empenhamento firme do
Governo em dotar o País rapidamente de uma nova Lei de Arbitragem
com as características que a APA também definira como necessárias. A
Direcção da APA procedeu assim a uma nova revisão (a terceira) do seu
projecto, que publicou no site e entregou formalmente ao Governo,
tendo tido a grata noticia de que o Governo decidira apoiar-se no seu
Projecto ao apresentar à Assembleia da República uma nova Proposta
de Lei de Arbitragem Voluntária.
A Direcção passou a partir de então a prestar um apoio directo ao
Gabinete da Senhora Ministra da Justiça, de forma a garantir resposta
adequada aos comentários e pareceres dos vários departamentos e
entidades consultadas, e que nas discussões em Conselhos de Ministros
ou na Assembleia da Republica o anteprojecto não sofresse alterações
que o descaracterizassem.
Foi assim possível ver aprovada na Assembleia da Republica e
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publicada em Diário da Republica de 14 de Dezembro de 2011 a Lei
63/2011, que inclui a nova Lei de Arbitragem Voluntária, em termos que
correspondem largamente ao anteprojecto da APA.
A Direcção conseguiu assim realizar um dos pontos mais importantes do
seu Programa, originariamente proposto em 2008.
2. Sob o ponto de vista das estruturas internas da própria APA, o período
ficou marcado pelo arranque do Conselho para a Arbitragem de Direito
Público, sob a co-presidência dos nossos associados Manuel Castelo
Branco e João Raposo, que com o seu dinamismo promoveram a
adesão de vários colegas ao seu programa de actividades e levaram a
cabo um animado e participado Colóquio em 7 de Abril de 2011
destinado exclusivamente a temas de arbitragem de direito público,
realizado nas instalações da Associação Comercial de Lisboa.
3. Foi também criado um Conselho de Sub-40, coordenado pelos
associados Drs. Miguel de Almada, Nuno Lousa, Ricardo Guimarães e
Sofia Martins que apresentaram um programa muito ambicioso a
concretizar a partir de Janeiro de 2012.
4. Foi também durante este período que a APA passou a dedicar uma
especial atenção ao tema das arbitragens de investimento, no
seguimento da sua intervenção dinamizadora com vista à designação
dos novos árbitros portugueses para o sistema ICSID, oportunamente
anunciada no site.
De facto, a APA veio a ser a ser consultada pela Direcção Geral das
Actividades Económicas quanto à orientação a seguir nas negociações
europeias relativas à progressiva substituição dos BITS (acordos
bilaterais de protecção de investimento estrangeiro) dos Estados
membros por BITs comunitários e em especial quanto às cláusulas de
arbitragem a inserir nos mesmos.
Paralelamente, e a propósito da Assembleia Geral de 20 de Janeiro de
2011 foi organizado um Colóquio, que contou com a presença do Prof.
Bernardo Cremades, que teve lugar na Faculdade de direito da
Universidade de Lisboa. Foi também organizado em 14 de Abril de 2011,
em colaboração com o Ministério das Finanças, um Colóquio sobre
Arbitragem de Investimento, que contou com todos os novos árbitros e
conciliadores portugueses do Sistema ICSID. O Colóquio foi muito
participado e realizou-se nas instalações da Associação Comercial
Portuguesa.
Por outro lado, face ao interesse que vem suscitando entre vários
associados a Arbitragem de Investimento, foi deliberar criar uma
Comissão que se dedicará exclusivamente ao seu estudo e divulgação,
e que será coordenado pelo nosso Associado Dr. Filipe Alfaiate.
5. No domínio das publicações, a APA deu continuidade à sua Revista,
tendo sido publicado em finais de 2011 o número correspondente ao ano
Rua <k Santa Baíteiro. n" 46 -4". i l t><M)l5 LISBOA ~Td: 2!3 129 867/ 2 í 3 129 K7K - Füx: 2i3 534 (M;i
o-niLií!: üp^ftí^rbhrriycni.pl - w % ,.n-:n :; /•..•!!! pi

| S â APA

y&gjSmF ASSOCIACAO PORTUGUESA DE ARBT
I RAGEM

^y^/U-A—
\

^

*

3

de 2011, assim se garantindo como nos propusemos a regularidade e a
qualidade da publicação. A revista continua a ser distribuída
gratuitamente aos associados, contando com artigos e estudos
doutrinários sobre arbitragem e com uma recensão critica periódica
sobre jurisprudência nacional neste domínio.
6. A par da Revista, o outro veículo de comunicação através do qual a APA
vem divulgando a sua actividade e promovendo o conhecimento da
arbitragem tem sido o "site" na internet (www.arbitragem.pt) . Nele se
continuaram a divulgar e anunciar eventos relevantes nacionais e
internacionais em que fossem debatidos temas de arbitragem, e se
continuam a depositar documentos, como os sucessivos projectos de
LAV elaborados pela APA, ou estudos realizados por associados, que se
destinam ao conhecimento público.
Recentemente tem-se feito um esforço no sentido de inserir na secção
jurisprudência links" para as sentenças e acórdãos, designadamente
nacionais, sobre temas de arbitragem.
E sobretudo passaram a ficar "on line" as sentenças e acórdãos arbitrais
desde a década de 70, que o Conselho para a Prática Arbitral comercial
da APA tem vindo a recolher junto dos Tribunais, e que são divulgados
sem menções pessoais, tal como ficou acordado com as instancias
judicias que nos facultaram o acesso a tais documentos, preciosos para
a história da arbitragem no nosso País. Isto implicou a digitalização dos
documentos em papel, a sua impressão o trabalho de remoção de
elementos de identificação, a revisão desse trabalho, nova digitalização,
e preparação para inserção em tabela no site.
Organizou-se assim um verdadeiro registo de decisões arbitrais, com
numeração por anos, que permitirá progressivamente conhecer, na
medida do possível, a realidade arbitral do nosso país, que se mantém
largamente desconhecida, dado que se processa em regra fora dos
centros institucionalizados.
7. Por outro lado criou-se a possibilidade de os associados inserirem no
site os seus dados profissionais e informações sobre a sua experiência
arbitral de acordo com "templates" uniformes, seguindo os exemplos de
organizações congéneres da APA em Espanha e na Suíça, e
proporcionando por essa via maior transparência e informação a
terceiros que pretendam designar árbitros em arbitragens
8. Manteve-se por outro lado a dinâmica do ano anterior na promoção e
comparticipação em eventos e micro eventos sobre arbitragem
promovidos por associados ou organizações congéneres. Assim, para
além do evento acima mencionado, promovido pelo Conselho para a
Arbitragem de Direito Público, realizou-se em 14 de Novembro de 2011
um Colóquio sobre Arbitragem de Conflitos Societários, muito
participado, promovido e organizado pelo Conselho para a Prática
Arbitral Comercial.
Riiíi do Suniá Barbara, rf 4í> ° 4", ! i ò W l i J L I S B O A - Tol: 213 129 WS7/213 129 K/K . Rjx; 2 i 3 534 061
e-muil; apa(í;;n'bi(mgcín,pi - mv^Liilijinwens.rH

Y

'
y\
S

Al

A fPÁ
ASSOCSACÃO PORTUGUESA DC ASBT
Í RAGEM

E em parceria com Sociedades de Advogados portuguesas, a APA
participou na organização da Conferencia sobre a nova LAV organizada
por MLGTS em 17 de Fevereiro de 2011 e num Colóquio sobre a
Arbitragem Tributária realizado em 27 de Janeiro de 2011 peia SRS
Advogados.
Em parceria com outras organizações a APA participou nos Encontros de
Coimbra, em 20 e 21 de Outubro de 2011.
9. No plano das relações internacionais, que têm continuado a ser
coordenadas pelo nosso associado e membro da Direcção José Miguel
Júdice, a APA tem vindo a estreitar relações com organizações
congéneres no Brasil e em Espanha, No Brasil este nosso associado fez
em 19 e 20 de Setembro últimos, no congresso do Clube Brasileiro de
Arbitragem em Brasília, uma apresentação sobre a arbitragem em
Portugal no domínio dos contratos administrativos, em que relata e
analisa a evolução da experiência portuguesa neste domínio, porventura
sem paralelo noutros países europeus. Em Espanha, a APA patrocinou a
apresentação em Lisboa da CIMA, prestigiado centro de arbitragem de
Espanha que pretende propor-se como alternativa a Paris e Londres em
arbitragens internacionais de empresas portuguesas, e recrutar para o
efeito árbitros portugueses. No plano da relação com os Países
Africanos de língua oficial portuguesa, a APA tem mantido estreita
ligação com o Instituto da Cooperação da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, presidido pelo prof. Dário Moura Vicente, nosso
associado e colega de Direcção.
10. A APA tem contado com o apoio permanente às suas iniciativas por parte
da Associação Comercial de Lisboa e da Faculdade d e Direito de
Lisboa, instituições a quem se agradece e se fica a dever grande parte
do sucesso alcançado na divulgação e promoção da arbitragem.
11.0 número de associados tem vindo a crescer substancialmente,
atingindo agora 128 membros.
12. No plano das contas, é de salientar que tem vindo a ser
progressivamente recuperado o valor relativo a quotas atrasadas o qual,
apesar de ainda ser significativo, se reduziu em 25% face a anos
anteriores. Do valor de cerca de 18 mil euros ainda em dívida, uma parte
corresponde a jóias de admissão e quotas de candidatos a associados
que, uma vez deliberada a sua admissão, não concretizaram o
pagamento da jóia, pelo que esse valor tende a reduzir-se.
13. A fonte principal de receitas da APA continua a ser as jóias e
quotizações, sendo os gastos mais significativos os gastos correntes
que já haviam sido orçamentados (contabilidade, manutenção do site e
publicação da revista), mantendo-se a despesa sensivelmente inferior à
receita.
14. Relativamente ao orçamento para 2011, a receita total foi inferior ao
previsto, mas apenas porque a APA não recebeu qualquer patrocínio
l
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monetário externo. Da mesma forma, as despesas associadas à
organização de eventos foram muito inferiores ao orçamentado, sendo
que, com excepção da Assembleia Geral de 20 de Janeiro de 2011 e
respectivo colóquio, todas as demais iniciativas não tiveram custos para
a APA.
15. A APA termina o exercício de 2011 com cerca de 41 mil euros de
depósitos bancários e com um resultado de exercício largamente
positivo, muito superior ao orçamentado, no valor de Euros 11.527,01,
que se propõe seja transitado para o ano seguinte.
Lisboa, 26 de Março de 2012
A Direcção da APA
Armindo Ribeiro Mendes
Dário Moura Vicente
José Miguel Júdice
José Robin de Andrade (Presidente)
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