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- EDUCAÇÃO Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1999.
- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Carreira profissional:
- Desde 2010: Associada Sénior na PLMJ – Sociedade de Advogados RL (grupo de
arbitragem);
- De 2007-2009: Associada Sénior nos AAA;
- De 1999-2007: Estagiária e depois advogada (inscrita na Ordem dos Advogados desde
2002) na PLMJ – Sociedade de Advogados RL.
Membro das seguintes associações:
- Associação Portuguesa de Arbitragem
- Club Español del Arbitraje
Cargos desempenhados:
- Coordenadora do Club Español del Arbitraje -40 e membro do co-chairs circle (2013-2014);
- Membro do Conselho de Deontologia da Associação Portuguesa de Arbitragem (desde
2013);
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- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Arbitragem (desde
Abril de 2014);
- Co-organizadora dos Encontros Internacionais de Arbitragem de Coimbra desde a primeira
edição;
Listada no Expert Guides Commercial Arbitration (2015) e no Best Lawyers (2016).
Tem colaborado como docente/formadora:
- na pós-graduação em Arbitragem da Universidade Nova de Lisboa (Curso de Extensão
Universitária em Arbitragem), desde a edição de 2011;
- no Curso Intensivo para Árbitros promovido pela Associação Comercial de Lisboa, Portugal,
desde a II edição;
- no curso Internacionalizar com Sucesso organizado pela Câmara de Comércio, ICC Portugal
e CIEP (módulo de resolução de litígios), desde a 1ª edição;
- EXPERIÊNCIA ARBITRAL Experiência como advogada, árbitro e secretária:
Desde 2000 actuou como advogada em dezenas de arbitragens domésticas e internacionais
com sede em Portugal ou noutros países, sobretudo em inglês (mas também em português,
francês e espanhol).
Parte relevante dos processos em que actuou como advogada decorreu ao abrigo das regras
de arbitragem da CCI - Câmara de Comércio Internacional (CCI). Actuou também como
advogada em sujeitas às regras do ICSID, da OHADA, do Centro de Arbitragem da CCIP, do
Instituto de Arbitragem Comercial - Associação Comercial do Porto e do CAL – Centro de
Arbitragem de Litígios Civis, Comerciais e Administrativos, além de em arbitragens ad-hoc.
Tem intervindo como Árbitro tanto em arbitragem doméstica e internacional, sob os
auspícios do Centro de Arbitragem da CCIP e da CCI, tendo também actuado como
Secretária, incluindo em arbitragens sob a égide da CAM (Corte de Arbitraje de Madrid).
A matéria em discussão nos processos em que actuou inclui contratos de empreitada
(nomeadamente FIDIC), concessões (incluindo portuárias e ferroviárias), alianças bancaseguros e direito societário / comercial.
Membro da Lista de Árbitros do Centro de Arbitragem Comercial do lnstituto de Arbitragem
Comercial da Associação Comercial do Porto e do Centro de Arbitragem da Câmara de
Comércio e Indústria Portuguesa de Lisboa.
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Publicações e conferências recentes em matéria arbitral
Foi recentemente oradora:
- Na 1ª Conferência de Arbitragem ICC em Moçambique (2016);
- No VIII Congresso Centro de Arbitragem Comercial – sessão -40, em que participou num
Debate Estilo “Oxford Union” subordinado ao tema “Queremos mesmo que a arbitragem
doméstica seja como a arbitragem internacional?” (2014);
- No VIII Congresso do CEA -40 em Madrid onde moderou um painel sobre estratégia
processual (2014);
- Na 4ª edição do DIS Baltic Arbitration Days em Riga onde fez uma apresentação sobre
arbitragem em Angola e Moçambique (2014);
- No VII Congresso do CEA -40 em Madrid onde moderou um painel sobre
“As Instituições, os árbitros e a flexibilidade na arbitragem” (2013);
- Conferência da Câmara de Comércio Internacional / Young Arbitrators Forum no Rio de
Janeiro em que fez uma apresentação sobre “A fundamentação da sentença arbitral” (2013);
- VI Congresso do Centro de Arbitragem Comercial – sessão -40, em que fez uma
apresentação sobre “Organização do processo arbitral e da audiência” (2012);
- Conferência sobre arbitragem organizada em conjunto por PLMJ e pelo Conselho Distrital
de Faro (Delegação de Loulé) da OA – em que fez uma apresentação sobre a “competência
do tribunal arbitral” (2012);
Artigos recentemente publicados:
- “Comentário à decisão do Supreme Court do Reino Unido no caso Jivraj v Hashwani” in 100
Anos de arbitragem - Os casos essenciais comentados, 2015, Coimbra Editora;
- “Panorama de l'arbitrage au Mozambique / An insight into arbitration in Mozambique” in
Revue de Droit des Affaires Internationales, 2014, nº3, Sweet & Maxwell;
- “Algunas reflexiones a respecto de la recusación del árbitro por la parte que le ha
designado” in Anuario Latinoamericano de Arbitraje (Peru), 2014, nº3, Jurivec (em coautoria);
- “All in the family: siblings = conflict in international arbitration?” in Young Arbitration
Review, 2013, nº9;
- “A organização do processo arbitral”, in VII Congresso do Centro de Arbitragem Comercial,
2013, Almedina, Coimbra;
- IDIOMAS PROFISSIONAIS Português, Inglês, Castelhano e Francês.
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