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DADOS PROFISSIONAIS

Atividade profissional atual
Profissional independente, focada sobretudo na atuação como árbitro e mediadora (FCCARB).
Resenha do Percurso Profissional
Carreira:
- Desde 01.03.2020: Árbitro e mediadora independente (FCCARB);
- Entre 2018-28.02.2020: Of counsel na PLMJ (Departamento de Arbitragem);
- Entre 2010-2017: Associada Senior na PLMJ (Departamento de Arbitragem);
- Entre 2007-2009: Associada na AAA (Área de construção e resolução de litígios);
- Entre 1999-2007: estagiária e advogada (Departamento de Direito imobiliário e construção) na
PLMJ (inscrita na Ordem dos Advogados desde 2002).
Foi listada no Expert Guides Commercial Arbitration – rising star (2015 e 2016), Best Lawyers (desde
2016), Legal 500 (desde 2017), Leaders League (2019-2020), Leaders Leagues Portugal Best Arbitrators
(2021), Who's Who Legal: Arbitration - Future Leaders 2017, 2018, 2019 (Leading individual) e 2020 e
Who's Who Legal: Arbitration – National Leader (2021), Who's Who Legal: Arbitration – Global Leader
(2021).
Cargos Atuais:
- Editora regional (responsável por Angola, Argentina, Brasil, República Dominicana, Paraguay, Perú,
Portugal e Espanha) da publicação Guide to Arbitration Places do centro de arbitragem
internacional Delos (desde 2020);
- Membro da equipa revisora do Código de Boas Práticas de Mediação do Club Español del Arbitraje
(desde 2019) – trabalhos suspensos à espera da aprovação da nova legislação espanhola;
- Membro do Conselho Consultivo do MAD VYAP (desde 2019);
- Membro do Conselho de Prática Arbitral da Associação Portuguesa de Arbitragem (desde 2018);
- Membro da Direção do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (desde
2018);
- Membro da Direção do Capítulo Português do Club Español del Arbitraje (desde 2018);
- Co-chair do Programa de Mentoring do CEA Mujeres (desde 2017);
- Secretária da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Arbitragem (desde 2014).
Cargos anteriores:
- Delos GAP “EYP” (2017-2020);
- Membro do Conselho de Deontologia da Associação Portuguesa de Arbitragem (2013-2017);
- Co-organisadora dos Encontros Internacionais de Arbitragem de Coimbra (2011-2016);
- Co-chair do Grupo -40 do Club Español del Arbitraje e membro do co-chairs’ circle (2013-2014).
Participou como docente / formadora / voluntária / oradora:
- No Curso Internacional de Arbitragem Lusófona (Almedina, 2021) que também co-coordena;

- Na ICC International Commercial Mediation Competition (2021);
- No International Commercial Arbitration Course (GoArb) organisado pelo IASC, Universidade Carlos
III, Madrid (2019);
- Em diversos cursos de pós-graduação, mestrado e doutoramento nas Faculdades de Direito da
Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Lisboa, desde 2011;
- No Curso Intensivo para Árbitros do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria
Portuguesa, desde a segunda edição;
- Em vários cursos organizados pela ICC Portugal incluindo “Internacionalizar com Sucesso” e
“Comércio Internacional” (módulos sobre arbitragem e mediação).
- Em diversas conferências nacionais e internacionais sobre prevenção e resolução de litígios.
Experiência Arbitral
Com mais de 20 anos de experiência em prevenção e resolução de litígios, Filipa Cansado Carvalho
trabalhou em mais de 50 arbitragens, na maioria internacionais (incluindo ICC, LCIA, ICSID, Corte de
Arbitraje de Madrid, OHADA e ad hoc), envolvendo jurisdições da Europa, África e América Latina, em
português, inglês, francês e espanhol e abrangendo setores de atividade variados (como construção e
infraestrutura, transportes, cimento, banca e seguros e publicidade) e diferentes direitos substantivos
(incluindo os direitos espanhol, brasileiro, moçambicano, angolano e da Guiné Conacri), tendo, como
advogada, atuado tanto em representação de entidades públicas como em representação de entidades
privadas contra aquelas.
Especificamente como árbitro, tem experiência em arbitragens nacionais e internacionais (incluindo sob
a administração da CCI e da Corte Internacional de Arbitraje de Madrid), tendo atuado como árbitro
único, co-árbitro e árbitro-presidente, nomeada por instituições, por partes e por acordo dos co-árbitros,
em casos com diferentes sedes e direitos substantivos, envolvendo partes de África, América Latina, Ásia
e Europa.
Antes de se dedicar exclusivamente à prevenção e resolução de conflitos, atuou durante vários anos
como advogada nos setores da construção e imobiliário. Durante esse período, elaborou e negociou
contratos de obras (EPC ou não), subcontratos e contratos de fornecimento (back-to-back ou não),
acordos de joint-venture e consórcio entre empreiteiros e contratos de fiscalização, entre outros. Apoiou
ainda Clientes na execução de diversos projetos de construção de grande envergadura em Portugal e no
estrangeiro (centrais de biomassa, solares, de aproveitamento de resíduos, monobóias flutuantes para
descarga de crude no mar, empreendimentos turísticos, etc.), tendo nomeadamente assessorado donos
de obra (públicos e privados), empreiteiros e subempreiteiros, incluindo em negociações e relações com
financiadores. Representou clientes em várias arbitragens envolvendo questões de construção (FIDIC e
não FIDIC).
Faz parte da lista de árbitros† / mediadores* de diversas instituições, incluídas:
- AmCham Perú;†
- CAMARB (Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil);†
- BVI International Arbitration Centre;†
- Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (Lisboa) – CAC
Lisboa;†*
- Centro de Arbitragem Comercial da Associação Comercial do Porto – Câmara de Comércio e
Indústria (Porto);†
- Centro de Conciliação, Mediação de Conflitos e Arbitragem da Concórdia (CONCÓRDIA);†
Áreas de exercício preferencial
Construção, infraestrutura, engenharia, joint-ventures, M&A, contratos de compra e venda (incluindo

sujeitos à Convenção de Viena - CISG), distribuição, agência, franquias, consultoria, temas de empresa e
direitos humanos.
Trabalhos Publicados (áreas)
Área de prevenção e resolução de litígios:
- El arbitraje de empresa y derechos humanos – ¿No hay momento como el futuro? (a publicar)
- O Regulamento da Haia para Arbitragem Envolvendo Empresas e Direitos Humanos: Primeiras
impressões (a publicar)
- “La Fructificación del C.BB.PP.: el Código Deontológico de la APA” in Revista del Club Español del
Arbitraje, número especial, 2020;
- “¿Esto lo cambia todo? Motivación de laudos en el arbitraje comercial international en la era de la
transparencia”, in Anuario de arbitraje 2020, Civitas, 2020;
- “Reflexões a propósito de uma decisão do tribunal federal suíço sobre iura novit arbiter”, in PLMJ
Arbitration Review, 2019;
- “A prova testemunhal em arbitragem” (Witnesses in international arbitration) in Estudos
Comemorativos dos 30 anos do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria
Portuguesa, 2019, Almedina;
- “Reflexões sobre a fundamentação da sentença arbitral”, in Estudos em homenagem a Agostinho
Pereira de Miranda, 2019, Almedina;
- “La prueba testifical en arbitraje international” (Witnesses in international arbitration), in “La
prueba en el procedimiento arbitral” (Evidence in arbitration), 2017, Thomson Reuters Aranzadi;
- “Os deveres de investigação e informação das partes estabelecidos no princípio geral 7 das
directrizes da IBA sobre conflitos de interesse” (Parties’ duties of investigation y disclosure pursuant
to General Standard 7 of the IBA Guidelines on Conflicts of Interest), in IX Congresso do Centro de
Arbitragem Comercial, 2016, Almedina;
- “Note regarding the decision of the Court of Appeal of Lisbon in Generis Farmacêutica, S.A. v.
Novartis AG, LTS Lohmann Therapie-System AG e Novartis Farma – Produtos Farmacéuticos, S.A.”,
in Revista Brasileira de Arbitragem, Volume XII, Issue 48, 2015, Wolkers Kluwer;
- “Comentário à decisão do Supreme Court do Reino Unido no caso Jivraj v Hashwani” (Commentary
to the UK Supreme Court's decision in 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 (co-autora);
- “Algunas reflexiones a respecto de la recusación del árbitro por la parte que le ha designado”
(Reflexions on the challenge of an arbitrator by the nominating party) in Anuario Latinoamericano
de Arbitraje (Peru), 2014, nº3, Jurivec (co- autora);
- “All in the family: siblings = conflict in international arbitration?” in Young Arbitration Review, 2013,
nº9;
- “A organização do processo arbitral” (the organization of arbitral proceedings) in VII Congresso do
Centro de Arbitragem Comercial, 2013, Almedina.
Idiomas Profissionais
Português, inglês, espanhol e francês.
Associação/Ordem Profissional

Ordem dos Advogados Portuguesa
É também membro de:
- Associação Portuguesa de Arbitragem (APA)
- Club Español del Arbitraje (CEA)
- NOVA Knowledge Centre for Business, Human Rights and the Environment (NOVA BHRE)

□Declaro para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho
de 27 de abril (RGPD) prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais pelo Instituto de Arbitragem
Comercial.
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