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Atividade profissional atual
Joaquim Shearman de Macedo é sócio e co-coordenador da área de resolução de litígios da PLMJ.
Resenha do Percurso Profissional
Desde 2020: Sócio da PLMJ e co-coordenador do departamento de resolução de litígios da PLMJ.
2010 - 2020: Sócio e co-coordenador do departamento de Contencioso e Arbitragem da Rui Pena,
Arnaut & Associados – Sociedade de Advogados RL.
2006 – 2010 – Associado Sénior da PLMJ, integrando o departamento de Litigância e Arbitragem.
2001-2006 – Associado da PLMJ, integrando o departamento de Litigância e Arbitragem.
1998-2000 – Advogado Estagiário da PLMJ.
Tem exercido a sua prática em Contencioso civil e comercial e em Arbitragem Interna e Internacional.
Representou clientes em diversos processos judiciais e arbitrais de grande complexidade e envolvendo
múltiplas jurisdições. Intervém habitualmente em litígios comerciais e societários, disputas entre
acionistas, construção, seguros, responsabilidade civil contratual e extracontratual.
Possui ainda considerável experiência no acompanhamento de processos-crime relativos a ilícitos
económicos e societários.

Experiência Arbitral
Alguns exemplos selecionados:
•

Árbitro único em arbitragem expedita sob as regras CCI em disputa relativa ao incumprimento de um
contrato de fornecimento de equipamento de dessalinização para instalação em unidade fabril na
Arábia Saudita (CCI). Idioma: Inglês.

•

Presidente do Tribunal em arbitragem relativa a incumprimento de contrato de suprimentos em
empresa subconcessionária de águas e saneamento no Norte de Portugal (ad hoc), Idioma:
Português.

•

Co-árbitro no âmbito de diversas ações arbitrais relativa a conflitos de direito de propriedade
industrial entre empresas de genéricos e originadores (ad hoc). Idioma: Português.

•

Co-árbitro em arbitragem relativa a incumprimento de acordo parassocial no sector das resinas

industriais (ACL/CCIP). Idioma: Português.
•

Co-árbirto em arbitragem relativa ao incumprimento de um contrato de implementação de central
de energia hídrica no Norte de Portugal (ACL/CCIP). Idioma: Português.

•

Assessoria de multinacional de transportes em potencial arbitragem de investimento contra Estado
soberano (em conjunto com o escritório Shearman & Sterling/Paris) relativa à atribuição e retirada
de direitos de subconcessão (ICSID). Idioma: Inglês/Castelhano.

•

Representação de empresa multinacional de energia em arbitragem relativa a um contrato de tolling
celebrado com central de ciclo combinado em Portugal (CCI). Idioma: Inglês.

•

Representação de acionista de subconcessionária estradal em arbitragem de emergência e
arbitragem relativa a um acordo parassocial relativo à atividade de subconcessão de autoestradas
(CCI). Idioma: Português.

•

Assessoria a banco internacional inglês em potencial disputa arbitral no âmbito de contrato de
trespasse de negócio bancário (CCI). Idioma: Inglês.

•

Assessoria a empresa multinacional de energia renovável em procedimentos cautelares e em
potencial recurso a árbitro de emergência no âmbito de contrato de fornecimento de painéis solares,
prévios ao recurso a arbitragem (CCI). Idioma: Inglês.

•

Representação de empresa de energia renovável no âmbito de diversas ações arbitrais internacionais
relativas ao incumprimento de contratos de projeto e construção de refinarias e mini-refinarias (CCI).
Idioma: Português.

•

Assessoria a empresa Brasileira de energia na execução de garantias bancárias e acionamentos em
arbitragem das “parent company” da contraparte de um contrato de conceção e construção (CCI).
Idioma: Inglês.

•

Representação de empresa farmacêutica no âmbito de uma ação arbitral internacional relativa a
incumprimento de contrato de distribuição internacional (CCI). Idioma: Inglês.

•

Assessoria a empresa de construção civil no âmbito de uma arbitragem relativa a contratos de
construção em Angola (CCI). Idioma: Português.

•

Assessoria à CMS Londres na representação de empresa petrolífera brasileira em arbitragem relativa
à exploração de plataformas petrolíferas (LCIA). Idioma: Inglês.

•

Assessoria à CMS Londres na representação de empresa de leasing aeronáuticos em dispute
referente à locação de helicópteros (LCIA). Idioma: Inglês.

•

Representação de multinacional de telecomunicações e média no âmbito de uma arbitragem
internacional relativa à aquisição de um grupo de empresas do sector de telecomunicações
(UNCITRAL). Idioma: Inglês.

•

Representação de diversas entidades, sociedades individuais e fundos de investimento, no âmbito de
ações arbitrais relativas ao incumprimento de contratos de compra e venda de ações, garantias e
direitos de preferência (ACL/CCIP). Idioma: Português.

•

Representação de multinacional do sector imobiliário no âmbito de uma ação arbitral de impugnação
de deliberações sociais (ACL/CCIP). Idioma: Português.

•

Representação de empresa de retail em duas arbitragens relativas a direitos de preferência e

clausula penal, em acordos celebrados com multinacional holandesa (ACL/CCIP). Idioma: Inglês.
•

Representação de empresa concessionária de serviços portuários no âmbito de uma ação arbitral
relativa a incumprimentos no sector portuário (ACL/CCIP). Idioma: Português.

•

Representação de empresa em litígio referente ao exercício de direitos de preferência e
interpretação de acordo parassocial celebrado relativamente a empresa holding do sector do
turismo (IAC/CAC Porto). Idioma: Português.

•

Representação de empresa do sector dos resíduos em arbitragem relativa à interpretação de acordo
de compra e venda de participações sociais/distribuição de dividendos (ad hoc). Idioma: Português.

•

Representação de entidade pública em diversas arbitragens relativas à execução de contratos de
empreitada de construção (ad hoc). Idioma: Português.

•

Representação de empresa imobiliária em arbitragem relativa ao incumprimento de contrato
promessa de construção de empreendimento (ad hoc). Idioma: Português.

•

Representação de seguradora no âmbito de uma ação arbitral relativa a sinistro de incêndio de
fábrica (ad hoc). Idioma: Português.

•

Representação de um profissional de Golfe no âmbito de uma ação arbitral relativa a um contrato de
patrocínio (ad hoc). Idioma: Português.

•

Representação de empresas farmacêuticas no âmbito de diversas ações arbitrais relativas a conflitos
de direito de propriedade industrial entre empresas de genéricos e originadores (ad hoc). Idioma:
Português.

•

Representação de empresa farmacêutica no âmbito de providência cautelar arbitral em ação arbitral
necessária relativa a conflitos de direito de propriedade industrial entre empresas de genéricos e
originadores (ad hoc). Idioma: Português.

Áreas de exercício preferencial
Joaquim Shearman de Macedo tem experiência muito relevante em arbitragem doméstica e
internacional, designadamente na área financeira e de valores mobiliários, comercial e societário,
M&A, seguros, construção e energia.
[…]
Trabalhos Publicados (áreas)
•

MACEDO, Joaquim Shearman de, “Sobre a qualificação civil da incapacidade suportar os custos
do processo arbitral por uma das partes”, in Themis - Ano IX - n.º 16 – 2009, Almedina

•

MACEDO, Joaquim Shearman de; JÚDICE, José Miguel, “Competing Rights of Access to Justice
and Party Autonomy to Select Arbitration”, in International Arbitration Law Review, Vol 12, Issue
4, 2009

•

MACEDO, Joaquim Shearman de; LOMBA, Pedro, “O crime de abuso de confiança fiscal no novo
regime geral das infracções tributárias”, in Revista da Ordem dos Advogados. - Lisboa. -A. 67, t.3
(Dez. 2007)

•

Restructuring & Insolvency in 50 jurisdictions worldwide - PENA, Nuno; MOREIRA, Andreia;

MACEDO, Joaquim Shearman de; “Portugal”, Restructuring & Insolvency in 50 jurisdictions
worldwide, Law Business Research ltd., 2011, páginas 327-337
•

CMS Guide to Arbitration – Vol. I e II - MACEDO, Joaquim Shearman de; Real, Rui “Arbitration in
Portugal”, págs. 587-612, CMS Frankfurt 2012

•

VI Congresso do Centro de Arbitragem Comercial - Intervenções - Centro de Arbitragem
Comercial - Associação Comercial de Lisboa. Joaquim Shearman de Macedo | Filipa Cansado
Carvalho | Sofia Ribeiro Mendes | Nuno Salazar Casanova | Bernardo Reis | Pedro Caetano
Nunes | Carla Gonçalves Borges | Dário Moura Vicente | António Pinto Leite | Rui Chancerelle de
Machete | Jan Kleinheisterkamp | Francisco G. Prol. Lisboa 2013

•

Study on trade secrets and confidential business information in the internal market - European
Comission, 2013

•

Sanção Pecuniária Compulsória e Arbitragem. Algumas considerações - MACEDO, Joaquim
Shearman de, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas, Vol. II – 2013,
Coimbra Editora

•

VIII Congresso do Centro de Arbitragem Comercial - Intervenções - Centro de Arbitragem
Comercial - Associação Comercial de Lisboa. Joaquim Shearman de Macedo | António de
Magalhães Cardoso | Nuno Villa-Lobos | António García Martinez | António Santos Abrantes
Geraldes | Jan K. Schafer | David Arias | Paul-Jean Le Cannu | António Henriques Gaspar, Lisboa
2015

•

The principle of “no creditor worse off” under Portuguese law - MACEDO, Joaquim Shearman de,
e FUCHS, Felix, in Insolvency and Restructuring International, IBA Insolvency Section, Vol. 13, No.
2, September 2019

•

"Caução e Medida Cautelar Arbitral" - MACEDO, Joaquim Shearman de, in Arbitragem Comercial
– Estudos Comemorativos dos 30 anos do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de
Comércio e Indústria Portuguesa, 2019, Almedina, Coimbra

•

"O árbitro de emergência" - MACEDO, Joaquim Shearman de, in Estudos em Homenagem a Rui
Pena, 2019, Almedina, Coimbra

Idiomas Profissionais
Português e inglês
Associação/Ordem Profissional
Presidente do Conselho de Deontologia da Associação Portuguesa de Arbitragem (desde 2019).
Vice-presidente do Conselho Executivo do Centro de Mediação e Arbitragem Concórdia (vogal desde
2012, vice-presidente desde 2017)
Membro da Comissão de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI)
Membro da Associação Portuguesa de Arbitragem (desde 2010)
Membro da International Bar Association (desde 2006)
Membro do Capítulo Português da Cour Europeéne d'Arbitrage (desde 2009)

Membro da Ordem dos Advogados Portugueses desde 2001

□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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