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Nova lei não é suficiente para
desenvolver a arbitragem voluntária
Presidente do Centro deArbitragem Comercial diz que há ainda muito trabalho a fazer
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Anova lei da arbitragem ainda não
foi suficiente para potenciarumau
mento significativo do número de
arbitragens realizadas e há ainda
muito trabalho a fazer O alerta
vemde RuiChancerelle deMache
te presidente da direcção do Cen
trodeArbitragemComercial daCâ
maradeComércioe IndústriaPor

tuguesa que esta semana realiza o
seu VII congresso na Associação
Comercial de Lisboa

É necessário terpresente que o
novo quadrojurídico nãoé suficien
te só por si para o desejável desen
volvimento da arbitragem refere
o advogado Em rigor não é possí
vel afirmar serjávisível um aumen
to do número de arbitragens como
consequência da nova Lei Há de
facto um aumento de arbitragens
mas issojáeraumquadro que sevi
nha verificando aindaque paulati

namentenos últimos anosa quea
nova Lei não deixaráde darum im

pulso bastante acentuado
Para Rui Machete é preciso di

vulgar e promovera nova lei a nível
nacional e internacional Desde

logo é importantíssimo que os
players em arbitragem saibam
aproveitardamelhor maneira este
instrumento E para isso devem
ter naarbitragem umapráticaque
ultrapasse o conservadorismo de
actuação processual tradicional
procurando semprejuízodos prin
cípios fundamentais presentes em
qualquer litígio uma solução segu
ra ejusta emdetrimentodos aspec
tos processuais que devem ser agi
lizados

Há que apostar numa comunidade
lusófona forte e coesa
E se é certo que não deixará esta
Leide contribuir eficazmente para
a melhoria da imagem da justiça
portuguesa a nível internacional
também é verdade que a procura
de Portugal paraarbitragens inter
nacionaisque sejamconduzidas em
língua portuguesa passa para além
dos meros mecanismos legais
prossegue o responsável De facto
lembra isso tem também a ver
ou tem sobretudoaver com aexis
tência de uma comunidade lusófo
na forte e coesa Para Rui Mache

te são inegáveis as afinidades cul
turais entre os países de língua ofi
cial portuguesa acomeçarpelo en
tendimentode se falar amesma

gua mas também tem de existir
uma forte componente política e
económica concertada entre osvá

rios países para que essa realidade

seja visível
E nesse contexto o Centro de

Arbitragem da Câmara de Comér
cio e IndústriaPortuguesa poderá
ser um dos promotores desse des
envolvimento em conjunto com
outros Centros de Arbitragem de
países lusófonos O Centro tem
aliás procuradodesenvolver laços
de cooperação com instituições de
arbitragem de outros países desi
gnadamente noBrasil onde a arbi

tragem se encontra numestado de
desenvolvimento assinalável eMo
çambique tendojá celebrado pro
tocolosdecooperaçãocom institui
ções de arbitragem desses países
explica o advogado

Alémdisso oCentrodeArbitra
gemtemestado também atento ao
desenvolvimentodaarbitragemem
outros países lusófonos garantin
doa disponibilidadepara o enten
dimento institucional que venha

revelar se necessário

Num quadro mais interno o
Centro tem igualmente realizado
um trabalho junto de empresas
portuguesas estandoprogramadas
nos próximos tempos sessões de
apresentação em outras cidades
além de Lisboa como sejam Vi
seu Coimbra Braga Évora Setú
bal Faro Santarém com o apoio
e colaboração de estruturas asso
ciativas locais

Congresso vai
debater arbitragem
comercial

Um fórum de debate de
questões ligadas à
arbitragem em especial

arbitragem de natureza económica
e que seja um importante
instrumento de divulgação e
promoção desta forma de
realização da justiça É este o
objectivo doVII congressodo
Centro de Arbitragem da Câmara de
Comércio e Indústria marcado para
27 e 28 de Junho

O evento conta com a participação
de especialistas internacionais
como Tomás Timbane sócio do GLM
Gabinete Legal Moçambique e

bastonário da Ordem dos

Advogados de Moçambique de José
António Cainzos sócio da Clifford
Chance Madrid de Francisco
Gonzalez de Cossío da Gonzalez De
Cossío Abogados México do
mediador Jerremy Lack do
advogado sénior da Cleary Gottlieb
Steen Hamilton LLP Aren
Goldsmith

As várias intervenções serão
reunidas em livro a publicar pela
Almedina
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