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Nuno Ferreira Lousa é o Sócio responsável pelo departamento de Dispute Resolution do escritório da 

Linklaters em Portugal. Conta com mais de 21 anos de experiência em temas de contencioso comercial, 

com vasta experiência em contencioso bancário e de mercado de capitais e em litígios com enfoque 

económico-financeiro. Tem igualmente experiência em processos de investigação interna para deteção 

de fraude e corrupção, bem como no acompanhamento desse tipo de situações em processos judiciais. 

É Vogal da Direção da Associação Portuguesa de Arbitragem (APA) desde 2017, sendo um dos 

fundadores do Conselho dos Sub-40 da APA, que abrange os associados mais jovens da associação.  

É Vice-Presidente do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, 

a mais relevante instituição arbitral em Portugal. 

Entre 2014 e 2019, assumiu a presidência da Comissão de Responsabilidade Corporativa e 

Anticorrupção da Delegação da ICC Portugal. 

Integra também a ICC Task Force on Arbitration of Climate Change Related Disputes e a ICC Task Force 

on Corruption in Arbitration. 

É membro da ICCA - International Council for Commercial Arbitration (Conselho Internacional de 

Arbitragem Comercial) e integra a lista de árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial - 

Brasil (CAMARB), do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa 

(CCIP), do Instituto de Arbitragem Comercial da Associação Comercial do Porto, da Câmara de Comércio 

e Indústria Luso-Espanhola (CCILE), da Concórdia - Centro de Conciliação, Mediação de Conflitos e 

Arbitragem, do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e do Centro Internacional de Arbitragem das Ilhas 

Virgens Britânicas (BVI IAC). 

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1998, concluiu a pós-

graduação em Direito das Empresas, em 2000. 

É atualmente docente convidado na área de arbitragem nas Faculdades de Direito da Universidade de 

Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa. 
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É orador em várias conferências e seminários, tanto em Portugal como a nível internacional, destacando-

se, entre outras conferências promovidas pela Câmara Internacional do Comércio (ICC) e ICC Portugal, 

pelo Centro de Arbitragem Comercial da CCIP e pelo Círculo de Advogados de Contencioso em Portugal, 

iniciativas recentes dedicadas a temas como: 

- “O Controlo e as Garantias do Processo Arbitral” (XIII Congresso do Centro de Arbitragem 

Comercial em Portugal, 2019); 

- "A Produção e a Apreciação da Prova" (V Conferência Diálogos Magistrados Advogados, 2019); 

- os “Conflitos de Interesses” (ICC Portugal, 2019); 

- a “Integridade e responsabilidade empresarial” (OPCR - Observatório Português de Compliance 

e Regulatório e Morais Leitão, 2018); 

- a “Arbitragem em Moçambique” (Linklaters e CGA, 2017); 

- a “Legislação Anticorrupção – Compliance e Arbitragem” (conferência promovida pela sociedade 

de advogados Lobo & Ibeas (Brasil), em parceria com a Linklaters, 2017); 

- a “Arbitragem e Mediação Administrativa: um desafio lançado ao contencioso administrativo 

português” (ICJP - CIDP, 2014) 

- “A arbitragem em clima de crise económica: a insuficiência de meios económicos e a insolvência. 

Problemas e soluções” (APA - Associação Portuguesa de Arbitragem, 2013). 

Publica regularmente artigos na área da arbitragem, destacando-se os seguintes: 

-  “Lei da Arbitragem Voluntária Anotada”, Almedina, atualmente na 4.ª edição, 2019 (em co-

autoria); 

- “Cross-examination em arbitragem internacional”, Almedina, 2018; 

- “Mozambique”, in Global Arbitration Review, 2016 e 2017 (em co-autoria); 

- “The Southern African Development Community and its protocol in finance and investment”, in 

TDM 4 - Transnational Dispute Management, 2016 (em co-autoria); 

- “International Arbitration in Brazil”, in International Commercial Arbitration, 2016 (em co-autoria); 

- “Arbitrating Intellectual Property Disputes in Portugal: A Case Study”, in Kluwer Arbitration Blog, 

2015 (em co-autoria); 

- “Produção de prova em arbitragens internacionais: em especial, a apresentação de prova 

documental em poder da parte contrária”, in VII Congresso do Centro de Arbitragem Comercial: 

intervenções, 2014; 

- “A escolha de árbitros: a mais importante decisão das partes numa arbitragem?”, in V Congresso 

do Centro de Arbitragem Comercial: intervenções, 2012; 

- “Portuguese Arbitration Law: A Gateway to Portuguese-Speaking Countries?”, in Kluwer 

Arbitration Blog, 2012 (em co-autoria). 


