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Curriculum Vitae 

 

I. Dados Pessoais 

Ana Paula Mota da Costa e Silva 

 

 

II. Situação profissional actual 

Professora Catedrática em Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa 

Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Arbitragem 

Membro do Conselho Consultivo da Concórdia – Centro de Conciliação, 

Mediação de Conflitos e Arbitragem 

Presidente do Instituto de Direito Brasileiro 

Presidente da Direcção do Instituto dos Valores Mobiliários 

Consultora jurídica 

Árbitro 

Advogada inscrita na Ordem dos Advogados de Portugal e do Brasil 

 

 

III. Prática em Arbitragem 

- Árbitro presidente e vogal em arbitragens nacionais e internacionais, ad hoc e 

em arbitragens institucionalizadas 

- Árbitro do Centro de Arbitragem Comercial 

- Árbitro do Centro de Arbitragem Voluntária Institucionalizada do Instituto 

dos Valores Mobiliários 

- Árbitro do Centro de Arbitragem Voluntária Institucionalizada da 

Associação Portuguesa de Direito Intelectual 

- Árbitro da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação 

Comercial da Bahia 

- Árbitro da Concórdia – Centro de Mediação e Arbitragem 
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- Árbitro da ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade 

Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações 

- Árbitro do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá [CAM – CCBC] 

 

 

IV. Habilitações académicas 

Licenciada, Mestre, Doutora e Agregada em Direito, especialidade Ciências 

Jurídicas; Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 

 

V. Atividades de ensino 

Regência das disciplinas de Arbitragem, Direito dos Valores Mobiliários, 

Direito, Direito Processual Civil e Teoria Geral, nos cursos de licenciatura, mestrado e 

doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

 

 

VI. Vínculos com Universidades brasileiras 

Professora Visitante da Universidade Federal da Bahia 

Professora Colaboradora da Universidade Federal da Bahia 

Professora Visitante do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Professora Visitante do programa de pós-graduação da Universidade Estatal 

do Rio de Janeiro 

 

 

VII. Publicações na área do Direito Administrativo 

- Graus de prova no procedimento administrativo, in Questões relevantes 

sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização da 

jurisprudência – após o primeiro ano de vigência do novo CPC - Em Homenagem à 

Professora Teresa Arruda Alvim, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo 2017, 23-28 
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- em coautoria com Filipa Lemos Caldas/Tiago Serrão, anotação ao art. 14º do 

RRCEE, in O regime de responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais 

entidades públicas: comentários à luz da jurisprudência, AAFDL, Lisboa 2017 

- em coautoria com Miguel Brito Bastos, A interpretação dos atos 

administrativos, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 122, 2017, 11-48 

- A administração e a parte por incumbência, Cadernos de Justiça 

Administrativa, n.º 120 (nov/dez 2016), 28-34 

- Multas contratuais: discricionariedade ou vinculação?, Cadernos de Justiça 

Administrativa, n.º 112 (julho/agosto 2015), 3-11 

- Jurisdição e competência internacional dos tribunais administrativos: a 

propósito do Acórdão do STA nº 4/2010, Cadernos de Justiça Administrativa, n. 84 

(Novembro/Dezembro 2010), 3-13 

 

 

 

VIII. Publicações na área da arbitragem 

- em coautoria com Duarte Gorjão Henriques, Arbitration in swaps: the 

Portuguese experience, Arbitration International, December 2017, volume 33, Issue 4 

 - Impartiality and Independence of the Arbitrators, Portuguese Arbitration 

Day, CIETAC, Beijing, 18 de setembro de 2017, academia.edu. 

 - em coautoria com Nuno Trigo dos Reis, Revisitando a estabilidade e a 

modificação do caso julgado arbitral: quando o futuro desmente a prognose, Spain 

Arbitration Review, n.º 28/2017, 83-94 

- A arbitrabilidade da pretensão anulatória de decisão arbitral: expansão da 

arbitragem a um domínio improvável, ROA Ano 75, I/II, 2015 (mas publicado em 

2016), 39-53; Revista de Arbitragem e Mediação, n.º 47 (2015), 233-244 

 - Valor da causa e causas do valor nos processos arbitrais, in Estudos de 

Direito da Arbitragem em Homenagem a Mário Raposo, Universidade Católica 

Editora, Lisboa, 2015, 199-209 

 - Tradução com Duarte Gorjão Henriques de “Ensaio “BIT’s”, “BAT’s” e 

“BUT’s”: reflexões sobre a resolução de litígios internacionais”, de Gary Born, Revista 

de Arbitragem e Mediação, ano 11, 42, julho-setembro 2014, 191-211 



 

 

4 

 - Acção modificativa do caso julgado arbitral – um meio de impugnação 

esquecido, em co-autoria com Nuno Trigo dos Reis, Revista da Ordem dos 

Advogados, Ano 74, II, 425-441 

 - Legitimidade extraordinária, procedimento e decisão arbitral: o eterno 

retorno à transmissão da coisa ou direito em litígio na pendência da ação, in Processo 

Civil nas Tradições Brasileira e Iberoamericana, Conceito Editorial, Florianópolis, 2014 

 - Preterição do contraditório e irregularidade de constituição de tribunal 

arbitral, in Revista de Processo, Ano 37, 212, Outubro 2012 

 - em coautoria com Marco Gradi, A intervenção de terceiros no procedimento 

arbitral no direito português e no direito italiano, Revista brasileira de arbitragem, 

Ano VIII, nº 28 (out/nov/dez 2010), 41-92 

 - Arbitrabilidade e tutela colectiva no contencioso das deliberações sociais, 

Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Almedina, 

Coimbra 2011 

 - A Nova Face da Justiça. Os meios extrajudiciais de resolução de 

controvérsias, Coimbra Editora, Coimbra 2009 

 - De minimis non curat praetor. O acesso ao sistema judicial e os meios 

alternativos de resolução de controvérsias: alternatividade efectiva e 

complementaridade, RePro 158 (ano 33; Abril 2008), 93-106 [O Direito, ano 140 (2008), 

735-752] 

 - Lei de Arbitragem Voluntária em Debate, coordenação Antonio Teixeira 

Duarte, AA.VV., II Colectânea de textos publicados na News Letter GRAL, (Fevereiro 

de 2008) 

 - A execução em Portugal de decisões arbitrais nacionais e estrangeiras. 

Intervenção no I Congresso Nacional de Arbitragem (2007), ROA, ano 67, 629-682 (= I 

Congresso Nacional de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, 

(Centro de Arbitragem Comercial), Intervenções, Almedina, Coimbra 2008, 131-180 

 - Lei da Arbitragem Voluntária em debate, coordenação António Teixeira 

Duarte, AA.VV., News Letter DGAE, nº 7 (Setembro de 2006), 9, 14-16, 18 

 - A arbitrabilidade de medidas cautelares nos direitos português e brasileiro, 

Revista brasileira de arbitragem, n. 4 (2005), 65-84 

 - A arbitrabilidade de medidas cautelares, ROA ano 63 (Abril 2003), 211-235 
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 - Os meios de impugnação de decisões proferidas em arbitragem voluntária 

no direito interno português, ROA, ano 56 (1996), I, 179-207 

 

 

IX. Intervenções na área da Arbitragem 

- Oradora no Painel III: Precedents in International Commercial Arbitration, do 

II Oxford Symposium on Comparative International Commercial Arbitration, em 

Oxford, organizado pelo Commercial Law  Centre da University of Oxford, no dia 20 

de Novembro de 2017 

 - Oradora no III Colóquio Luso-Brasileiro de Direito Processual Civil, co-

organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pelo Instituto de 

Direito Brasileiro, pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil e pelo NELB, 

nos dias 2 e 3 de Novembro de 2017 (tema da intervenção: Precedentes na arbitragem)  

 - Oradora na conferência organizada pela CIESP e pelo CBAR, em São Paulo, 

no dia 26 de Outubro de 2017 (tema da intervenção: Possibilidades e limites de sanção 

pelo tribunal arbitral à parte por comportamento desleal”. 

 - Aula proferida na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, no 

dia 25 de Outubro de 2017 (tema: Pontos controversos na arbitragem interna e 

internacional) 

 - Oradora no IV Congresso Pan-Americano de Arbitragem, organizado pelo 

CAM-CCBC, em São Paulo, nos dias 23 e 24 de Outubros de 2017 

 - Oradora no painel “Ónus da Prova – Que pode fazer o tribunal?”, do VII 

Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra, organizado por José Miguel Júdice 

e António Pinto Leite, nos dias 12, 13 e 14 de Outubro de 2017 

 - Oradora na conferência da Task Force on Third-Party Funding, co-

organizada, pelo Internacional Council For Commercial Arbitration e pela Queen 

Mary University of London, em Lisboa, no dia 9 de Outubro de 2017 

 - Aula proferida na Universidade de Relações Internacionais de Pequim, no 

dia 20 de Setembro de 2017, sobre o tema “Porquê querer ser árbitro?” 

 - Oradora no Portuguese Arbitration Day, organizado pela CIETAC, em 

Pequim, em 18 de setembro de 2017 (Tema da intervenção: Impartiality and 

Independence of the Arbitrators) 
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 - Aula proferida em 27 de junho de 2017, no Curso de pós-graduação em 

Direito dos Valores Mobiliários, organizado pelo Instituto dos Valores Mobiliários da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Tema da intervenção: Arbitragem 

no sector dos instrumentos financeiros) 

 - Aula proferida em 27 de junho de 2017, no Curso de pós-graduação em 

Direito, organizado pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa (Tema da intervenção: Arbitragem no sector dos 

instrumentos financeiros) 

 - Aula proferida em 6 de junho de 2017, no Curso de pós-graduação em 

Direito da Arbitragem, organizado pelo Centro de Investigação de Direito Privado da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Tema da intervenção: Estabilidade e 

modificação da decisão arbitral) 

 - Oradora na IV Jornada Luso-brasileira de arbitragem, ocorrida em Lisboa, 

em 26 de maio de 2017, organizada pelo Centro de Arbitragem Comercial e pelo CAM 

– CCBM (Tema da intervenção: Arbitragem societária: especificidades processuais e a 

arbitragem institucionalizada) 

- Aula proferida no curso de pós-graduação em Direito da arbitragem, 

organizado pelo Centro de Investigação de Direito Privado, na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, no ano letivo de 2015-2016 (tema da intervenção: 

Fundamentos de anulação [das decisões arbitrais], em 22 de março de 2016) 

 - Moderadora nas II Jornadas Arbitrais, submetidas ao tema Cautelas nas 

arbitragens internacionais, organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado, 

na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no dia 10 de março de 2016 

 - Aula proferida no Curso sobre Jurisprudência Arbitral Tributária, 

organizado pelo CAAD (Lisboa) em parceria com os Cadernos de Justiça Tributária 

(CEJUR), em 26 de Fevereiro de 2016, em Lisboa (tema da intervenção: A 

conformidade constitucional e a oportunidade política da arbitragem administrativa) 

  - Aula proferida conjuntamente com Francisco Prol no curso de pós-

graduação organizado pelo Instituto dos Valores Mobiliários, em Lisboa, em 2 de 

junho de 2015 (tema da intervenção: Arbitragem e Mercado de Capitais) 

 - Oradora no V Encontro da CIMA (Corte Civil e Mercantil de Arbitraje), 

organizado pela CIMA, em Lisboa, em 25 de março de 2015 (tema da intervenção: A 

segunda instância arbitral) 
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 - Keynote speaker na sessão de lançamento do Centro Concórdia, Centro de 

Conciliação, Mediação de Conflitos e Arbitragem, organizada pela Concórdia, em 

Lisboa, em 3 de dezembro de 2014 (tema da intervenção: A arbitragem: passado, 

presente e futuro) 

 - Oradora na conferencia organizada pela APA (Associação Portuguesa de 

Arbitragem), em parceria com a Associação Comercial do Porto, no Porto, em 25 de 

novembro de 2014 (tema da intervenção: A impugnação das decisões arbitrais na nova 

LAV: soluções novas e pontos de atrito) 

 - Aula proferida no curso organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-

Políticas, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Lisboa, em 25 de 

setembro de 2014 (tema da intervenção: O processo arbitral em Portugal) 

 - Oradora no II Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra, nos dias 

18,19 e 20 de Outubro de 2012 (tema da intervenção: O que poderá correr mal na 

aplicação da nova LAV?) 

 - Oradora no IV Encontro Nacional de Direito Civil e Processo Civil, 

organizada pela Múltipla em parceria com o Curso Jus Podium, na Bahia, nos dias 13 a 

15 de Setembro de 2012 (tema da intervenção: Autonomia privada e arbitragem) 

 - Aula proferida no Curso de Aperfeiçoamento para Magistrados-Arbitragem, 

organizado pela Escola da Magistratura do Paraná em parceria com a Câmara de 

Arbitragem das Indústrias do Estado do Paraná, nos dias 16 e 17 de agosto de 2012 

(tema da intervenção: Panorama das relações entre Poder Judiciário e Arbitragem em 

Portugal) 

 - Comentadora da sessão sobre Cooperação entre os tribunais arbitrais e os 

tribunais judiciais, integrada no Colóquio sobre Meios Alternativos de Aplicação da 

Justiça, organizado pela Escola de Direito do Minho, em 25 de Novembro de 2011 

 - Oradora, em 16 de Fevereiro de 2011, no seminário organizado por Morais 

Leitão, Galvão Teles Soares da Silva § Associados sobre “O projecto de nova Lei de 

arbitragem voluntária” (tema da intervenção: Impugnação da decisão arbitral: 

alterações fundamentais) 

 - Comentadora, em 16 de Fevereiro de 2011, da intervenção de Miguel Galvão 

Teles sobre “Intervenção de terceiros”, em seminário organizado por Morais Leitão, 

Galvão Teles Soares da Silva & Associados sobre “O projecto de nova Lei de 

arbitragem voluntária” 



 

 

8 

 - Comentadora da sessão, organizado pela Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa, em Novembro de 2010, sobre “Arbitrabilidade de 

medidas cautelares”; orador: Dr António Pinto Monteiro 

 - Comentadora da sessão promovida pelo Conselho de Prática Arbitral, da 

Associação Portuguesa de Arbitragem, sobre “A arbitrabilidade dos litígios”, em 

Fevereiro de 2010 

 - Oradora no Congresso Internacional de Direito Processual Civil organizado 

pelo Ministério Público Federal e pela Escola Superior do Ministério Público da 

União, ocorrido no Rio de Janeiro, entre 31 de Agosto e 2 de Setembro de 2009 (tema 

da intervenção: Arbitragem de interesses públicos?) 

 - Aula proferida no curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, em Maio de 2009 (Tema da intervenção: A arbitragem em 

Portugal: actualidade e perspectivas) 

 - Aula proferida no Curso de pós-graduação em Arbitragem, organizado pela 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, no ano lectivo de 2008/2009 

(tema da intervenção: O processo arbitral. Início da arbitragem e passos processuais. 

A autonomia do processo arbitral. Importância dos acordos e das decisões 

processuais. Princípios fundamentais e imperativos no processo arbitral. A produção 

de prova na arbitragem doméstica e internacional.), data da intervenção: 27 de 

Fevereiro 

 - Aula proferida no Curso de pós-graduação em Arbitragem, organizado pela 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, no ano lectivo de 2007/2008 

(tema da intervenção: A decisão arbitral. Tipos de decisão arbitral. O problema da 

decisão arbitral por acordo das partes. Forma e conteúdo, Meios de impugnação da 

decisão arbitral. Reconhecimento e execução da decisão arbitral. Lei internacional e 

análise comparativa da lei nacional. A litispendência e o caso julgado na arbitragem 

internacional) 

 - Oradora na edição de Brasília do Primeiro Encontro Luso-brasileiro, 

integrado nas comemorações dos Duzentos Anos de Poder Judiciário Independente 

no Brasil, organizado pelo Supremo Tribunal Federal, do Brasil, e pelo Instituto de 

Direito Brasileiro, da Faculdade de Direito de Lisboa, em Outubro de 2007 (tema da 

intervenção: O acesso ao sistema judicial e os meios alternativos de resolução de 

controvérsias) 

 - Oradora na conferência - debate, organizada pelo CICAP, em Novembro de 

2006 (tema da intervenção: Arbitragem: publicidade ou privacidade?) 
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 - Aula proferida no curso de pós-graduação em Direito Comercial 

Internacional (Contratos Internacionais e Arbitragem), organizado pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, no ano lectivo de 2005/2006 (tema da intervenção: 

Decisão arbitral) 

 - Aula proferida no curso de pós-graduação em Direito Comercial 

Internacional (Contratos Internacionais e Arbitragem), organizado pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, no ano lectivo de 2004/2005 (tema da intervenção: 

Decisão arbitral) 

 - Aula proferida no curso de pós-graduação em Direito Comercial 

Internacional (Contratos Internacionais e Arbitragem), organizado pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, no ano lectivo de 2003/2004 (tema da intervenção: 

Decisão arbitral) 

 - Oradora no seminário sobre “O novo Código dos Valores Mobiliários”, 

organizado pela MGI, em 2000 (tema da intervenção: Resolução de litígios. A 

arbitragem, a mediação e a acção popular) 

 - Oradora no seminário subordinado ao tema “Arbitragem – uma opção a 

considerar”, organizado pela Ordem dos Advogados, em colaboração com o Colégio 

de Abogados de Madrid e a Cour Européenne d’Arbitrage em 1996 (tema da 

intervenção: As vias de recurso contra a sentença arbitral no direito interno 

português) 

 

 

X. Júri de prémios científicos 

- Membro do júri de atribuição do prémio atribuído pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários para trabalhos científicos elaborados na área jurídica, 

ano do concurso: 2007; reunião do júri: 2008; data de atribuição pública do prémio: 

Dezembro de 2008; trabalho vencedor: Manuel Requicha Fernandes, As ofertas 

concorrentes 

- Membro do júri do I Prémio Wolters Kluwer Portugal de artigos jurídicos 

doutrinários, ano do concurso: 2008; reuniões do júri: Janeiro e Fevereiro de 2008; data 

de atribuição pública do prémio: Março de 2008 

- Membro do júri do II Prémio Wolters Kluwer Portugal de artigos jurídicos 

doutrinários, ano do concurso: 2010 
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- Membro do júri de atribuição do prémio atribuído pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários para trabalhos científicos elaborados na área jurídica, 

ano do concurso: 2011; reunião do júri: 2012 

- Membro do júri de atribuição do prémio atribuído pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários para trabalhos científicos elaborados na área jurídica, 

ano do concurso: 2013; reunião do júri: 2014 

- Membro do júri de atribuição do prémio atribuído pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários para trabalhos científicos elaborados na área jurídica, 

ano do concurso: 2015; reunião do júri: 2016 

- Membro do júri do Concurso bianual para Jóvenes Procesalistas, atribuído pelo 

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, ano do concurso: 2016; Prémio atribuído em 

Homenagem ao Professor Doutor José Carlos Barbosa Moreira  

 


