Centros de Arbitragem autorizados pelo Ministério da Justiça
Nome

Requerentes

CAP – APMEP - Centro
de Arbitragem em
Contratos Públicos da
Associação
Portuguesa dos
Mercados Públicos

Associação Portuguesa dos
Mercados Públicos

Centro de Arbitragem
da Câmara de
Comércio e Indústria
Luso-Espanhola

Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Espanhola

Centro de Informação,
Mediação e
Arbitragem da Ordem
dos Notários

Ordem dos Notários

Objeto
Resolução de litígios relativos à
validade, interpretação e execução dos
contratos
públicos,
nacionais
e
transnacionais,
incluindo
os
que
resultem da aplicação do artigo 180.º
do CPTA, que respeitem a interesses de
natureza
patrimonial,
ou
não
patrimonial desde que as partes
possam celebrar transação sobre o
direito controvertido e que não estejam
submetidos exclusivamente a tribunal
judicial ou a arbitragem necessária.
Resolução de qualquer litígio que
resulte do intercâmbio económico
bilateral entre Espanha e Portugal ou
entre os membros da Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Espanhola,
ou ainda qualquer litígio respeitante a
interesses de natureza patrimonial em
matéria civil e comercial, público ou
privado, interno ou internacional, que
não respeite a direitos indisponíveis e
que
não
esteja
submetido
exclusivamente a tribunal judicial ou
arbitragem necessária.
Resolução, por via da mediação ou
arbitragem, de quaisquer litígios que
possam ser submetidos a meios
alternativos de resolução, em quaisquer
matérias não excluídas por lei.

Âmbito

Contactos

Autorização

Âmbito nacional e
caráter
especializado

Edifício IST, Tagus Park, Porto
Salvo, 2780-990 Oeiras
E-mail: mail@apmep.pt
Site: www.apmep.pt

 Despacho n.º
7534/2016,
publicado na 2.ª
série do DR, de 7
de junho de 2016

Âmbito nacional e
caráter especializado

Avenida Marquês de Tomar, n.º 2
7.º andar, 1050-155 Lisboa
Tel./Fax: 21 355 81 39
E-mail: caccile@ccile.org

 Despacho n.º
902/2014,
publicado na 2.ª
série do DR, de
21 de janeiro de
2014

Âmbito nacional e
caráter genérico

Travessa da Trindade, n.º 16, 2.º
C, 1200-469, Lisboa
Tel.: 21 346 81 76
Fax: 21 346 81 78
E-mail: geral@notarios.pt

 Despacho n.º
14517/2013,
publicado na 2.ª
série do DR, de
11 de novembro
de 2013
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Centro de Conciliação,
Mediação de Conflitos
e Arbitragem da
Concórdia – Centro
Concórdia

Concórdia – Centro de
Conciliação e Mediação de
Conflitos

Resolução, por via da mediação,
conciliação e arbitragem, de qualquer
litígio que possa ser submetido a meios
alternativos de resolução, em quaisquer
matérias não excluídas por lei,
designadamente decorrentes de atos e
contratos de natureza comercial, a
solicitação de quaisquer entidades,
pessoas
singulares
ou
coletivas,
nacionais ou estrangeiras, quer sejam
ou não residentes no território nacional.

Âmbito nacional e
caráter genérico

Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 149,
3.º Dt.º, 1070-242 Lisboa
Tel.: 21 381 28 15
Fax: 21 381 28 17
E-mail: correio@concordia.com.pt
Site: www.concordia.com.pt

 Despacho n.º
14460/2013,
publicado na 2.ª
série do DR, de 8
de novembro de
2013

CNIACC — Centro
Nacional de
Informação e
Arbitragem de
Conflitos de Consumo

Associação de Consumidores de
Portugal (ACOP), a Associação
Industrial Portuguesa –
Confederação Empresarial (AIPCE), a Associação de
Instituições de Crédito
Especializado (ASFAC) e a
Direcção-Geral do Consumidor
(DGC)

Resolução de litígios em matéria de
conflitos de consumo e de litígios que
ocorram no âmbito do projeto Casa
Pronta, sendo a sua competência
limitada ao valor da alçada dos tribunais
da Relação, excetuando os litígios no
âmbito do Projeto "Casa Pronta" e os
litígios
de
consumo
sujeitos
a
arbitragem necessária nos termos da
Lei n.º 6/2011, de 10 de março, os
quais não estão sujeitos a qualquer
limitação de valor.

Âmbito nacional, com
caráter especializado e
de atuação supletiva
perante os restantes
centros de arbitragem

Rua D. Afonso Henriques, n.º 1
4700-030 Braga
Tel.: 253 619 107
E-mail: geral@cniacc.pt
Site: www.cniacc.pt

 Despacho n.º
20778/2009,
publicado na 2ª
Série do DR, de
16 de setembro
de 2009

CEMEAR ÓBIDOS —
Centro de Mediação e
Arbitragem

Câmara Municipal de Óbidos,
Associação Forense do Oeste
(AFO), Concórdia — Centro de
Conciliação e Mediação de
Conflitos e Instituto de
Mediação e Arbitragem de
Portugal (IMAP)

Prestar serviços de resolução de
conflitos,
através
da
mediação,
arbitragem ou outro meio de resolução
de litígios, em qualquer matéria, desde
que, por lei especial, não esteja
exclusivamente submetida a tribunal
judicial, arbitragem necessária e que
não respeite a direitos indisponíveis.

Âmbito nacional, com
caráter geral

Largo de S. Pedro, 2510-086
Óbidos
Tel.: 262955569 / 262955500
Fax: 262955574 / 262955501
E-mail: cemearobidos@cmobidos.pt
Site: www.cm-obidos.pt

CAAD – Centro de
Arbitragem
Administrativa

Associação dos Oficiais de
Justiça, a Associação Sindical
dos Conservadores do Registo,
a Associação Sindical dos
Funcionários de Investigação
Criminal da Polícia Judiciária, a

Promover a resolução de litígios
emergentes de contratos e de relações
jurídicas de emprego público e, nos
termos do Decreto-Lei n.º 10/2011, de
20 de janeiro, dirimir litígios em matéria
tributária, permitindo aos contribuintes

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Av. Duque de Loulé, n.º 72, 2.º
Piso, 1050-091 Lisboa
Tel.: 213189027
E-mail: geral@caad.org.pt
Site: www.caad.org.pt

 Despacho n.º
9089/2017,
publicado na 2.ª
Série do DR, de
16 de outubro de
2017
 Despacho n.º
13039/2009,
publicado na 2ª
série do DR, de
03 de junho de
2009

 Despacho n.º
5097/2009,
publicado na 2ª
série do DR, de
12 de fevereiro
de 2009
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ARBITRARE - Centro
de Arbitragem para a
Propriedade
Industrial, Nomes de
Domínio, Firmas e
Denominações

Associação Sindical dos
Funcionários Técnicos
Administrativos Auxiliares e
Operários da Polícia Judiciária, a
Associação Sindical dos Oficiais
dos Registos e do Notariado, a
Associação Sindical dos
Seguranças da Polícia Judiciária,
a Associação Sindical dos
Trabalhadores dos Serviços
Prisionais, a Confederação de
Comércio e Serviços de
Portugal, o Sindicato dos
Funcionários Judiciais, o
Sindicato Nacional do Corpo da
Guarda Prisional, e o Sindicato
dos Trabalhadores dos Registos
e do Notariado
Associação Industrial
Portuguesa - Confederação
Empresarial (AIP-CE), a
Associação Portuguesa de
Consultores de Propriedade
Industrial (ACPI), a Associação
Portuguesa da Indústria
Farmacêutica (APIFARMA), a
Associação Portuguesa de
Medicamentos Genéricos
(APOGEN) e a Associação de
Prestadores de Registos de
Domínio e Alojamento
(APREGI).

recorrer ao CAAD quando discordem de
certas
decisões
da
Autoridade
Tributária e Aduaneira.

Promover a resolução de quaisquer
litígios em matéria de propriedade
industrial, nomes de domínio, firmas e
denominações, desenvolvendo para o
efeito as ações adequadas a tal fim, tais
como manter o regular funcionamento
do
Tribunal
Arbitral,
prestar
informações de carácter técnico e
administrativo, promover o contacto
entre
as
partes
e
eventuais
contrainteressados
e
realizar
as
diligências necessárias à instrução dos
processos
O ARBITRARE é ainda competente para
dirimir litígios emergentes da invocação
de direitos de propriedade industrial
quando
estejam
em
causa
medicamentos
de
referência
e
medicamentos genéricos, submetidos a
arbitragem necessária nos termos da
Lei n.º 62/2011/ de 12 de dezembro.

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre
2, Piso 8, Sala 9, 1070-102
Lisboa
Tel.: +351 211 203 100
Fax: +351 211 203 131
E-mail: geral@arbitrare.pt
Site: www.arbitrare.pt

 Despacho n.º
28519/2008,
publicado na 2ª
série do DR, de 6
de novembro de
2008
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Centro de Arbitragem
da Câmara de
Comércio e Indústria
Luso-Alemã

Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã

Resolução de litígios resultantes do
intercâmbio económico bilateral entre a
Alemanha e Portugal, bem como entre
membros portugueses da Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Alemã de
Lisboa, emergentes de relações no
domínio
do
direito
comercial,
compreendendo,
designadamente,
relações contratuais e não contratuais,
fornecimento ou troca de bens ou de
serviços, contrato de distribuição,
representação comercial, faturação,
cessão
de
créditos,
transações
bancárias, cooperação comercial ou
industrial, bem como do direito civil, do
direito administrativo, do direito dos
transportes, do direito dos seguros, do
direito financeiro, do direito do
ambiente e dos demais ramos do direito
compatíveis com o objeto do Centro.

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Av. da Liberdade, 38, 2.º, 1269039 Lisboa
Av. Sidónio Pais, 379, 4100-468
Porto
Tel.: 213211207
Fax: 213467150.
E-mail: b-grandy@ccilaportugal.com

 Despacho n.º
25947/2005,
publicado na 2ª
série do DR, de
16 de Dezembro
de 2005

Centro de Arbitragem
Voluntária de
Conflitos de Consumo
da Região Autónoma
da Madeira

Secretaria Regional dos
Recursos Humanos da Região
Autónoma da Madeira

Resolução de litígios de consumo, de
natureza civil, que ocorram na Região
Autónoma da Madeira.

Âmbito regional,
abrangendo a Região
Autónoma da Madeira
e de caráter
especializado

Rua Direita, 27 – 1.º andar
9050-014 Funchal
Tel.: 291 750 330
Fax: 291 750 339
E-mail:
centroarbitragem.srias@madeira.
gov.pt
Site:
www.srrh.gov-madeira.pt/cacc

 Despacho n.º
21401/2005,
publicado na 2ª
série do DR, de
12 de outubro de
2005

Centro de Arbitragem
da Propriedade e do
Imobiliário da ESAI Escola Superior de
Actividades
Imobiliárias

ESAI - Escola Superior de
Atividades Imobiliárias,
devidamente mandatada pela
SPESI - Sociedade de Promoção
do Ensino Superior Imobiliário,
S.A.

Resolução de quaisquer litígios em
matéria
de
direito
reais,
nomeadamente resultantes de atos e
contratos que envolvam bens imóveis
ou atividades que com eles se
relacionem, em especial os resultantes
de contratos de compra e venda de
imóveis e questões deles emergentes,
contratos de arrendamento, contratos

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Praça Eduardo Mondlane, 7 – C,
1950-104 Lisboa
Tel.: 218367010
Fax: 218367019
E-mail: tribunalarbitral@capi.pt
Sítio: www.capi.pt

 Despacho n.º
20073/2005,
publicado na 2ª
série do DR, de
20 de setembro
de 2005

4

de promoção imobiliária e loteamento e
contratos de empreitada de obras
particulares e questões com eles
relacionadas, responsabilidade civil
emergente da atividade da indústria da
construção civil, quer das pessoas
coletivas quer das pessoas singulares,
que por lei não esteja submetida
exclusivamente a tribunal judicial ou a
arbitragem necessária e que não
respeitem a direitos indisponíveis.
Centro de Arbitragem
de Conflitos, Hotéis,
Viagens e Turismo

Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo
e Associação dos Hotéis de
Portugal

Resolução de litígios das agências de
viagens e turismo associadas da
Associação Portuguesa das Agências de
Viagens
e
Turismo
e
dos
empreendimentos turísticos associados
da Associação dos Hotéis de Portugal,
ou entre estas e as pessoas ou
entidades com quem mantenham
relações comerciais, excluindo os
consumidores, seus clientes.

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Rua do Duque de Palmela, n.º 2,
1.º Dt.º, em Lisboa
Tel.: 21 355 30 10
Fax: 21 314 50 80

Centro de Arbitragem
da Associação das
Indústrias de Madeira
e Mobiliário de
Portugal

Associação das Indústrias de
Madeira e Mobiliário de Portugal
(AIMMP)

Resolução de litígios entre associados,
entre associados e não associados ou
entre não associados, em matéria de
contratos de compra e venda de
madeira, de produtos, de derivados e
de subprodutos de madeira e questões
deles
emergentes,
contratos
de
empreitada e de subempreitadas de
obras de carpintaria e questões com
eles relacionadas, responsabilidade civil
emergente da atividade das pessoas
singulares e coletivas que intervêm na
atividade das indústrias de madeira e
contratos
com
fornecedores
de
produtos conexos com a atividade da
indústria de madeira.

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Rua de Álvares Cabral, 281,
4050-041 Porto
Tel.: 223394200
Fax: 223394210.
E-mail: aimmp@aimmp.pt

 Despacho n.º
19660/2005,
publicado na 2ª
série do DR, de
12 de setembro
de 2005,
Despacho n.º
7813/2006,
publicado na 2ª
série do DR, de
06 de abril de
2006
 Despacho n.º
1007/2003,
publicado noa 2ª
série do DR, de
17 de janeiro de
2003
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Centro de Arbitragens
Voluntárias da
Propriedade e do
Inquilinato

Associação Lisbonense de
Proprietários

Resolução de quaisquer litígios entre
sócios, entre sócios e não sócios, ou
entre não sócios, em matéria de direitos
reais e, bem assim, de todos os atos ou
contratos que se relacionem com o
direito de propriedade e a locação.

Âmbito restrito à área
metropolitana de
Lisboa e de caráter
especializado

Rua D. Pedro V, 82, Lisboa, 1269002 Lisboa
Telf: 213402038 - Fax:
213402037
E-mail: cav@alp.pt

Centro de Informação,
Mediação, Provedoria
e Arbitragem de
Seguros (CIMPAS)

Associação Portuguesa de
Seguradores (APS), Associação
Portuguesa para a Defesa do
Consumidor (DECO) e o
Automóvel Clube de Portugal
(ACP)

Em 2000 as entidades requerentes
foram autorizadas a criar um centro de
arbitragem, tendo por objeto a
resolução de litígios emergentes de
acidentes de viação dos quais resultem
unicamente
danos
materiais,
compreendendo ainda a respetiva
informação, mediação e conciliação. Em
2010, foi autorizada a alteração da
denominação do Centro, de CIMASA —
Centro de Informação, Mediação e
Arbitragem de Seguros Automóveis,
para CIMPAS — Centro de Informação,
Mediação, Provedoria e Arbitragem de
Seguros do Centro e a ampliação das
suas competências materiais para
arbitrar quaisquer litígios emergentes
de contratos de seguros, à exceção dos
seguros de grandes riscos. Nessa
prossecução, o CIMPAS definiu que o
alargamento das suas competências,
seria realizado de forma gradual,
alargando
inicialmente
as
suas
competências ao Seguro Multirriscos
(habitacional
e
comercial,
até
€50.000,00)
e
ao
seguro
de
responsabilidade
civil
(familiar,

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Av. Fontes Pereira de Melo, n.º
11 – 9º Esq.
1050-115 Lisboa
Telf: 213827700 - Fax:
213827708
E-mail: geral@cimpas.pt
Rua do Infante D. Henrique, nº
73, Piso 1
4050-297 Porto
Telf: 226069910 - Fax:
226094110.
E-mail: cimpasnorte@cimpas.pt

 Despacho n.º
5814/2001,
publicado na 2ª
série do DR, de
23 de março de
2001
 Despacho n.º
25523/2004,
publicado na 2ª
série do DR, de
11 de dezembro
de 2004
 Despacho n.º
25380/2000,
publicado na 2ª
série do DR, de
13 de dezembro
de 2000
 Despacho n.º
11651/2010,
publicado na 2ª
série do DR, de
19 de julho de
2010

Site: www.cimpas.pt
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Centro de Arbitragem
Institucionalizada

Centro de Informação,
Mediação e
Arbitragem de
Conflitos de Consumo
do Algarve (CIMAAL)

Associação Empresarial de
Portugal / Câmara de Comércio
e Indústria e a Associação
Industrial Portuguesa / Câmara
de Comércio e Indústria

Região de Turismo do Algarve,
a Associação de Municípios do
Algarve (AMAL), o Instituto do
Consumidor (IC), a Associação
de Comércio e Serviços da
Região do Algarve (ACRAL) e a
Associação Portuguesa para a
Defesa do Consumidor (DECO)

exploração, caçador e uso e porte de
arma, até ao limite de €50.000,00).
Relativamente ao ramo automóvel
passam a estar abrangidos os litígios
decorrentes de acidentes de viação dos
quais resultem danos corporais, com
exclusão do dano morte e das
incapacidades permanentes.
Resolução por via arbitral ou por outro
meio alternativo de resolução de
conflitos, como a mediação e a
conciliação, de litígios nacionais ou de
conexão internacional, emergentes de
relações
no
domínio
do
direito
comercial, do direito civil, do direito
administrativo,
do
direito
dos
transportes, do direito dos seguros, do
direito financeiro, do direito do
ambiente e dos demais ramos do direito
compatíveis com o objeto do centro ou
dos seus associados.
Resolução de conflitos resultantes das
relações de consumo estabelecidas pelo
fornecimento de bens ou de serviços,
sem limite de valor.

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Avenida da Boavista, 2671, 4100135 Porto
Telf: 226158500
Fax:226176840
Praça das Indústrias, 1301-965
Lisboa
Telf: 213601000
Fax: 213641301

Âmbito geográfico
circunscrito ao distrito
de Faro e de caráter
especializado

Edifício Ninho de Empresas
Estrada da Penha
8005-131 Faro
Telf: 289823135 - Fax:
289812213
E-mail: info@consumoalgarve.pt
Site: www.consumoalgarve.pt

 Despacho n.º
14347/2000,
publicado na 2ª
série do DR, de
14 de julho de
2000
 Despacho n.º
11975/2004,
publicado na 2ª
série do DR, de
19 de junho de
2004.
 Despacho n.º
10478/2000,
publicado na 2.ª
série do DR, de
23 de maio de
2000
 Despacho n.º
10185/2004,
publicado na 2ª
série do DR, de
24 de maio de
2004
 Despacho n.º
20779/2009,
publicado na 2ª
série do DR, de
16 de setembro
de 2009
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Centro de Arbitragem
Institucionalizada

Instituto dos Valores Mobiliários

Resolução de litígios no domínio dos
valores
mobiliários
e
mercados
financeiros.

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Centro de Arbitragem
da Universidade
Autónoma de Lisboa

Cooperativa de Ensino
Universitário – Universidade
Autónoma de Lisboa

Realização de arbitragens voluntárias
de âmbito geral e com caráter
institucionalizado.

Âmbito nacional e de
caráter geral

Centro de Arbitragem
Voluntária da
Associação dos
Industriais da
Construção Civil e
Obras Públicas do
Norte

Associação dos Industriais da
Construção Civil e Obras
Públicas

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Centro de Arbitragem
de Conflitos de

Associação de Arbitragem de
Conflitos de Consumo do
Distrito de Coimbra

Resolução de conflitos em matéria de
contratos de empreitada de obras
particulares e questões com eles
relacionadas, contratos de compra e
venda de imóveis e questões deles
emergentes, contratos de promoção
imobiliária
e
loteamento,
responsabilidade civil emergente da
atividade das pessoas singulares e
coletivas que intervêm na atividade da
indústria de construção civil, os litígios
emergentes
da
aplicação
dos
regulamentos municipais da edificação
e urbanização e de lançamento e
liquidação de taxas urbanísticas e
resolução de diferendos em matérias
relacionadas com a interpretação,
validade e execução de contratos de
empreitada de obras públicas.
Resolução de pequenos conflitos de
consumo.

Âmbito geográfico
circunscrito aos
municípios de Arganil,

Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, Alameda
da Universidade, 1649-014
Lisboa.
Telf: 217906708 - Fax:
217906709
E-mail: ivm@fd.ul.pt
Universidade Autónoma de Lisboa
Rua de Santa Marta, n.º 43-E, 1.º
C
1150-293 Lisboa
Telf: 213 177 603
E-mail:
centrodearbitragem@autonoma.p
t
Site:
www.autonoma.pt/centrodearbitr
agem
Rua de Álvares Cabral, 306,
4050-040 Porto.
Telf: 223402200 - Fax:
223402297
E-mail: geral@aiccopn.pt

 Despacho n.º
11339/99,
publicado na 2ª
série, do DR, de
14 de junho de
1999

Av. Fernão Magalhães, N.º 240,
1.º, 3000-172 Coimbra

 Despacho n.º
166/95,
publicado na 2ª

 Despacho n.º
8294/97,
publicado na 2ª
série do DR, de
29 de setembro
de 1997

 Despacho n.º
61/MJ/96,
publicado na 2ª
série do DR, de
15 de abril de
1996
 Despacho n.º
10479/2000,
publicado na 2ª
série do DR, de
23 de maio de
2000.
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Consumo do Distrito
de Coimbra (CACCDC)

CIAB - Centro de
Informação, Mediação
e Arbitragem de
Consumo (Tribunal
Arbitral de Consumo)

Centro de Informação,
Mediação e Arbitragem de
Consumo do Vale do Cávado

Resolução de litígios em matéria de
conflitos de consumo e de litígios que
ocorram no âmbito do projeto Casa
Pronta, sendo a sua competência
limitada ao valor da alçada dos tribunais
da Relação, excetuando os litígios no
âmbito do Projeto "Casa Pronta" e os
litígios
de
consumo
sujeitos
a
arbitragem necessária nos termos da
Lei n.º 6/2011, de 10 de março, os
quais não estão sujeitos a qualquer
limitação de valor.

Cantanhede, Coimbra,
Condeixa-a-Nova,
Figueira da Foz, Góis,
Lousã, Mira,
Montemor-o-Velho,
Oliveira do Hospital,
Penacova, Penela,
Soure, Tábua, Vila
Nova de Poiares e
Miranda do Corvo, e de
caráter especializado

Telf: 239821690/289 - Fax:
239821690
E-mail:
geral@centrodearbitragemdecoim
bra.com
Site:
www.centrodearbitragemdecoimb
ra.com

Âmbito geográfico
circunscrito aos
concelhos de Amares,
Arcos de Valdevez,
Barcelos, Braga,
Caminha, Esposende,
Melgaço, Monção,
Montalegre, Paredes de
Coura, Ponte da Barca,
Ponte de Lima, Póvoa
de Lanhoso, Terras de
Bouro, Valença, Viana
do Castelo, Vieira do
Minho, Vila Nova da
Cerveira e Vila Verde,
revestindo caráter
especializado

Rua de D. Afonso Henriques, 1,
4700-030 Braga.
Telf: 253617604 - Fax:
253617605
E-mail: geral@ciab.pt



Av. Rocha Paris, 103
4900-394 Viana do Castelo
Telf: 258806267 – Fax:
258806269
E-mail: ciab.viana@cm-vianacastelo.pt








Site: www.ciab.pt





série do DR, de 9
de novembro de
1995
Despacho n.º
19533/2000,
publicado na 2ª
série do DR, de
29 de setembro
de 2000
Despacho n.º
10673/2010,
publicado na 2ª
série do DR de 28
de Junho de 2010
Despacho n.º
147/95,
publicado na 2ª
série do DR, de
14 de outubro de
1995
Despacho n.º
9968/97,
publicado na 2ª
série do DR, de
28 de outubro de
1997
Despacho n.º
5479/2003,
publicado na 2ª
série do DR, de
20 de março de
2003
Despacho n.º
6267/2010,
publicado na 2ª
Série do DR, de 9
de abril de 2010
Despacho n.º
16992/2010,
publicado na 2ª
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série do DR, de
10 de novembro
de 2010
 Despacho n.º
8499/2017,
publicado na 2.ª
série do DR, de
28 de setembro
de 2017
Centro de Arbitragem
Institucionalizada

Liga Portuguesa de Futebol
Profissional e Sindicato dos
Jogadores Profissionais de
Futebol

Resolução de litígios decorrentes dos
contratos individuais de trabalho
desportivos celebrados entre os clubes
desportivos e os respetivos jogadores
profissionais de futebol.

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Rua da Constituição, 2555, 4250173 Porto.
Telf: 228348740 - Fax:
228348756
E-mail: geral@ligaportugal.pt

Centro de Informação
de Consumo e
Arbitragem do Porto

Associação Centro de
Informação de Consumo e
Arbitragem do Porto

Resolução de pequenos conflitos de
consumo originados pela aquisição de
bens ou de serviços.

Âmbito geográfico
circunscrito à Área
Metropolitana do Porto,
revestindo caráter
especializado

Rua de Damião de Góis, 31, loja
6, 4050-225 Porto.
Telf: 225029791/225508349
Fax: 225026109
E-mail:

cicap@cicap.pt

Site: www.cicap.pt

 Despacho n.º
132/95,
publicado da 2ª
série do DR, de
19 de setembro
de 1995
 Despacho n.º
79/95, publicado
na 2ª série do
DR, de 24 de
Junho de 1995
 Despacho n.º
3294/2001,
publicado na 2ª
série do DR, de
16 de fevereiro
de 2001
 Despacho n.º
10685/2001,
publicado na 2ª
série do DR, de
22 de maio de
2001
 Despacho n.º
13518/2001,
publicado na 2ª
série do DR, de
29 de junho de
2001.
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CAL - Centro de
Arbitragem de Litígios
Civis, Comerciais e
Administrativos

Ordem dos Advogados

Auxiliar e promover a resolução de
litígios
civis,
comerciais
e
administrativos,
nacionais
e
internacionais, entre privados, entre
estes e entidades públicas ou entre
entidades públicas que possam ser
submetidos a arbitragem voluntária nos
termos legais.

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Rua de Santa Bárbara, 46 -4.º,
1150-320 Lisboa.
Tel.: 213129850 - Fax:
213534061
E-mail: cal@crl.oa.pt

TRIAVE – Centro de
Arbitragem de
Conflitos de Consumo
do Ave, Tâmega e
Sousa

Associação de Municípios do
Vale do Ave

Resolução de litígios em matéria de
conflitos de consumo, sendo a sua
competência limitada ao valor da alçada
dos tribunais da Relação, com exceção
dos litígios de consumo sujeitos a
arbitragem necessária no âmbito da Lei
n.º 6/2011, de 10 de março, os quais
não estão sujeitos a limitação de valor.

Com caráter
especializado e de
âmbito geográfico
circunscrito à área
territorial dos
municípios de
Cabeceiras de Basto,
Celorico de Basto, Fafe,
Felgueiras, Guimarães,
Mondim de Basto,
Póvoa de Lanhoso,
Póvoa de Varzim,
Santo Tirso, Trofa,
Vieira do Minho, Vila do
Conde, Vila Nova de
Famalicão e Vizela,
bem como daqueles
municípios que a
assembleia-geral
delibere admitir como
sócios ou que estejam
integrados em
associações de
municípios,

Rua do Capitão Alfredo
Guimarães, 1, 4800-019
Guimarães.
Tel.: 253422410 - Fax:
253422411
E-mail: triave@gmail.com
Site: www.triave.pt

 Despacho n.º
21/93, publicado
na 2ª série do
DR, de 22 de
maio de 1993
 Despacho n.º
12576/2000,
publicado na 2ª
série do DR, de
20 de junho de
2000
 Despacho n.º
12096/2006,
publicado na 2ª
série do DR de 8
de junho de 2006
 Despacho n.º
53/93, publicado
na 2ª série do
DR, de 23 de
novembro de
1993
 Despacho n.º
26A/SEAMJ/97,
publicado na 2ª
série do DR, de
23 de março de
1997
 Despacho n.º
3712/2011,
publicado na 2ª
série do DR, de
25 de fevereiro
de 2011
 Despacho n.º
9738/2015,
publicado na 2.ª
série do DR, de
26 de agosto de
2015
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Centro de Arbitragem
do Setor Automóvel
(CASA)

Associação de Arbitragem
Voluntária de Litígios do Setor
Automóvel

Resolução de litígios ocorridos em
território
nacional
relativos
à
assistência, manutenção e reparação
automóvel, à revenda de combustíveis,
óleos e lubrificantes, à compra e venda
de peças, órgãos ou quaisquer outros
materiais destinados a serem aplicados
em veículos automóveis, à compra e
venda de veículos automóveis novos ou
usados e aos conflitos emergentes de
serviços prestados por empresas
detentoras
de
parques
de
estacionamento.

Comissão Arbitral da
Liga Portuguesa de
Futebol Profissional

Liga Portuguesa de Futebol
Profissional

Centro de Arbitragem
de Conflitos de
Consumo de Lisboa

Associação Centro de
Arbitragem de Conflitos de
Consumo da Cidade de Lisboa

Julgamento de recursos interpostos das
deliberações disciplinares da comissão
disciplinar da Liga e de quaisquer litígios
entre a Liga e os clubes membros ou
entre estes, compreendidos no âmbito
da associação.
Resolução de pequenos conflitos de
consumo originados pela aquisição de

nomeadamente
comunidades
intermunicipais, que
sejam associadas do
centro de arbitragem
desde a sua criação ou
por efeito de idêntica
deliberação.
Âmbito nacional e de
caráter especializado

 Despacho n.º
3637/2018,
publicado na 2.ª
série do DR, de
11 de abril de
2018

Av. da República, 44, 3.º Esq.º,
1050-194 Lisboa.
Tel.: 217951696 - Fax:
217952122
E-mail: info@arbitragemauto.pt
Site: www.arbitragemauto.pt/

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Rua da Constituição, 2555, 4250173 Porto.
Tel.: 228348740 - Fax:
228348756
E-mail: geral@ligaportugal.pt

Âmbito geográfico
circunscrito à área
metropolitana de

Rua dos Douradores, 108, 2.º,
1100-207 Lisboa.

 Despacho n.º
36/93, publicado
na 2ª série do
DR, de 24 de
agosto de 1993
 Despacho n.º
532/99,
publicado na 2ª
série do DR, de
13 de janeiro de
1999
 Despacho n.º
26196/2002,
publicado na 2ª
série do DR, de
11 de dezembro
de 2002
 Despacho n.º
14916/2008,
publicado na 2ª
série do DR, de
29 de maio de
2008
 Despacho n.º
77/90, de 23 de
julho de 1991

 Despacho n.º
5/90, de 2 de
fevereiro
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bens ou serviços até ao valor de 5.000
€.

Lisboa e de caráter
especializado

Tel.: 218807030 - Fax:
218807038
E-mail:
juridico@centroarbitragemlisboa.
pt
Site:
www.centroarbitragemlisboa.pt

Ilha de S. Miguel
Rua Dr. José Bruno Tavares
Carreiro, s/n, 4.º Andar, 9500119 Ponta Delgada.
Tel.: 296308000
Fax: 296308192
E-mail:
renato.fm.medeiros@azores.gov.
pt
Ilha Terceira
Rua S. João, 97 a 101, 9700-182
Angra do Heroísmo
Tel.: 295401380
Fax: 295217574
E-mail:
celia.ap.coelho@azores.gov.pt
Ilha do Faial
Rua Conselheiro de Medeiros, 18,
9900-144 Horta
Tel.: 292208430 - Fax:
292208440
E-mail:
alberto.al.pereira@azores.gov.pt
Centro de Serviços Valverde, Vale
do Lobo, 8135-018 Almancil
Tel.: 289396489 - Fax:
289396768
E-mail: sulex@mail.telepac.pt

Secretaria Regional do
Trabalho da Região
Autónoma dos Açores

Serviço Regional de Conciliação
e Arbitragem do Trabalho

Resolução de litígios laborais.

Âmbito regional,
abrangendo o território
da Região Autónoma
dos Açores e de caráter
especializado

Centro de Arbitragem
da Arbitral –
Sociedade de
Arbitragem

Arbitral – Sociedade de
Arbitragem

Realização de arbitragens voluntárias
de âmbito geral e com caráter
institucionalizado.

Âmbito nacional e de
caráter geral

 Despacho n.º
20/93, publicado
na 2ª série do
DR, de 21 de
maio de 1993
 Despacho n.º
21620/2004,
publicado na 2ª
série do DR, de
22 de outubro de
2004
 Despacho de 3 de
fevereiro de 1989

 Despacho n.º
119/87, de 14 de
julho
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Associação Centro de
Arbitragem de Loulé –
C.A.L.

Manuel Mendes Gonçalves,
Artur Manuel Fernandes
Gonçalves e Carlos Maria
Romba Teixeira Martins

Realização de arbitragens voluntárias
de âmbito geral e com caráter
institucionalizado.

Âmbito geográfico
circunscrito ao distrito
de Faro e de caráter
geral

Rua Vice-Almirante Cândido dos
Reis, 14, 8100-641 Loulé.
Tel.: 289462112 - Fax:
289411136
E-mail:
dr.artur.goncalves@sapo.pt
Universidade Católica Portuguesa,
Palma de Cima, 1649-023 Lisboa
Tel.: 217214178 - Fax:
217214177
E-mail:
mcandrade@fd.lisboa.ucp.pt

Centro de Arbitragem
da Universidade
Católica Portuguesa

Universidade Católica
Portuguesa

Realização de arbitragens voluntárias
de âmbito geral e com caráter
institucionalizado.

Âmbito nacional e de
caráter geral

Centro de Arbitragem
da Câmara de
Comércio e Indústria
Portuguesa

Associação Comercial de Lisboa
– Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa

Administração
de
arbitragens
e
processos alternativos de resolução de
litígios de caráter económico, incluindo
os de caráter público e administrativo,
internos e internacionais.

Âmbito nacional e de
caráter especializado

Rua das Portas de Santo Antão,
89, 1169-022 Lisboa
Tel.: 213224053
E-mail:
avs.centrodearbitragem@ccip.pt

Instituto de
Arbitragem Comercial

Associação Comercial de Lisboa
– Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa e
Associação Comercial do Porto –
Câmara de Comércio e Indústria
do Porto

Resolução de quaisquer litígios em
matéria comercial, com competência
para
administrar
arbitragens
e
processos alternativos de resolução de
litígios de caráter económico, incluindo
os de caráter público e administrativo,
internos e internacionais.

Âmbito nacional e
caráter especializado

Palácio da Bolsa, Rua Ferreira
Borges, 4050-253 Porto
Telf: 223399045/051 - Fax:
223399090
E-mail: correio@cciporto.pt

 Despacho n.º
84/87, de 11 de
maio

 Despacho n.º
30/87, de 9 de
março
 Despacho n.º
5285/2003,
publicado na 2ª
série do DR, de
19 de março de
2003
 Despacho n.º
26167/2005,
publicado na 2ª
série do DR, de
20 de dezembro
de 2005
 Despacho n.º
9/87, de 29 de
janeiro
 Despacho n.º
26/87, de 9 de
março
 Despacho n.º
955/2004,
publicado na 2ª
série do DR, de
15 de janeiro de
2004
 Despacho n.º
26167/2005,
publicado na 2ª
série do DR, de
20 de dezembro
de 2005
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