
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

1. Identificação pessoal e profissional 
José Carlos VIEIRA DE ANDRADE, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra 

 
2. Educação e Experiência Universitária  

Professor Catedrático, Doutorado e Agregado em Direito Público  
 

3. Experiência Profissional  
Professor, jurisconsulto e árbitro  
 

4. Experiência Arbitral 
 
1) Presidiu à Comissão Mista para reapreciação do valor fixado para a indemnização dos 
accionistas da SONAP (Maio-Outubro de 1994). 
2) Foi membro, designado pelo Instituto da Água, do Tribunal Arbitral para resolver o litígio, 
entre este Instituto e o consórcio construtor, relativo ao Adutor Beliche - ETA de Tavira 
(1996-2001); 
3) Foi membro, designado pela APDL, do Tribunal Arbitral para resolver o litígio relativo à 
concessão da exploração do Cais de Gaia (2011-2012); 
4) Foi membro, designado pela concessionária, do Tribunal Arbitral para resolver o litígio a 
APL e a Liscont sobre a modificação do contrato de exploração do terminal de contentores 
de Alcântara (2012); 
5) Foi presidente do Tribunal Arbitral para resolver o litígio entre o Estado (ARSLVT) e a 
Sociedade Gestora do Hospital Amadora / Sintra (HASSG) relativo ao Contrato de Gestão 
2004-2008 (2009- 2012); 
6) Foi presidente do Tribunal Arbitral para resolver o litígio entre a SPRHI e a MOTA-
ENGIL, relativo à empreitada de reabilitação da Via Vitorino Nemésio (Horta, Açores) – 
(2011- 2013); 
7) É presidente do Tribunal Arbitral para resolver o litígio entre a Brisal e o Estado, relativo 
à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato de Concessão da A-17 (2012-  ); 
8) Foi presidente do Tribunal Arbitral para resolver o litígio entre a PT e o Estado, relativo à 
indemnização por obrigações de serviço público (2013-2014); 
9) É árbitro designado pela EP- Estradas de Portugal no Tribunal Arbitral para resolver o 
litígio ente esta e a AELOS, SA, relativo à subconcessão Litoral oeste (2014- ); 
10) É árbitro designado pela EP- Estradas de Portugal no Tribunal Arbitral para resolver o 
litígio relativo à subconcessão Baixo Tejo (2014 - ). 



 
Integra a lista de Árbitros do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria 
Portuguesa (Lisboa), e do Centro de Arbitragem Comercial do Instituto de Arbitragem 
Comercial (Porto). 
 

5. Publicações e conferências em matéria arbitral ou relacionável 
 
Publicações 
- “Aspectos jurídicos da empreitada de obras públicas” - Arbitragem Odeleite, sentença 
arbitral em co-autoria com FREITAS DO AMARAL e FAUSTO DE QUADROS, Almedina, 
2002. 
- “A Justiça Administrativa (Lições)”, Coimbra, 13.ª ed., (2014) 
 
Conferências 
– “Existe um direito à arbitragem no direito administrativo?” – V Congresso do Centro de 
Arbitragem Comercial, Julho de 2011, Lisboa 
– “Os tribunais arbitrais e a Constituição” – III Encontro Internacional de Arbitragem de 
Coimbra - Outubro de 2013, Coimbra 
 

6. Idiomas profissionais  
 
Português (Francês, Inglês) 
 
 
 

 


