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Nuno Ferreira Lousa é o sócio responsável pelo departamento de Dispute Resolution do escritório de 
Lisboa. Com mais de 20 anos de atividade, a sua prática centra-se em temas de contencioso 
comercial e arbitragem, com vasta experiência em processos de investigação interna para deteção 
de fraude e corrupção, bem como no acompanhamento desse tipo de situações em processos 
judiciais. Tem igualmente experiência em restruturações e insolvências litigiosas e não litigiosas, 
tendo participado em inúmeros processos nacionais e internacionais.  

Atua frequentemente como counsel e como árbitro em arbitragens nacionais e internacionais, em 
tribunais como a Câmara de Comércio Internacional (ICC), Centro de Arbitragem Comercial da 
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, o Centro de Arbitragem OHADA, o Tribunal Arbitral do 
Desporto, entre outras arbitragens ad hoc. Intervém em diversos litígios comerciais, incluindo 
contratos comerciais, shareholders’ agreements, contratos de construção e contratos públicos. Atua 
ainda em litígios na África Lusófona, em particular Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. 

É Vice-Presidente do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria 
Portuguesa, a mais relevante instituição arbitral em Portugal. Foi vogal da Direção da Associação 
Portuguesa de Arbitragem (APA) entre 2017 e 2021. Integra a lista de árbitros 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), do Centro de Arbitragem de Luanda (CREL Angola), do Centro Internacional de Arbitragem 
das Ilhas Virgens Britânicas (BVI IAC) e da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Brasil 
(CAMARB). 

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 Corruption in 
Arbitration e a ICC Task Force on Arbitration of Climate Change Related Disputes. 

É orador em várias conferências e seminários sobre arbitragem internacional, e é docente convidado 
nas Faculdades de Direito da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa e da 
Universidade Católica Portuguesa.  

Contribuiu com regularidade na publicação de artigos nacionais e internacionais sobre temas de 
arbitragem e litígios, destacando-se a coautoria no capítulo “Jurisdiction Issues and State Courts” de 
International Arbitration in Portugal, Wolters Kluwer (2020), o artigo sobre “Cross-examination em 
arbitragem internacional”, do XII Congresso do Centro de Arbitragem Comercial, Almedina (2019) e 
os capítulos sobre Moçambique na Global Arbitration Review (2016 e 2017). 
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