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IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Pacôme Ziegler 
 
Data de Nascimento: 31 Março 1982 
Nacionalidade: Francês 
 
Associado sénior 
 
PLMJ  
Av. Da Liberdade 224 
1250-148 Lisboa 
Portugal 
 
Email : pz@plmj.pt 
Telemóvel : +351 914 764 273 
Telefone: +351 213 197 383 
 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA 

Formação Universitária 

2010- 2011 ESCOLA DE FORMAÇÃO DO COLÉGIO DE ADVOGADOS DE PARIS
Habilitado a exercer a partir de Setembro de 2011. 

2005-2006 
 
 

UNIVERSIDADE DE PARIS I LA SORBONNE 
Mestre, especializado em Relações Internacionais.  
Dissertação em ciências políticas sobre o papel de intermediário do Reino Unido 
como Presidente da União Europeia em 2006. 

2003-2004 QUEEN MARY UNIVERSIDADE, LONDON
Licenciatura, Direito da Concorrência, Direito Europeu, Direito Contratual, Direito 
e Governo. 

2002-2003 UNIVERSIDADE DE RENNES I 
Licenciatura, (3.º ano de Direito), especialização em Direito Empresarial e Direito 
Europeu. 

2000-2002 UNIVERSIDADE DE PARIS 1 LA SORBONNE 
Licenciatura, Direito Contratual, Direito Comercial, Direito de Propriedade, Direito 
Civil, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Criminal, Direito 
Internacional Público. 

“Grande Ecole” e diploma de professor qualificado 

2005-2006 ADMISSÃO NA “AGREGATION” DE ECONOMIA E GESTÃO 
Admitido e classificado em 15º na França para essa qualificação distinguida em 
Economia e Gestão. 

2002-2005 ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN 
Estudos especializados em Direito Privado, Economia, Gestão e Finanças em 
paralelo com uma licenciatura na universidade. 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Desde Março 
2014  

PLMJ, Associado Sénior, equipa de arbitragem internacional (coordenada por 
José Miguel Júdice) 

2011 – Jan. 
2014  

Dechert Paris, Associado Júnior, equipa de arbitragem internacional 
(coordenada por Eduardo Silva Romero) 

 

Desde 2011 

 
Membro de: 
- Comité français de l’arbitrage 
- ICC YAF 
- ICDR Young and International 
 

2011 
Dechert Paris (Janeiro a Junho) 
Estágio na equipa de arbitragem internacional, coordenada por Eduardo Silva 
Romero (sob a supervisão de José-Manuel García Represa).   

2010 M & M Bomchil Abogados, Buenos Aires (Julho a Dezembro) 
Estágio no departamento de arbitragem internacional sob a supervisão de Guido 
Tawil.    
 
Jonesday (Janeiro a Junho) 
Estágio no departamento de contencioso sob a supervisão de Laurent Martinet.   

2009 Dechert Paris (Outubro a Dezembro) 
Estágio nos departamentos de arbitragem internacional e contencioso sob a 
supervisão de Eduardo Silva Romero and Xavier Nyssen.  
 
Dewey Leboeuf Paris (Abril a Junho) 
Estágio no departamento de arbitragem internacional sob a supervisão de Eric 
Schwartz e Gillian Lemaire. 

Lovells Paris (Outubro a Março) 
Etágio no departamento de contencioso e de arbitragem internacional sob a 
supervisão de Jean-Georges Betto.  
 

2008 Clifford Chance Paris (Abril a Junho) 
3-meses de estágio no departamento de contencioso sob a supervisão de Jean-
Pierre Grandjean.  

2007 Baker & McKenzie Paris (Outubro a Dezembro) 
Estágio no departamento de resolução de litígios, sob a supervisão de Jean-
Pierre Harb and Jean-Dominique Touraille.  
 

2006-2007 French Embassy, Guatemala
Estágio no escritório de Comércio e Investimento (“mission économique”) da 
Embaixada de França. 

2005-2006 Professor (seminários), Economia Monetária, Universidade de Créteil, 
Paris 12 Seminários sobre criação de moeda, política monetária, crises 
financeiras, etc.  

“Khôlleur” em Economia, aulas preparatórias, Bessières Segundo grau, Paris 
“Khôlles” (simulação de prova oral) em História do Pensamento Económico, 
Micro e Macro Economia. 
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EXPERIÊNCIA ARBITRAL (EXEMPLOS)  

- Advogado de uma sociedade luxemburguesa em uma arbitragem ad hoc nos termos da lei 
portuguesa relacionada com defeitos de construção; 

- Advogado da República de Moçambique em uma arbitragem CCI de $400 milhões nos 
termos da lei Moçambicana relacionada com a rescisão de contrato de concessão para a 
construção e operação de um sistema ferroviário; 

- Advogado de um dos maiores operadores de porto em uma arbitragem CIRDI de €100 
milhões nos termos da lei nacional de investimento relativamente à rescisão de contrato de 
concessão para a construção e operação de um terminal de contentores; 

- Advogado da República de Moçambique em uma arbitragem CCI de €100 milhões nos 
termos da lei Moçambicana decorrente da cessação de negociações pré-contratuais 
relacionadas com a construção de uma rede de transportes públicos em Maputo; 

- Advogado da República da Bolívia, em uma arbitragem CIRDI iniciada por uma empresa 
mineira de borato chilena (Quiborax) na sequência da rescisão das concessões mineiras; 

- Advogado de uma empresa líder de produtos de papel em uma arbitragem ad hoc nos 
termos da lei marroquina iniciada por um marroquino licenciado por alegada violação da 
sua licença para a exploração de diversas marcas; 

- Advogado de uma das maiores operadoras de satélite francês em uma arbitragem ICC de 
€1 bilião contra um ex-operador de satélite decorrente de um contrato para utilização de 
direitos de espectro de frequência e uma posição orbital cardinal; 

- Advogado da República do Equador em uma ação em anulação da uma sentença de mais 
de $3 mil milhões no caso CIRDI No. ARB/06/11 (Occidental Corporation c. República de 
Ecuador); 

- Advogado da República do Equador em duas arbitragens CIRDI relacionadas com $3 
biliões de reconvenções ambientais afirmadas contra empresas petrolíferas (Burlington e 
Perenco); 

- Advogado de duas empresas argentinas em uma arbitragem CIRDI contra a República do 
Peru relativa à rescisão de concessão para a construção e operação de uma estrada com 
portagem; 

- Advogado da República do Equador, em litígios iniciados em França, Alemanha, Bélgica, 
Espanha, Itália e Argentina para a recuperação do seu património cultural. 

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS 

Francês Língua materna 

Inglês Fluente 

Espanhol Fluente 

Português Fluente 


