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Introdução 

Esta é a segunda série do inquérito bienal sobre arbitragem em África denominado ‘Arbitration 
in Africa’. O foco desta edição é identificar os principais centros arbitrais em África e cidades 
africanas para a condução de arbitragem, segundo votação de intervenientes de arbitragens 
em África, mediante um inquérito em linha. As respostas ao inquérito foram complementadas 
por uma análise de codificação independente para identificar os principais e mais 
movimentados centros arbitrais em África.  
  
Agradecemos ao Sr. Sopuruchi Christian, candidato a LLM na SOAS Universidade de Londres 
pela sua assistência ao nosso trabalho de investigação e ao Dr. Jean-Alain Penda Matipe e à 
Sra. Vian Hilli pelas traduções das perguntas do inquérito para francês e árabe, 
respetivamente. 
 
Agradecemos também ao escritório de advogados Broderick Bozimo & Co em Abuja e ao 
Centro Africano de Apoio Jurídico (African Legal Support Facility) pelo seu patrocínio a este 
projeto. 
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Sumário Executivo 

Recebemos 350 respostas de pessoas localizadas em 34 país em África, Ásia, Médio Oriente, 
América do Norte e Europa.  
 
83% (289) dos inquiridos intervieram em arbitragens em África durante o período de análise 
(2010-2019). 
 
60% (210) dos inquiridos intervieram em arbitragens institucionais em África durante o período 
de análise. 
 
48% (168) dos inquiridos intervieram em arbitragens ad hoc em África durante o período de 
análise.  
 
Os inquiridos intervieram nas arbitragens na qualidade de árbitro, advogado, secretário do 
tribunal, perito e parte litigante. 
 
Os cinco principais centros de arbitragem determinados mediante um exercício de codificação 
independente são a Arbitration Foundation of Southern Africa (AFSA); o Cairo Regional Centre 
for International Commercial Arbitration (CRCICA); Ouagadougou Arbitration and Mediation & 
Conciliation Centre (OAMCC); o OHADA Common Court of Justice and Arbitration Centre 
(CCJA); e o Kigali International Arbitration Centre (KIAC). 
 
Os cinco principais centros arbitrais em África escolhidos pelos inquiridos são AFSA, CRCICA, o 
Centro de Arbitragem Internacional de Kigali (KIAC), a Corte Arbitral de Lagos (LCA) e o Centro 
de Arbitragem Internacional de Nairobi (NCIA). 
 
O principal centro arbitral em África, determinado pelo número de casos ad hoc administrados, 
é o Centro Internacional de Arbitragem e Mediação de Abuja (ICAMA). 
 
Os cinco centros arbitrais com as melhores estruturas de apoio escolhidos pelos inquiridos são: 
AFSA, CRCICA, LCA, NCIA e CCJA. 
 
As cinco melhores cidades africanas para a condução de arbitragens, de acordo com as 
respostas dos inquiridos são: Joanesburgo, Lagos, Cairo, Cidade do Cabo e Durban. 
 
Os cinco principais países sede para arbitragem em África são: África do Sul, Nigéria, Egito, 
Ruanda, e Costa do Marfim. 
 
88% (307) dos inquiridos recomendam o uso de centros arbitrais sitos em África.  
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Metodologia 

Elaborámos um inquérito virtual composto por um conjunto de 27 perguntas abertas e 
fechadas, o qual foi amplamente divulgado no seio da comunidade internacional de arbitragem 
para preenchimento. A grande maioria das respostas foi dada por indivíduos de três países 
africanos (África do Sul, Nigéria e Egipto). É importante que isto seja tido em conta para melhor 
compreensão dos resultados do inquérito, uma vez que os inquiridos foram solicitados a 
responder de acordo com a sua própria experiência e conhecimentos de arbitragem em África. 
Evidentemente, os inquiridos pronunciaram-se sobre os centros arbitrais e cidades que 
conheciam melhor.    

Para melhorar o possível impacto das suas limitações, o inquérito foi complementado por uma 
análise quantitativa curta e focalizada, baseada em três questões gerais voltadas apenas aos 
centros de arbitragem que operam em África.1  Escolhemos indicadores comuns baseados em 
dados objetivos que podem ser medidos quantitativamente na classificação dos centros 
arbitrais em África. As perguntas focalizadas baseavam-se apenas nas informações fornecidas 
pelos centros arbitrais. O número limitado de centros arbitrais dos quais obtivemos resposta 
também teve impacto nos resultados. 

Aos 73 centros arbitrais com presença em linha, enviámos as perguntas diretamente por 
correio eletrónico, para os emails fornecidos nos seus respetivos websites ou preenchemos o 
respetivo formulário de contacto. Dez (10) centros arbitrais africanos responderam às 
perguntas, fornecendo informações relevantes sobre o número de casos que administraram 
desde o início do seu funcionamento e a lista de outros centros arbitrais com os quais têm 
relações. Procurámos, sem êxito, pelos mesmos dados nos websites dos outros centros 
arbitrais. Dos dez centros, um não administrou qualquer arbitragem, embora tenha 
administrado algumas mediações.2  Por conseguinte, classificámos os nove (9) centros arbitrais 
que já administraram arbitragens. Estes dados adicionais que adquirimos dos referidos centros 
complementaram a informação do inquérito em linha e detetámos uma forte correlação entre 
ambos os resultados.  

Para efeitos da classificação dos centros, codificámos o número de casos de arbitragem que 
cada centro havia administrado desde o início da sua atividade, e a sua proximidade relativa a 
outros centros. Codificámos apenas estes dois fatores para assegurar uma consistência e 
igualdade de aplicação e também para simplificar a classificação, visto que se trata de dois 
fatores relevantes sobre os quais todos os centros arbitrais africanos podem prestar 
informações.3  A principal função de qualquer centro ou instituição arbitral é administrar os 
casos de arbitragem. Tal administração é tornada eficiente pela publicação de regras de 
arbitragem personalizadas, registo de casos de arbitragem, nomeação de árbitros, gestão de 
casos, fornecimento de estruturas de apoio para audiências, entrega de sentenças, e 
pagamento dos árbitros e outros prestadores de serviços. É esta experiência de administração 

 
1   As perguntas feitas foram: o ano em que o centro começou a funcionar; o número de casos de arbitragem que administrou 
e a lista de memorandos de entendimento ou associação que concluiu com outros centros arbitrais. 
2  O Centro Líbio de Arbitragem Comercial Internacional administrou quatro (4) mediações. 
3 Para futuras iterações deste exercício de classificação, podemos aplicar uma ferramenta ou conceito multidimensional que 
levará mais fatores em consideração. Tais fatores incluirão: há quanto tempo o centro está em atividade; diferentes 
ponderações para casos domésticos, intra-africanos e internacionais; estrutura organizacional; número de funcionários de 
apoio; número de idiomas em que o centro opera; tipos de litígios que o centro atrai; montantes em disputa ou complexidade 
das litígios; nacionalidades dos litigantes, advogados e árbitros. 
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de litígios arbitrais que constitui a própria razão da existência de tais centros. Outras atividades 
desenvolvidas pelos centros arbitrais sustentam esta atividade primária.4 

Atribuímos um valor nocional de 1 por cada arbitragem administrada segundo as regras da 
própria instituição, 0,5 por cada arbitragem ad hoc ou institucional administrada segundo 
outras regras. Estes valores comprovam a nossa ênfase na experiência de cada centro na 
própria mecânica de administração de arbitragens. O valor nocional de 1 para os casos de 
arbitragem administrados ao abrigo das regras das próprias instituições exigirá um maior 
envolvimento do centro e do seu pessoal, independentemente de o litígio ser nacional ou 
internacional. 

No entanto, quando o centro apoia arbitragens ad hoc ou arbitragens conduzidas ao abrigo 
das regras de um outro centro arbitral, o seu envolvimento pode ser muito limitado. As 
diferentes permutações de tal apoio são variadas. São exemplos o fornecimento de espaços 
físicos para audiências, funções de gestão de fundos, nomeação de árbitros (na qualidade de 
entidade competente para o efeito), prestação de serviços de tradução e secretariado. Para 
maior facilidade de cálculo, todos estes serviços de apoio a arbitragens não sujeitas às regras 
de arbitragem dos próprios centros terão um valor nocional de 0,5.  

Os centros arbitrais em África celebraram diferentes tipos de memorandos de entendimento 
ou associação (MdE) com diversas outras agências e grupos, principalmente por motivos de 
troca de conhecimentos e aprendizagem, mas também com outros centros arbitrais para 
prestar apoio mútuo centrado na administração de arbitragens. As relações de conhecimento 
não são fundamentais para o negócio de um centro arbitral e excluímos os MdEs celebrados 
com organizações que não são centros arbitrais (tais como universidades). As relações com 
outros centros arbitrais evidenciam interação, aprendizagem e partilha de experiência entre 
centros arbitrais, na busca da excelência na prestação dos seus serviços. Também evidencia o 
alcance externo do centro. Atribuímos valores nocionais a tais relações com outros centros 
arbitrais. Reconhecemos que tais relações podem ser locais (dentro do mesmo país), ou com 
centros em outros países dentro ou fora do continente africano. Para cada relação que os 
centros mantêm com outros centros dentro do mesmo país, atribuímos um valor nocional de 
0,2; para cada relação com centros noutros países africanos, atribuímos um valor nocional de 
0,3 e 0,4 para relações com centros não africanos.5 A avaliação deve ter em conta a visão 
externa relativa e a procura de padrões internacionais e de excelência de tais centros arbitrais, 
reconhecendo ao mesmo tempo que a existência de tais MdEs, embora desejável, não é 
fundamental para o funcionamento eficaz ou eficiente da atividade principal do centro arbitral. 
Aplicámos estes valores nocionais na classificação dos nove centros arbitrais africanos. 

Finalmente, reconhecemos que o exercício de codificação para esta classificação foi baseado 
em fatores limitados. Esperamos, contudo, que a nossa classificação subsequente dos centros 
arbitrais africanos inclua fatores mais diversos (já mencionados), uma vez que o acesso à 
informação relevante é fornecido pelos centros. 
  

 
4 Tais atividades incluem formação, conferências e outras atividades de troca de conhecimentos que, no entanto, não são 
fundamentais para o negócio dos centros arbitrais e, portanto, não são contabilizadas na nossa classificação de centros 
arbitrais em África. 
5 Reconhecemos que outros fatores, como a dimensão do centro, a sua localização regional, o crescimento económico ou 
atividades e localização geográfica no continente também podem ter um impacto na avaliação da ponderação e classificação 
de cada centro. No entanto, acreditamos que, para efeitos deste exercício de classificação, avaliamos os fatores relevantes. 
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Resultados do Inquérito 

Este relatório apresenta as conclusões do inquérito, o qual teve como foco a identificação dos 
principais centros e sedes arbitrais africanos por pessoas que tenham intervindo em 
arbitragens em África. Embora o período de análise tido em conta para efeitos do inquérito 
virtual tenha sido o de 2010 a 2019, os dados para o exercício da codificação fornecidos pelos 
centros arbitrais englobam o período do início do respetivo funcionamento de cada centro até 
2020. 
 
Inquiridos 
350 indivíduos responderam ao inquérito em linha,6 o qual foi disponibilizado durante oito 
semanas, tendo este período sido prorrogado por mais uma semana em virtude da pandemia 
de Covid-19 e em resposta a pedidos de alguns membros da comunidade de arbitragem em 
África. Os inquiridos são provenientes de 26 países africanos7 e oito países não africanos.8   
 
Obtivemos mais respostas da África do Sul (97); da Nigéria (75); do Egito (44); do Quénia (30) 
e Camarões e Benim (12 cada). O maior número de respostas fora do continente africano foi 
de França e do Reino Unido, com 11 respostas cada. 
 

N.º País 
N.º de 

Inquiridos 

1 África do Sul 97 

2 Nigéria 75 

3 Egito 44 

4 Quénia 30 

5 Benim 12 

6 Camarões 12 

7 França 11 

8 Reino Unido 11 

9 Chade 10 

10 Zâmbia 5 

11 Ruanda 4 

12 Tunísia 4 

13 Gana 3 

14 Tanzânia 3 

15 Botsuana 2 

16 República Centro-Africana 2 

17 Líbia 2 

N.º País 
N.º de 

Inquiridos 

18 Marrocos 2 

19 Níger 2 

20 Senegal 2 

21 Togo 2 

22 EAU  2 

23 EUA 2 

24 Burkina Faso 1 

25 Canadá 1 

26 Djibuti 1 

27 Etiópia 1 

28 Hong Kong 1 

29 Índia 1 

30 Maurícias 1 

31 Arábia Saudita 1 

32 Seychelles 1 

33 Sudão 1 

34 Zimbabué 1 

Figura n.º 1: Tabela com o número de inquiridos e os seus respetivos países. 

 
6 Houve um aumento de 151 respostas relativamente ao inquérito que fizemos em 2018, à qual obtivemos 199 respostas. 
7 África do Sul (97), Benim (12), Botsuana (2), Burkina Faso (1), Camarões (12), República Centro-Africana (2), Chade (10), 
Djibuti (1), Egito (44), Etiópia (1), Gana (3), Quénia (30), Líbia (2), Maurícias (1), Marrocos (2), Níger (2), Nigéria (75), Ruanda 
(4), Senegal (2), Seychelles (1), Sudão (1), Tanzânia (3), Togo (2), Tunísia (4), Zâmbia (5), e Zimbabué (1).    
8 Canadá (1), França (11), Hong Kong (1), Índia (1), Arábia Saudita (1), EAU (2), Reino Unido (11) e EUA (2). 
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83% dos inquiridos intervieram em arbitragens em África durante o referido período de 
análise. 

 
 
Figura n.º 2: Gráfico com o número de pessoas que intervieram em arbitragens em África. 

 
Os inquiridos intervieram tanto em arbitragens ad hoc, como em arbitragens institucionais  
  

61

289

0

50

100

150

200

250

300

350

Não                                                                     Sim

Sim
60% (210)

Não
40% (140)
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Os Inquiridos intervieram na qualidade de: árbitro, advogado, secretários do tribunal, perito 
e parte litigante.9  
 

  
Figura n.º 4: Gráfico que demonstra as diferentes qualidades em que os inquiridos intervieram em 
arbitragens em África.  
 
Idiomas do Inquérito 
O inquérito foi disponibilizado nas três línguas principais: árabe, inglês e francês.10  
47 inquiridos completaram a versão árabe; 56 a versão francesa e 247 a versão inglesa.   

Figura n.º 5:  Gráfico que demonstra o número de inquiridos e o seu respetivo idioma.  

 
9 Os inquiridos incluíram nas suas respostas a CCI, LCIA e PCA, centros não africanos. Ignorámos estas respostas para efeitos 
do presente relatório. 
10 Reconhecemos que devemos incluir uma versão portuguesa para que possamos completar o inquérito com as opiniões dos 
profissionais da arbitragem nos PALOP, como são Angola, Cabo verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.  
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Arbitragem Institucionalizada 

Identificámos 91 centros arbitrais ou organizações relevantes que operam no continente 
africano.11 O nosso estudo indica que nem todas as 91 entidades desenvolvem funções 
inerentes a instituições arbitrais. Alguns dos centros não administram casos de arbitragem, 
mas fornecem instalações para o efeito, incluindo salas de audiência para apoiar o processo 
privado de resolução de litígios; enquanto alguns atuam efetivamente como entidades 
competentes para nomear árbitros embora não administrem arbitragens. Quase todas as 
entidades que se autodescrevem como centros arbitrais fornecem capacitação e formação em 
processos de arbitragem e outras formas de resolução de litígios.  
 
Esta pesquisa abrange apenas as instituições que administram arbitragens sob as suas próprias 
regras e/ou outras, incluindo arbitragens ad hoc. Tais instituições também têm presença física 
num local identificável dentro do continente e empregam pessoal que administra as 
arbitragens. 
 
Centros Arbitrais Africanos 
 

Os utilizadores de centros arbitrais africanos apontaram os seguintes elementos como 
essenciais:  

➢ localização conveniente;  
➢ salas de audiência e de convívio espaçosas;  
➢ equipamentos de gravação e transcrição;  
➢ instalações sanitárias;  
➢ funcionários profissionais;  
➢ regras de arbitragem claras;   
➢ apoio para nomeação de árbitros;  
➢ custo-eficácia;  
➢ regras de arbitragem em idiomas diferentes com notas explicativas;  
➢ gestão eficiente dos casos;  
➢ acesso a tecnologia eficiente;  
➢ neutralidade e reputação. 

 
  

 
11 Para mais detalhes, consulte: 
https://researcharbitrationafrica.com/files/List%20of%20Known%20Arbitration%20Institutions%20in%20Africa%202020040
4.pdf (ING) 

https://researcharbitrationafrica.com/files/List%20of%20Known%20Arbitration%20Institutions%20in%20Africa%2020200404.pdf
https://researcharbitrationafrica.com/files/List%20of%20Known%20Arbitration%20Institutions%20in%20Africa%2020200404.pdf


 12 

60% (210) dos inquiridos intervieram em arbitragens institucionais em África, nos seguintes 
centros: 
 

Nome da Instituição Arbitral Sigla País 

Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration CRCICA Egito 

Arbitration Foundation of Southern Africa AFSA África do Sul 

Common Court of Justice & Arbitration of OHADA CCJA/OHADA Costa do Marfim 

N'Djamena Arbitration, Mediation and Conciliation Centre CAMC-N Chade 

CAMEC-CCIB (Centre of Arbitration of Mediation and Conciliation 
of the Chamber of Commerce and Industry of Benin 

CAMEC-CCIB Benim 

GICAM Arbitration and Mediation Centre GICAM Camarões 

Kigali International Arbitration Centre (KIAC) KIAC Ruanda 

International Centre for Arbitration & Mediation, Abuja  ICAMA Nigéria 

Lagos Chamber of Commerce International Arbitration Centre LACIAC Nigéria 

Arab Centre for Arbitration ACA EAU 

Centre Permanent d'arbitrage et de médiation du CADEV CADEV Camarões 

Arbitration Centre of Guinée CAG Guiné 

 Lagos Court of Arbitration LCA Nigéria 

Nigerian Institute of Chartered Arbitrators  NICARb Nigéria 

Centre for Conciliation & Arbitration of Tunis (CCAT) CCAT Tunísia 
 

Figura n.º 6: Tabela demonstra os centros arbitrais nos quais os inquiridos intervieram. 

 
Principais Centros Arbitrais Africanos com base em Codificação  
Com base no número de casos de arbitragem administrados e nos MdE concluídos com outros 
centros de arbitragem:  
 
 

N.º Nome do 
Centro 

N.º Casos 
administrados 
sob as próprias 
Regras [1] 

N.º Casos 
administrados sob 
outras Regras ou Ad 
Hoc [0,5] 

MdE com 
instituições 
do mesmo 
país [0,2] 

MdE com 
instituições de 
outros países 
africanos [0,3] 

MdE com 
instituições 
não africanas 
[0,4] 

Total 

1 AFSA12 4134 - - 2 [0.6] 7 [2.8] 4137.4 

2 CRCICA13 1408 - - 14 [4.2] 43 [17.2] 1429.4 

3 OAMCC14 181 - - 10 [3] - 184 

4 CCJA15 157 - - - 2 [0.8] 157.8 

5 KIAC16 137 4 [2] - 1 [0.3] - 139.3 

6 TIARB17 89 - 1 [0.2] - - 89.2 

7 ICAMA18 - 165 [82.5] 1 [0.2] - - 82.7 

8 NCIA19 40 8 [4] - 4 [1.2] 2 [0.8] 46 

9 CMAN20 7 - - - - 7 
Figura n.º 7: Tabela demonstra os 10 principais centros arbitrais em África. 

 
12 Arbitration Foundation of Southern Africa (África do Sul). 
13 Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (Egito). 
14 Ouagadougou Arbitration, Mediation & Conciliation Centre (Burkina Faso). 
15 Common Court of Justice & Arbitration, OHADA. 
16 Kigali International Arbitration Centre (Ruanda). 
17 Tanzania Institute of Arbitrators, Dar es Salaam (Tanzânia). 
18 International Centre for Arbitration & Mediation, Abuja (Nigéria). O ICAMA não tem as suas próprias regras de arbitragem. 
19 Nairobi Centre for International Arbitration (Quénia). 
20 Centre de Mediation et d’Arbitrage de Niamey (Níger). 
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O nosso exercício de codificação revela que a AFSA é o principal centro de arbitragem em África 
no que diz respeito à experiência na administração de casos de arbitragem ao abrigo das suas 
próprias regras de arbitragem, com o CRCICA em segundo lugar, enquanto o ICAMA é o centro 
destacado no que diz respeito à administração de arbitragens ad hoc.  
 
No que se refere à visão externa e ao envolvimento é, mais uma vez, destacado CRCICA, com 
a AFSA em segundo lugar. 
 
As respostas ao inquérito sustentam as nossas conclusões sobre a AFSA e o CRCICA. Segundo 
as respostas obtidas em linha, ambas instituições gozam de uma forte reputação estimada 
tanto pelos seus utentes regionais como por outros. Os inquiridos elogiam o seu 
profissionalismo, eficiência, bem como as suas respetivas estruturas de apoio.   
 
Principais Centros Arbitrais segundo os Inquiridos 
 

Os cinco melhores centros arbitrais, tal como classificados pelos inquiridos, são:  
 

Nome da Instituição Arbitral Sigla País Pontos 

Arbitration Foundation of Southern Africa AFSA África do Sul 93 

Cairo Regional Centre for International Commercial 
Arbitration 

CRCICA Egito 72 

Kigali International Arbitration Centre KIAC Ruanda 51 

Lagos Court of Arbitration LCA Nigéria 44 

Nairobi Centre for International Arbitration  NCIA Quénia 32 
 

Figura n.º 8: Tabela demostra os 5 principais centros arbitrais segundo os inquiridos. A figura n.º 9 infra 
demostra os dados em formato de gráfico. 

 

 
Figura n.º 9: Gráfico de colunas demonstra os cinco principais centros arbitrais com as respetivas classificações 
atribuídas pelos inquiridos. Foi pedido aos inquiridos que classificassem os centros de 1 a 5, 1 sendo ‘mau’ e 
5 ‘excelente’. O total de pontos de cada centro é representado no gráfico. 
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Os inquiridos escolheram estes centros com base na sua experiência, reputação e localização. 
 
As partes também classificaram a qualidade dos funcionários de apoio/administrativos. Os 
seguintes são os centros com maior pontuação a este respeito: AFSA; CRCICA; LCA; NCIA; e 
CCJA. 
 

 
 
 

Figura n.º 10:  Gráfico demostra os cinco primeiros classificados. Foi pedido aos inquiridos que classificassem 
a qualidade dos funcionários auxiliares nos centros de 1 a 5, sendo 1 a pontuação mais baixa e 5 a mais alta.  
 

Os inquiridos que intervieram em centros arbitrais africanos recomendam os seguintes 
centros: CRCICA, AFSA, KIAC, NCIA, CCJA. 

Figura n.º 11:  Gráfico circular demonstra os cinco principais centros arbitrais que os inquiridos 
recomendariam a partes litigantes.  
 

Nenhum dos cinco centros arbitrais referidos está sito na Nigéria, um dos principais polos para 
arbitragem no continente africano,21 onde se encontram vários centros arbitrais, de acordo 
com a lista atualizada de centros arbitrais africanos.22 Uma possível explicação para esta 

 
21 As found in our 2018 survey report. Available at: 
https://eprints.soas.ac.uk/25741/1/SOAS%20Arbitration%20in%20Africa%20Survey%20Report%202018.pdf  (ING) 
22 Ver lista em: https://researcharbitrationafrica.com/papers/ (ING) 
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anomalia é que a grande maioria das arbitragens administradas na Nigéria são ad hoc. Os 
centros arbitrais na Nigéria administram, portanto, poucos casos. Tal é suportado nos dados 
do ICAMA sito em Abuja, que administrou um total de 165 casos de arbitragem ad hoc (ver 
Figura n.º 9 acima). Para efeitos deste exercício de codificação, a dificuldade respeitante à 
recolha de dados sobre arbitragens ad hoc é que os dados são difíceis de verificar. Isto é 
diferente nos centros arbitrais, que mantêm um registo do número de casos que administram.  
 

A grande maioria dos inquiridos (307) recomendaria os centros arbitrais africanos a partes 
intervenientes em arbitragens. 

 

Figura n.º 12: Gráfico circular demonstra o número de inquiridos que recomendariam centros arbitrais 
africanos a intervenientes em arbitragens. 
 

Os inquiridos referiram, repetidamente, os seguintes elementos (a nível técnico e humano) 
como sendo essenciais para os centros de arbitragem internacional em África: 
 

➢ Localização acessível; 
➢ Painel de árbitros experientes; 
➢ Funcionários e prestação de serviços multilingues (incluindo arbitragem; 

regras/notas/diretrizes); 
➢ Tecnologia avançada; 
➢ Funcionários administrativos preparados (e serviços de secretariado); 
➢ Sistemas eficientes de gestão de casos; 
➢ Regras de arbitragem adequadas e modernas; 
➢ Código de ética para árbitros; 
➢ Instalações técnicas modernas (para gravação, tradução, transcrição, 

videoconferência, etc.); 
➢ Conhecimento do contexto sociocultural africano; 
➢ Infraestruturas fiáveis e eficientes; 
➢ Biblioteca digital e física; 
➢ Website funcional e atrativo; 
➢ Arquivo em linha de documentos; 
➢ Fornecimento de energia adequado; 
➢ Estrutura de custos competitiva; 
➢ Independência do controlo do governo, organizações ou grupos comerciais ou 

outros. 

Não
12%

Sim
88%
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➢ Segurança pessoal, de bens e documentos. 

Figura n.º 13: Nuvem de palavras-chave distinguidas pelos inquiridos (ING). 
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A lista de palavras destacadas inclui as expectativas dos inquiridos quanto à qualidade dos 
serviços prestados pelos centros arbitrais em África em comparação com os seus homólogos 
estrangeiros. Os inquiridos referiram que os elementos destacados são requisitos mínimos já 
cumpridos com alta qualidade pelos principais centros arbitrais africanos. A lista deve servir de 
base à autoavaliação aos serviços prestados pelos centros.  

Por último, a lista é uma prova de que o interveniente típico em arbitragens em África dá 
importância à tecnologia, reconhecendo o seu papel no que diz respeito à eficácia das 
resoluções de litígios.23 Algumas das respostas realçam o facto de os serviços prestados pelos 
centros arbitrais em África serem comparáveis àqueles prestados pelos seus homólogos 
estrangeiros em todos os aspetos. Isto independentemente do facto de em determinados 
países africanos o custo da prestação de alguns destes serviços ser muito elevado 
comparavelmente às sociedades pós-modernas fora de África.   

 

Arbitragem Ad hoc 

A arbitragem ad hoc refere-se, para efeitos deste relatório, a qualquer arbitragem que não seja 
conduzida sob as regras de arbitragem específicas das respetivas instituições arbitrais. Tais 
arbitragens podem ser administradas nas instalações de um centro arbitral e, como já 
mencionado, tal centro pode fornecer diferentes níveis de apoio às partes. 

48% dos inquiridos intervieram em arbitragens ad hoc em África. 
 

 
Figura n.º 14: Gráfico circular demonstra o número de inquiridos que intervieram em arbitragens ad hoc em 
África. 

 
23  Assim dá-se as boas-vindas ao “Africa Arbitration Academy Protocol on Virtual Hearings in Africa 2020”. O texto deste 
protocolo está disponível em: https://researcharbitrationafrica.com/the-african-promise/ (ING). 
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Cidades N.º de Inquiridos 

Joanesburgo 38 

Lagos 30 

Cairo 25 

Cidade do Cabo 20 

Durban 12 

Abuja 11 

Pretória 10 

Nairobi 9 

Cotonu 6 

Gaborone 6 

Douala 5 

Sandton 5 

Yaoundé 5 

Enugu 4 

N'Djamena 4 

Paris 4 

Abakaliki 3 

Acra 3 

Cartum 3 

Kigali 3 

Lusaka 3 

Port Elizabeth 3 

Tunes 3 

Windhoek 3 

Dar es Salaam 2 

Dubai 2 

Grahamstown 2 

Maputo 2 

Cidades N.º de Inquiridos 

Maseru 2 

Polokwane 2 

Abidjan 1 

Alexandria 1 

Asaba 1 

Bamako 1 

Bloemfontein 1 

East London 1 

Emalahleni 1 

Gauteng 1 

Harare 1 

Ife-Ife 1 

Juba 1 

Kaduna 1 

Kampala 1 

Kinshasa 1 

Kuala Lumpur 1 

Libreville 1 

Mbombela 1 

Middelburg 1 

Mossel Bay 1 

Port Harcourt 1 

Rabat 1 

Richards Bay 1 

Sanaa 1 

Secunda 1 

Trípoli 1 

Warri 1 

Figura n.º 15: Tabela demonstra as cidades onde os inquiridos intervieram em arbitragens ad hoc. 
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Sede da Arbitragem 

Esta secção procura identificar as principais cidades em África onde que são administradas 
arbitragens, tanto ad hoc como institucionais. 
 
Principais Cidades para Arbitragem 
Os inquiridos intervieram em arbitragens ad hoc na qualidade de árbitro, advogado, secretário 
do tribunal, perito e parte litigante, em várias cidades de 37 países africanos diferentes, como 
demonstrado infra: 
 

Cidade País 

Joanesburgo África do Sul 

Cidade do Cabo África do Sul 

Durban África do Sul 

Pretória África do Sul 

Sandton África do Sul 

Cairo Egito 

Lagos Nigéria 

Abuja Nigéria 

Enugu Nigéria 

Abidjan Costa do Marfim 

N’Djamena Chade 

Cotonu Benim 

Douala Camarões 

Yaoundé Camarões 

Nairobi Quénia 

Kigali Ruanda 

Dar es Salaam Tanzânia 

Tunes Tunísia 

Acra Gana 

Gaborone Botswana 

Adis Abeba Etiópia 

Casablanca Marrocos 

Marraquexe Marrocos 

Rabat Marrocos 

Cartum Sudão 

Lusaka Zâmbia 

Ouagadougou Burkina Faso 

Windhoek Namíbia 

Harare Zimbabué 

Kampala Uganda 

Kinshasa República Democrática di Congo 

Maputo Moçambique 

Maseru Lesoto 

Lomé Togo 

Mbabane Eswatini 

Trípoli Líbia 
Figura n.º 16: Lista com as principais cidades para a administração de arbitragens em África. 
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Principais Cidades Africanas para Arbitragem 
As cinco principais cidades para arbitragem em África são: Joanesburgo (38); Lagos (30); Cairo 
(25); Cidade do Cabo (20); e Durban (12) respostas. 
 
Agrupadas de acordo com os países: África do Sul (Joanesburgo, Cidade do Cabo, Durban, 
Pretória, Sandton e Gauteng, com 86 respostas); Nigéria (Lagos, Abuja, Enugu, Abakaliki, Asaba, 
Ile-Ife, Kaduna, Port Harcourt e Warri, com 53 respostas); Egito (Cairo com 25 respostas).  
 

Os inquiridos indicaram as 10 seguintes cidades como as principais para arbitragem em África: 
 

Cidades Número de votos 

Cairo 112 

Joanesburgo 82 

Kigali 64 

Lagos 59 

Cidade do Cabo 45 

Abidjan 29 

Abuja 25 

Pretória 22 

Durban 16 

Tunes 16 

Figura n.º 17: Tabela com as 10 principais cidades escolhidas pelos inquiridos para arbitragem em África. 
 

As 20 mais escolhidas foram: 

Cidades Número de votos 

Cairo 112 

Joanesburgo 82 

Kigali 64 

Lagos 59 

Cidade do Cabo 45 

Abidjan 29 

Abuja 25 

Pretória 22 

Durban 16 

Tunes 16 

Port Louis 14 

Douala 12 

Dakar 12 

Nairobi 11 

Cotonu 10 

Adis Abeba 10 

Casablanca 10 

Ougadougou 9 

Acra 9 

Sandton 8 

Figura 18: Tabela com as 20 cidades com o maior número de votos. 

Os inquiridos indicaram as razões para votarem nas cidades listadas: 
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➢ Disponibilidade de experiência em arbitragem; 
➢ Acesso a transportação; 
➢ Acesso a tecnologias e recursos modernos; 
➢ Jurisdições e leis favoráveis à arbitragem; 
➢ Centros económicos em África; 
➢ Reputação dos centros arbitrais nas respetivas cidades; 
➢ Cidades plurilinguísticas; 
➢ Localização geográfica das cidades; 
➢ Estabilidade política; 
➢ Segurança. 

 
Participando em arbitragem em África, os inquiridos consideraram os seguintes aspetos 
como mais gratificantes: 

➢ Resolução do litígio de forma expedita; 
➢ Aceitação da decisão arbitral pelas partes; 
➢ Realização de arbitragens sob as regras da CCI em África, como seriam feitas em Paris, 

deste modo poupando despesas de viagem; 
➢ Condução eficiente dos procedimentos arbitrais; 
➢ Localização da arbitragem; 
➢ Dispensa de formalidades e burocracias desnecessárias; 
➢ Facilidade de comunicação (tanto logística como linguística);  
➢ Eficiência e celeridade; 
➢ Utilização de tecnologia moderna; 
➢ Flexibilidade processual; 
➢ Confidencialidade do processo. 

 
Os inquiridos consideraram como mais desconcertantes:  

➢ Tentativas de atrasar o processo por parte dos advogados das partes requeridas; 
➢ Nomeação de árbitros não familiarizados com o assunto de mérito do litígio; 
➢ Custos da arbitragem; 
➢ Lidar com partes dilatórias e advogados que importam regras de processo para a 

arbitragem; 
➢ Execução da sentença arbitral; 
➢ Leis domésticas sobre a arbitragem confusas; 
➢ Duração do processo; 
➢ Recurso demasiado frequente aos tribunais durante o processo de arbitragem; 
➢ Nomeações repetitivas de determinados árbitros. 
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Figura n.º 19: Mapa com as melhores cidades africanas para arbitragem 


