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Angola aprovou a resolução n.º 38/16 pu-

blicada no Diário da República de Ango-

la, no passado dia 12 de agosto. A assem-

bleia nacional aprovou a adesão à Con-

venção Sobre o Reconhecimento e a Exe-

cução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, 

celebrada a 10 de Junho de 1958, em No-

va Iorque («Convenção de Nova Iorque»). 

 

A Convenção de Nova Iorque sobre o Re-

conhecimento e Execução de Sentenças 

Arbitrais Estrangeiras de 10 de junho de 

1958 entende por sentenças arbitrais “não 

apenas as sentenças proferidas por árbi-

tros nomeados para determinados casos, 

mas também as que forem proferidas por 

órgãos de arbitragem permanentes aos 

quais as Pares se submeteram”. A New 

York Convention – NYC conta com a ade-

são de 157 estados (sendo Angola o 157º 

país) e é uma das convenções mais reco-

nhecidas e aceites pela comunidade in-

ternacional.    

 

Na resolução n.º 38/16, Angola acrescen-

ta uma “reserva de reciprocidade” de 

modo a que as disposições da Conven-

ção de Nova Iorque sejam exclusivamen-

te aplicadas quando as sentenças arbi-

trais em causa tenham sido reconhecidas, 

proferidas e executadas no território de 

outros Estados signatários e sejam reco-

nhecidos pelo Estado angolano. 

ANGOLA ADERE À CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE SOBRE O 

RECONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS 

ESTRANGEIRAS  
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Esta aprovação representa um verdadei-

ro passo determinante para o desenvolvi-

mento da arbitragem em Angola como 

meio seguro e fiável de resolução de litígi-

os. De facto, o processo de reconheci-

mento de sentenças estrangeiras que 

promove a Convenção de Nova Iorque é 

um modelo simplificador, harmonizador e 

de sucesso, o que se afasta muito do 

modelo utilizado por Angola que recorria 

a um processo de revisão e confirmação 

de sentenças estrangeiras que era moro-

so e mais dispendioso.  

 

Esta abertura, em termos de arbitragem, 

permite a Angola de transmite um sinal 

positivo à comunidade internacional e fa-

vorece o ambiente de negócios. A 

adesão à Convenção de Nova Iorque é 

um verdadeiro atrativo para captar inves-

timentos para o país, nomeadamente in-

vestimento estrangeiro. 

PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Law Office  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  
Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

