
CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO IBERMEDIA 

CLÁUSULAS COMPROMISSÓRIAS 

Mediação  

Qualquer controvérsia, divergência ou reclamação que surja do presente contrato e de qualquer 

emenda ao mesmo ou relativa ao presente contrato, incluindo particularmente a sua formação, 

vigência, obrigatoriedade, interpretação, execução, incumprimento ou resolução, bem como as 

reclamações extracontratuais, serão submetidas a mediação em conformidade com o Regulamento 

de Mediação do Tribunal de Arbitragem e Mediação Ibermedia. A mediação terá lugar em 

[especificar o local]. A língua utilizada na mediação será o [Espanhol/Português]. 

Mediação seguida, na ausência de solução, de arbitragem [acelerada] 

"Qualquer controvérsia, divergência ou reclamação que surja do presente contrato e de qualquer 

emenda ao mesmo ou relativa ao presente contrato, incluindo particularmente a sua formação, 

vigência, obrigatoriedade, interpretação, execução, incumprimento ou resolução, bem como as 

reclamações extracontratuais, serão submetidas a mediação em conformidade com o Regulamento 

de Mediação do Tribunal de Arbitragem e Mediação Ibermedia. A mediação terá lugar em 

[especificar o local]. A língua utilizada na mediação será o [especificar a língua]." 

Caso a controvérsia, divergência ou reclamação não tenha sido resolvida na mediação, ou na 

medida em que não tenha sido resolvida no prazo de [60] dias a partir do início da mediação, esta 

será submetida a arbitragem, mediante a apresentação de um requerimento de arbitragem por uma 

das partes, para a sua resolução definitiva em conformidade com o Regulamento de Arbitragem do 

Tribunal de Arbitragem e Mediação Ibermedia. Contudo, se antes do término desse prazo de (30) 

dias, uma das partes se abstiver de participar ou deixar de participar na mediação, a controvérsia, 

divergência ou reclamação será submetida a arbitragem de [Direito/Equidade] mediante a 

apresentação de um requerimento de arbitragem pela outra parte para a sua resolução definitiva em 

conformidade com o Regulamento de Arbitragem do Tribunal de Arbitragem e Mediação 

Ibermedia. O tribunal arbitral será composto de [três árbitros] [um único árbitro].] A arbitragem 

terá lugar em [especificar o local]. A língua a utilizar no procedimento arbitral será o [especificar a 

língua]. A controvérsia, divergência ou reclamação submetida a arbitragem será resolvida em 

conformidade com o direito de [especificar a jurisdição]. 

Arbitragem 

"Qualquer controvérsia, divergência ou reclamação que surja do presente contrato e de qualquer 

emenda ao mesmo ou relativa ao presente contrato incluindo particularmente a sua formação, 

vigência, obrigatoriedade, interpretação, execução, incumprimento ou termo, bem como as 

reclamações extracontratuais, serão submetidas a arbitragem [de Direito/Equidade], para a sua 

resolução definitiva em conformidade com o Regulamento de Arbitragem do Tribunal de 

Arbitragem e Mediação Ibermedia. O tribunal arbitral será composto de [três árbitros] [um único 



árbitro]. A arbitragem terá lugar em [especificar o local]. A língua a utilizar no procedimento 

arbitral será o [especificar a língua]. A sede da arbitragem será [cidade + país]. A controvérsia, 

divergência ou reclamação será resolvida em conformidade com o direito de [especificar a 

jurisdição]. 



TRIBUNAL DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO IBERMEDIA 

CONVENÇÕES PARA CONTROVÉRSIAS EXISTENTES. 

 

Mediação  

"Os abaixo-assinados acordam por este meio submeter a mediação a seguinte controvérsia em 

conformidade com o Regulamento de Mediação do Tribunal de Arbitragem e Mediação do 

Ibermedia. 

[breve descrição da controvérsia] 

A mediação terá lugar em [especificar o local]. A língua a utilizar será o [especificar a língua]." 

Mediação seguida, na ausência de resolução, de arbitragem [acelerada]  

"Os abaixo-assinados acordam por este meio submeter a mediação a seguinte controvérsia em 

conformidade com o Regulamento de Mediação do Tribunal de Arbitragem e Mediação do 

Ibermedia. 

[breve descrição da controvérsia] 

A mediação terá lugar em [especificar o local]. A língua a utilizar será o [especificar a língua]. 

Acordamos também que, caso a controvérsia, divergência ou reclamação não tiver sido resolvida na 

mediação, ou na medida em que não tenha sido resolvida no prazo de [60] dias a partir do início da 

mediação, esta será submetida a arbitragem, mediante a apresentação de um requerimento de 

arbitragem por uma das partes, para a sua resolução definitiva em conformidade com o 

Regulamento de Arbitragem do Tribunal de Arbitragem e Mediação Ibermedia. Contudo, se antes 

do término desse prazo de (30) dias, uma das partes se abstiver de participar ou deixar de participar 

na mediação, a controvérsia, divergência ou reclamação será submetida a arbitragem de 

[Direito/Equidade] mediante a apresentação de um requerimento de arbitragem pela outra parte 

para a sua resolução definitiva em conformidade com o Regulamento de Arbitragem do Tribunal de 

Arbitragem e Mediação Ibermedia. O tribunal arbitral será composto de [três árbitros] [um único 

árbitro].] A arbitragem terá lugar em [especificar o local]. A língua a utilizar no procedimento 

arbitral será o [especificar a língua]. A controvérsia, divergência ou reclamação submetida a 

arbitragem será resolvida em conformidade com o direito de [especificar a jurisdição). 

Arbitragem 



"Os abaixo-assinados acordam por este meio submeter a controvérsia seguinte a arbitragem de 

[Direito/Equidade] para a sua resolução definitiva em conformidade com o Regulamento de 

Arbitragem do Tribunal de Arbitragem e Mediação do Ibermedia. 

[breve descrição da controvérsia] 

O tribunal arbitral será composto de [três árbitros] [um único árbitro]. A arbitragem terá lugar em 

[especificar o local]. A língua a utilizar no procedimento arbitral será [especificar a língua]. A sede 

da arbitragem será [cidade + país]. A controvérsia será resolvida em conformidade com o direito de 

[especificar a jurisdição]." 

 


