
 

 

MARIA DRUMMOND BORGES 

Maria Drummond Borges, de nacionalidade portuguesa, é advogada com experiência nas áreas 

de direito processual e arbitragem. 

 
Experiência em arbitragem 

Maria Drummond Borges integra a equipa de Juan Fernández-Armesto, sócio fundador do 

escritório Armesto & Asociados desde 2011, e participa em procedimentos arbitrais 

internacionais, ad hoc e institucionais, tanto comerciais como de construção e de investimento. 

As arbitragens em que participa são administradas pela CCI, pela Corte de Arbitraje de Madrid, 

pela DIAC (Dubai) e pelo CIRDI. Em relação às arbitragens comerciais internacionais ad hoc, a 

maioria encontra-se submetida ao Regulamento UNCITRAL. 

 
Associações profissionais 

 Ordem dos Advogados Portuguesa. 

 Club Español del Arbitraje (CEA). 

 Associação Portuguesa de Arbitragem (APA). 

 
Experiência profissional 

Entre 2006 e 2010 Maria Drummond Borges trabalhou como advogada na sociedade de 

advogados Serra Lopes, Cortes Martins & Associados, em Lisboa. Entre 2007 e 2010 integrou o 

departamento de contencioso civil e comercial e arbitragem onde participou como advogada em 

diversos litígios comerciais, civis e criminais. Participou também como advogada em 

arbitragens nacionais portuguesas, administradas pela Associação Comercial de Lisboa – 

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Maria Drummond Borges teve também 

experiência em arbitragens comerciais nacionais ad hoc submetidas unicamente à Lei de 

Arbitragem Voluntária. 

 
Formação 

Maria realizou os seus estudos universitários na Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa, em Portugal, licenciando-se em Direito (2006). Como estudante universitária de quarto 

ano do seu curso realizou um intercambio na Universitat Autónoma Barcelona, em Barcelona, 

Espanha, completando aí o segundo semestre. 

Durante o ano de 2007, Maria realizou uma pós-graduação em Direito Comercial na Faculdade 

de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, Portugal.  

Durante o ano letivo de 2010-2011 realizou um LL.M. (Master of Laws in International Legal 

Practice), no Instituto de Empresa, em Madrid, Espanha. Obteve, também, um diploma em 

estudos europeus e um diploma em gestão de empresas. Durante o LL.M, Maria participou 

também no Willem C. Vis International Commecial Arbitration Moot de Viena. 
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Idiomas 

 Português (língua materna). 

 Espanhol (bilíngue). 

 Inglês (bilíngue). 

 


