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Sofia de Sampaio Jalles, de nacionalidade portuguesa, é advogada formada em França, 

especializada nas áreas de direito comercial e arbitragem. 

 

Experiência em Arbitragem 

 

Sofia de Sampaio Jalles integra a equipa de Juan Fernández-Armesto, sócio fundador do 

escritório Armesto & Asociados desde 2016, 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 Corte Española de Arbitraje e pelo CIRDI. Em relação às arbitragens 

comerciais internacionais ad hoc, a maioria encontra-se submetida ao Regulamento 

UNCITRAL. 

 

Antes de integrar o escritório Armesto & Asociados, Sofia de Sampaio Jalles estagiou no 

escritório DECHERT (PARIS) LLP, durante seis meses, e no escritório ARMESTO & 

ASOCIADOS, durante outros seis meses, e participou em várias competições de arbitragem 

internacional (Competencia Internacional de Arbitraje Comercial e Young Arbitrators 

Match). 

 

Associações Profissionais 

 

 Barreau de Paris 

 Club Español del Arbitraje (CEA) 

 

Experiência profissional  

 

Em 2013, Sofia de Sampaio Jalles estagiou no escritório português VIEIRA DE ALMEIDA 

& ASSOCIADOS, em Lisboa, durante um mês, na equipa de Concorrência e Direito da 

União Europeia. Depois desta experiência, em 2014 integrou a equipa de Fusões-

Aquisições do escritório PDGB AVOCATS em Paris, para um estágio de três meses. 
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Formação 

 

Sofia de Sampaio Jalles realizou os seus estudos universitários em Sciences Po Paris, 

França, licenciando-se em Ciências Políticas em 2011. 

 

Durante o terceiro ano da licenciatura, Sofia de Sampaio Jalles realizou um intercâmbio 

de um ano no King’s College London, no Reino Unido. 

 

Em 2014 Sofia de Sampaio Jalles obteve um Mestrado em Direito Comercial, com 

especialização em direito processual e arbitragem internacional, de Sciences Po Paris.  

Durante os dois anos de Mestrado, Sofia participou na VI e VII Competencia 

Internacional de Arbitraje Comercial, tendo a sua equipa obtido o primeiro lugar na VI 

Competencia. 

 

De 2014 a 2016, Sofia de Sampaio Jalles integrou a Ecole de Formation des Barreaux de 

la Cour d’appel de Paris, completando a sua formação de advogada e obtendo o Certificat 

d’Aptitude à la Profession d’Avocat (2016). 

 

Idiomas 

 

 Português (língua materna); 

 Francês (bilíngue); 

 Inglês (bilíngue); 

 Espanhol (bilíngue); 

 Italiano (nível intermédio). 

 

 


