
 

 

FRANCISCA SEARA CARDOSO 

 

Armesto & Asociados 

General Pardiñas 102 

28006 Madrid – Espanha 

Tel. (+34) 91 562 16 25 

fsc@jfarmesto.com 

www.jfarmesto.com 

 

 
Francisca Seara Cardoso é uma advogada portuguesa especializada em direito comercial e em 

arbitragem. 

 

 

Experiência em Arbitragem 
 

Francisca Seara Cardoso integra a equipa de Juan Fernández-Armesto, sócio fundador do 

escritório Armesto & Asociados, desde 2019. Francisca atua como secretária e assistente de 

tribunais arbitrais em procedimentos arbitrais nacionais e internacionais, ad hoc e institucionais, 

tanto comerciais, como de investimento.  

 

As arbitragens em que participa são administradas principalmente pela CCI, CPA e pelas 

instituições espanholas ou latino-americanas de arbitragem. Em relação às arbitragens 

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

 

Antes de integrar o escritório Armesto & Asociados, Francisca Seara Cardoso trabalhou durante 

cinco anos como advogada no escritório de advogados português Morais Leitão, onde adquiriu 

ampla experiência em arbitragens domésticas e internacionais (com particular foco em países de 

língua portuguesa, incluindo Angola e Moçambique), nas mais diversas áreas, tais como 

energia, M&A, construção, direito societário, entre outras. 

 

Associações Profissionais 

 

• Membro da Ordem dos Advogados Portugueses 

• Membro da Associação Portuguesa de Arbitragem (APA) 

• Membro do ICC YAF (ICC Young Arbitrators Forum) 

 

Experiência Profissional 
 

Em 2015, Francisca Seara Cardoso integrou o escritório de advogados português Morais Leitão, 

em Lisboa, Portugal, tendo trabalhado como advogada em arbitragens nacionais e 

internacionais, bem como em processos judiciais comerciais perante os tribunais portugueses. 

Por outro lado, fez parte da Team Genesis – uma equipa multidisciplinar dentro do escritório 

Morais Leitão, com um foco particular em empreendedorismo e inovação – e da Comissão de 

Responsabilidade Social do escritório. Durante o seu estágio, Francisca Seara Cardoso integrou 

a equipa de Bancário e Financeiro por um ano. 
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Francisca Seara Cardoso foi também professora assistente da cadeira de Direito Económico 

Empresarial na Católica Lisbon School of Business and Economics. 

 

Antes disso, Francisca Seara Cardoso estagiou no escritório português Vieira de Almeida, na 

equipa de Fusões e Aquisições, bem como no escritório português Morais Leitão, na equipa de 

Fiscal. 

 

Formação 
 

Francisca Seara Cardoso licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa da 

Universidade Católica Portuguesa, em 2013, tendo obtido uma bolsa de mérito ao longo desse 

período. Durante o terceiro ano da licenciatura, Francisca realizou um intercâmbio na Fundação 

Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Em 2014, Francisca Seara Cardoso obteve o LL.M. (Master of Laws) na London School of 

Economics and Political Science, em Londres, Reino Unido, com especialização em Corporate 

and Commercial Law. 

 

Em 2018, Francisca Seara Cardoso concluiu o curso de pós-graduação em Contencioso 

Comercial, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Lisboa, Portugal. 

 

Idiomas 

 

• Português (língua materna) 

• Inglês (bilíngue) 

• Espanhol (bilíngue) 

 

Publicações 

 

• “Portugal: charting a path towards a corporate arbitration-friendly jurisdiction” – 

Young Arbitration Review, 2018; 

• “P2P Lending” (em co-autoria com Luís Roquette Geraldes e João Lima da Silva) – 

FinTech desafios da tecnologia financeira, Almedina, 2017 (primeira edição) e 2019 

(Segunda edição); 

• “Uma revolução chamada crowdfunding” (em co-autoria com Luís Roquette Geraldes) 

– IV Congresso de Direito das Sociedades em Revista, Almedina, 2016; 

• “Fifth International Arbitration Meeting of Coimbra” (em co-autoria com Filipe Vaz 

Pinto) – Young Arbitration Review, 2015. 

 

 

 


