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Formação Académica: 

• Licenciatura em Direito (1975), pela Universidad Complutense de 
Madrid (Centro de Estudos Universitários – CEU); 

• Preparação das oposições do corpo de Advogados do Estado (1975 - 
1980). 

 
 
Experiência Profissional e Arbitral: 

• Exercício da profissão de advogado nas áreas Corporativa, bancária e 
Financeira, com especial ênfase na assessoria em operações realizadas 
por entidades internacionais tanto na área de consultadoria como na 
área de Contencioso (especialmente arbitragem); 

• Iniciou a sua carreira profissional, no escritório de Gómez-Acebo & 
Pombo (1981), onde se tornou sócio responsável pelo departamento de 
Direito Bancário e Financeiro, até 1987, ano em que fundou o escritório 
“Prol & Associados”; 

• No que se refere às áreas Corporativa e Financeira, importa destacar 
que exerceu a sua atividade em Londres entre os meses de Setembro e 
Dezembro de 1982, como “Foreign Assistant” do escritório Denton Hall 
& Burgin e em Paris, durante o ano de 1983, como adjunto do 
Departamento Jurídico-Internacional da Caisse Nationale de Crédit 
Agricole. 

• Desde que iniciou a sua atividade profissional, tem estado sempre 
ligado à área de arbitragem, tendo principiado fundamentalmente como 
advogado e desde há mais de 10 anos, como juiz do tribunal arbitral, 
intervindo como tal, em diversos procedimentos tanto nacionais, como 
internacionais. 

• A sua formação como advogado de direito bancário e financeiro, leva a 
que uma grande parte das arbitragens com que tem trabalhado nos 
últimos tempos, estejam relacionadas com essas áreas de Direito 
(produtos derivados, operações financeiras, etc.), bem como, com 
assuntos Corporativos (problemas entre sócios, compradores e 
fornecedores genericamente, todos os assuntos relacionados com a 
atividade empresarial e corporativa das sociedades). 

 
 

Experiência e Atividade Internacional: 
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Desde o início da sua carreira profissional que se tem vindo a ocupar de 
questões internacionais, trabalhando com empresas que variam desde as 
médias empresas, até às multinacionais e bancos internacionais com 
interesses em Espanha e de diversas nacionalidades, podendo citar-se como 
origens mais frequentes, França, Reino Unido, Estados Unidos da América, 
Argentina, Brasil, Portugal e restantes países da União Europeia. 
 
Trabalhou também em defesa dos interesses de empresas Espanholas com 
negócios no estrangeiro. 
 
Importa salientar que a sua fluência na língua Portuguesa lhe permite manter 
estreitos e frequentes contactos com Portugal e Brasil, tendo trabalhado em 
diversas ocasiões, com empresas destes países. 
 
Prática Docente 
 

Professor Invitado pelas Universidades de Madrid (Complutense), Lisboa 
(Clásica), Alcalá de Henares e Braga (do Minho). 
 
Idiomas: 
Espanhol, Francês, Inglês, Português e Italiano. 
 
 
Ordem: 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (1981) 
 
 
Tribunais Arbitrais (Juiz Arbitral): 

• Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA); 

• Comité Bancario y Financiero de Arbitraje y Mediación (Membro 
Fundador); 

• Corte de Arbitraje de Madrid; 

• Sociedad Española de Arbitraje (SEA); 

• Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; 

• Corte Española de Arbitraje (Conselho Superior das Câmaras de 
Comercio); 

• Câmara da Fundação Getúlio Vargas de Conciliação e Arbitragem (Rio 
de Janeiro, Brasil); 

• Centro de Arbitragem Comercial (Lisboa): 

• China International Economic and Trade Arbitration Commission 
(CIETAC); 

• Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Industrias do 
Paraná (CAMFIEP) (Curitiba, Brasil) 

• Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-
Canadá (CAM-CCBC); 

• Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA); 

• ICDR (AAA) 

• Dubai International Arbitration Centre (DIAC) 

• Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Argentina de 
Comercio (CEMARC) 

• Concordia (Lisboa) 
 

Árbitro em vários procedimentos CCI/ICC.  
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Associações: 

• Club Español del Arbitraje (CEA); 

• European Society for Banking and Financial Law (ESBFL): Membro 
Fundador; 

• Asociación Española de Representantes de Banca Extranjera (AERBE); 

• International Bar Association (IBA): Ex-Funcionário do “Comité Q” 
(Mercado de Capitais); 

• Union Internationale des Avocats (UIA): Ex-Presidente da Comissão de 
Direito Bancário; 

• CCI; Membro da “Task Force” de Arbitragem Financeira; 

• Associação Portuguesa de Arbitragem (APA); 

• Comité Français de l’Arbitrage. 
 
 

Principais Referências da Carreira Profissional: 

• 1981-1987: Escritório de Gómez-Acebo & Pombo, com o estatuto de 
Sócio responsável pelo Departamento de Banca e Financiamentos; 

• 1987: Fundação da empresa Prol y Asociados, com sede em Madrid; 

• 1981 – até à Data: Participação em diversas operações de 
financiamento, aquisição de empresas e assessoria a Bancos e 
empresas de Financiamento e Investimento; 
Participação na qualidade de Juiz Arbitral e assessor, em 
procedimentos arbitrais Nacionais e Internacionais; 
Publicação de diversos artigos e numerosas intervenções como 
conferencista, tanto em Espanha como no estrangeiro principalmente 
em matéria de Arbitragem, “Banca”, Operações Internacionais”, 
“Investimentos Estrangeiros”, com títulos como: “Fusión de sociedades, 
aspectos sustantivos y fiscales”; “Las OPAS en España, situación actual y 
evolución previsible”; “Resolución de 16 de febrero de 1989 de la Dirección 
General de Transacciones Exteriores, sobre garantías y avales”; “Nueva 
legislación española relativa a las entidades de crédito y a los mercados de 
valores”; “Report on the degree of adaptation of the Spanish legislation to 
the Titles II and IV of the Second Banking Directive number 89/646 of 15th 
December”; “Credit Institutions and Securities Markets”; “Check and Bill of 
Exchange Act”; “Merger of companies, substantive and fiscal features”; 
“Recent developments on Spanish Capital Markets”; “Lenders Liability”; 
“Les investissements étrangers en Espagne”; “Notes sur la responsabilité 
du donneur de credit en droit Espagnol”; “El Nuevo régimen concursal 
español”; “Resumen sobre la modificación de la Ley de Arbitraje Española”; 
“El Arbitraje Societario en España”; “La cosa Juzgada en el Arbitraje 
Internacional, Las Leyes de Arbitraje Ibéricas (Recientes Modificaciones), El 
Arbitraje Financiero (una aproximación desde España); Inscripción de los 
acuerdos sociales anulados. A arbitragem Financeira: pontos a considerar 
para promover o seu desenvolvimento. A validade da cláusula de 
arbitragem em uma operação de swap 
 

 
 
 
Escritório: 

PROL & ASOCIADOS 
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Calle del Ebro, nº 3 

28002 – Madrid 

Tel. (00 34) 915.63.06.01 

Fax. (00 34) 915.63.00.20 

E-mail: arbitraje@prol-asociados.com  

website: http://prol-asociados.com/ 
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