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PERFIL

Na SÉRVULO desde 2011, é sócia do departamento de Financeiro e Governance. Completou cursos de pós-
graduação em Direito do Consumo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2010, em Direito
Bancário, da Bolsa e dos Seguros no Instituto de Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, em 2005, e em Contencioso Administrativo na Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa, em 2001.  Foi advogada na sociedade de advogados «Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira» entre 2004 e 2011, e Assessora Jurídica do Departamento de Crédito Hipotecário do Grupo
Santander Totta entre 2002 e 2003. Inscrita na Ordem dos Advogados desde 2001.

EXPERIÊNCIA RELEVANTE

Assessoria jurídica em processos de constituição de instituições de crédito, sociedades financeiras e
registo de sucursais destas entidades em Portugal.

Prestação de assessoria jurídica corrente a empresas do setor financeiro - bancário, mercado de capitais e
seguros – designadamente nas vertentes regulatória, de estruturação e desenvolvimento de produto e
compliance.

Assessoria jurídica a instituições de crédito e sindicatos bancários em operações de financiamento e
reestruturação de dívida bem como em operações de private equity.

Assistência a clientes na conceção e montagem de programas de emissão de valores mobiliários e
colocação de instrumentos de dívida.



Aconselhamento a entidades públicas e entidades representativas do setor financeiro em matérias de
mercado de capitais e regulação.

Realização de auditorias legais, enquadradas no âmbito de reestruturações e reorganizações societárias,
acordos de joint venture e privatizações, em complemento à assessoria jurídica, prestada dia-a-dia, a
sociedades integradas em estruturas de grupo, nos mais variados aspetos de natureza corporativa e
regulatória.

Assessoria jurídica no processo de obtenção da autorização e registo junto do Banco de Portugal para o
exercício da atividade de intermediário de crédito.

Assessoria a investidores internacionais no âmbito dos projetos de investimento realizados em Portugal,
nomeadamente ao abrigo do Regime da Autorização de Residência para a Atividade de Investimento.  

 

EXPERTISE

Banca●

Financeiro e Governance●

FinTech●

Publicidade●

Task Force Ukraine●

RECONHECIMENTOS

IFLR1000 2023
Banking - TIER Highly regarded

IFLR1000 2022
Banking - TIER Highly regarded

IFLR1000 2021
Banking - TIER Highly regarded



IFLR1000 2014
Angola - TIER Recommended

Legal 500 2022
Banking & Finance - TIER Recommended
Verónica Fernández excels in compliance issues.

Capital Markets - TIER Other Key Lawyers
Verónica Fernández is an expert in the financial, banking, capital market and insurance sectors.

Legal 500 2021
Banking and Finance - TIER Recommended
An indispensable figure in the banking, financial and governance world is Verónica Fernández.

Capital Markets - TIER Other Key Lawyers
I would also like to highlight Verónica Fernández for the excellent work developed, always with great flexibility
and collaboration.

Legal 500 2020
Banking and Finance - TIER Recommended
Verónica Fernández is often involved in structured finance transactions and in matters related to the
establishment of credit institutions and finance companies.

Capital Markets - TIER
Verónica Fernández's advice is solid and practical. The team goes the extra mile to understand clients'
underlying problems.

Legal 500 2018
Banking & Finance - TIER Recommended

Leaders League 2023
Banking & Finance - TIER Excellent

Leaders League 2022
Banking & Finance - TIER Excellent

Leaders League 2021
Banking & Finance - TIER Excellent



Chambers Europe 2023
Capital Markets - TIER Up and Coming
Verónica Fernández has deep knowledge of the areas covered.

Chambers Europe 2022
Capital Markets - TIER Up and Coming
Highlight matters for Verónica Fernández include her advice on the issuance of notes by Portuguese regional
governments. She is a key member of the team's mixed finance transactional and regulatory practice.

Best Lawyers 2023
Banking and Finance Law - TIER Recommended

Best Lawyers 2022
Banking and Finance Law - TIER Recommended

Chambers Global 2023
Capital Markets - TIER Up and Coming
Verónica Fernández is a key member of the team's mixed finance transactional and regulatory practice. She is
well placed to advise on the structuring of securities issuing programmes. She has deep knowledge of the areas
covered.

LIVROS E ARTIGOS CIENTÍFICOS

2012
O Novo Direito Bancário
2012 | Coimbra: Edições Almedina


