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PERFIL

Na SÉRVULO desde 2015, é sócia do departamento de Financeiro e Governance. É pós-graduada em Mercados
Financeiros, pelo Instituto de Direito Financeiro e Fiscal (IDEFF), em 2014 e em Direito Penal Económico &
Financeiro, pelo Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais (IDPCC), em 2008. Licenciada em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2008. Desempenhou funções de Técnica Superior no
Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal, entre 2014 e 2015 e de Consultora/Project
Manager e Controller na Estrutura de Acompanhamento dos Memorandos de Entendimento (ESAME)/Governo de
Portugal, no âmbito do Programa de Assistência Financeira, entre 2011 e 2014. Foi Associada Júnior na «Uría
Menéndez-Proença de Carvalho», onde também estagiou, entre 2008 e 2011. Entre 2011 e 2017, foi ainda
Assistente Convidada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, lecionando as cadeiras de Direito
Comercial I e II. Inscrita na Ordem dos Advogados desde 2011. Participa habitualmente como oradora em
conferências subordinadas a temas de Direito Bancário, Direito dos Valores Mobiliários, Direito das Sociedades
Comerciais, Reestruturação de Empresas e Insolvência.

EXPERIÊNCIA RELEVANTE

Assessoria jurídica na estruturação e renegociação de operações de financiamento, incluindo em real estate
finance, asset finance e structured finance e outros contratos bancários para clientes financeiros e não
financeiros.
Assessoria jurídica em diversas matérias de supervisão e regulação bancária e financeira, nomeadamente em
tema de participações qualificadas, autorização e registo de instituições de crédito e outras entidades

financeiras, organização e funcionamento de organismos de investimento coletivo e exercício ongoing da
supervisão prudencial e comportamental e obrigações de reporte.
Assessoria jurídica relativamente a sistemas de deteção e gestão de risco, auditoria, controlo interno, AML/FT e
compliance de instituições de crédito e outras entidades financeiras.
Assessoria jurídica em temas de private equity incluindo a constituição de sociedades de fundos de capital de
risco e de investimento, entidades gestoras e SPV.
Na análise e preparação de diplomas legislativos e políticas públicas em matéria de financiamento bancário,
reestruturação de empresas e particulares e insolvência e transposição de diretivas europeias em matéria de
auditoria e acesso e exercício da atividade financeira.

EXPERTISE

●

Compliance

●

Financeiro e Governance

●

FinTech

●

Imobiliário, Turismo e Urbanismo

●

Private Clients / Wealth Management

●

Rising Stars

●

Whistleblowing

RECONHECIMENTOS

Legal 500 2022
Banking & Finance - TIER Rising Star
Inês Palma Ramalho is experienced in the full array of financing transactions.

Legal 500 2021
Banking and Finance - TIER Rising Star
Inês Palma Ramalho has been our best bet. Since we started working together, she has demonstrated great
availability and knowledge.

Legal 500 2020
Banking and Finance - TIER Rising Star
Inês Palma Ramalho is one of Sérvulo & Associados' rising stars as she is able to provide very in-depth advice
and comprehensive input.

Capital Markets - TIER
Inês Palma Ramalho is one of Sérvulo & Associados rising stars as she is able to provide very in-depth and
comprehensive advice.

Real Estate and Construction - TIER Recommended
Inês Palma Ramalho is always available for a quick phone call, replies fast to emails and is a true problem
solver. She has excellent knowledge of the law across several areas and that makes her stand out.

IFLR1000 2021/22
Banking - TIER Rising star
Capital Markets - TIER Rising star
Best Lawyers 2022
Banking and Finance Law - TIER Recommended

LIVROS E ARTIGOS CIENTÍFICOS

2021
O princípio da proporcionalidade no sector financeiro
2021 | in InforBanca, nº 122

Insolvência de Fundos de Investimento: A Reforma Legal Necessária
2021 | in Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais, nº11, volume 3

2019
Chambers FinTech 2019 Guide
2019 | in FinTech 2019 Guide, Chambers

Suptech e Regtech: O futuro da supervisão Portuguesa?
2019 | in InforBanca

Diversidade de Género nos Órgãos Sociais da Banca Portuguesa

2019 | in InforBanca

2015
O Mecanismo Único de Supervisão: uma breve análise sobre os desafios da sua implementação (Parte
I)
2015 | in Revista de Direito das Sociedades, Ano VII (2015), Número 2, Almedina, pp. 403-433

