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XVIII CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO  

DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

(ANO LECTIVO 2013/2014) 
 

 

PROGRAMA
* 

 

- Instrumentos financeiros, valores mobiliários e depósitos           

- Instrumentos financeiros derivados  

- Sociedade aberta: qualificação e efeitos 

- Gestão de carteira 

- Ofertas públicas 

- Capital Requirements Directive (CRD) IV: melhor capital, maior 
estabilidade? 

- Financiamento mediante emissão de obrigações: tendências e desafios 

- Posições económicas longas e posições líquidas curtas 

- Directiva dos Prospectos: modificação e transposição 

- Operações de saída de mercado 

- Práticas e políticas remuneratórias 

- A responsabilidade dos administradores das sociedades abertas 

- Abuso de mercado: desenvolvimentos recentes 

- Reestruturações, oportunidades e capital de risco 

                                                 
*
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- A Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros: implicações da 
sua revisão 

- Swaps de taxas de juro 

- A Directiva relativa aos gestores de fundos de investimentos alternativos 
(Alternative Investment Fund Managers) 

- Produtos financeiros complexos: mais informação, melhor informação? 

- Financial Transaction Tax  

- O papel e a função das autoridades de supervisão e modelos de 
supervisão 

- Liquidação através da Interbolsa, Euroclear e Clearstream 

- Prestação de informação privilegiada por sociedades cotadas  

- Inclusão financeira 

- Governo das sociedades cotadas: situação actual e perspectivas de 
evolução 

- Medidas de intervenção na gestão das instituições de crédito e das 
sociedades financeiras 

- Sociedades de notação de risco: desenvolvimentos recentes em matéria 
de responsabilidade civil 

- Prova e legalidade nos processos de contra-ordenação: desenvolvimentos 
dos últimos anos 

- MIBEL: desenvolvimentos e desafios 

- Arbitragem no direito dos instrumentos financeiros 

- Problemas concorrenciais suscitados por privatizações, recapitalizações e 
outras concentrações  

- Valores mobiliários, garantias financeiras e aplicação da lei no espaço 
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CORPO DOCENTE JÁ CONFIRMADO 
 

• António Soares (Advogado – LINKLATERS) 

• Carlos Ferreira de Almeida (Professor da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa) 

• Carlos Pinto Correia (Advogado – LINKLATERS) 

• Carlos Torroaes de Albuquerque (Director Geral do Millennium BCP) 

• Frederico da Costa Pinto (Professor da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa / Assessor do Conselho Directivo da CMVM) 

• Helena Bolina (Directora do Departamento Jurídico e de Contencioso da 
CMVM) 

• Hugo Moredo Santos (Advogado – VIEIRA DE ALMEIDA & Associados) 

•   João Labareda (Director Coordenador de Assuntos Institucionais e 
Cumprimento do Grupo Santander em Portugal) 

• Jorge Brito Pereira (Advogado – PLMJ)                   

• José Belles Rosas (Coordenador de Área no Departamento de Estabilidade 
Financeira do Banco de Portugal) 

•   José Manuel Faria (Jurista na Associação Portuguesa de Bancos) 

• José Pedro Fazenda Martins (Of Counsel da área de Mercado de Capitais na 
VIEIRA DE ALMEIDA & Associados) 

• Juliano Ferreira (Jurista na CMVM) 

•  Luis Guilherme Catarino (Director Adjunto do Departamento de Supervisão da 
Intermediação e Estruturas de Mercado da CMVM)  

• Manuel Carneiro da Frada (Professor da Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto) 

•  Paula Costa e Silva (Professora da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa) 

• Paulo Câmara (Advogado – SÉRVULO & Associados)  

• Pedro Machado (Director Adjunto do Departamento de Supervisão 
Prudencial do Banco de Portugal) 

• Pedro Maia (Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra) 

• Rui de Oliveira Neves (Director do Departamento Jurídico da GALP Energia) 
 
 

Destinatários: titulares de uma licenciatura, designadamente advogados, juízes, revisores oficiais  
de contas, analistas financeiros, bancários, juristas, economistas ou gestores. 
Duração do curso: Outubro de 2013 a Junho de 2014 
Horário do curso: sessões semanais, às terças-feiras, das 18h30 às 20h30 
Informações e inscrições: IVM das 14h. às 18hrs Telef.: 217906708  -  Fax: 217906709  - e-mail: ivm@fd.ul.pt 
www.institutovaloresmobiliarios.pt 
Ficam ressalvadas eventuais alterações pontuais ao programa 
Este curso não confere grau. 


