
 

XXIII CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM DIREITO DOS VALORES MOBILIÁRIOS 
ANO LECTIVO 2018/2019 

 

Parte I -  Ofertas Públicas 

Tema 
Ofertas públicas e particulares 
Introdução 

Conceito de oferta pública; âmbito de aplicação territorial; âmbito de aplicação 
material; oferta particular 
Tipos de ofertas: distribuição (subscrição e venda) e aquisição; diferente 
origem europeia; enquadramento no ordenamento jurídico nacional 
  
Aspetos comuns às ofertas públicas 
Princípios gerais: igualdade de tratamento; legalidade; atualidade 
Intermediação obrigatória 
Lançamento e execução: condições, prazo, aceitação e resultados 
Vicissitudes 
  
Ofertas públicas de subscrição 
Preparação da oferta: desde a fase preliminar até à instrução do processo 
Prospeto: funções e tipos 
Ações e obrigações: principal enquadramento normativo e aspetos mais 
relevantes 
Análise de casos concretos 
 
Ofertas públicas de venda 
Preparação da oferta: desde a fase preliminar até à instrução do processo 
Prospeto: funções e tipos 
Ações e obrigações: principal enquadramento normativo e aspetos mais 
relevantes 
Análise de casos concretos 
  
Ofertas públicas de aquisição 
Tipos, fases processuais obrigatórias e eventuais 
Pendência da oferta: transações na pendência da oferta, limitações à 
sociedade visada 
Ofertas concorrentes 
Ofertas obrigatórias: introdução e contrapartida 
Prova negativa de domínio, derrogações, substituição e suspensão 
Análise de casos concretos 



 
Ofertas públicas de criptomoedas (Initial Coin Offerings) 
As criptomoedas e o regime dos valores mobiliários 

 

 

Parte II - O mercado em 2019 

Tema 
Titularização de créditos: novo regulamento e novo enquadramento 
 
Product governance no âmbito da DMIF 2 
 
Admissão à negociação das PME 
 
O novo Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo 
 
O Regulamento PRIIPs e os produtos financeiros complexos 
 
Bail-in no âmbito da resolução bancária 
 
Benchmarks, taxas de juro negativas e floors de taxa de juro 
 
Beneficiários efetivos e branqueamento de capitais 
 
O novo regulamento dos Prospetos 
 
Fintech nos mercados de capitais 
 
A Directiva dos Direitos dos Acionistas revisitada 
 
A aplicação da lei da paridade de género, em especial nas sociedades cotadas 
 
Sustentabilidade no mercado de capitais 

 

Ficam ressalvadas eventuais alterações ao programa. 
Destinatários: titulares de uma licenciatura, designadamente advogados, juízes, revisores oficiais de 
contas, analistas financeiros, bancários, juristas, economistas ou gestores. 
Duração do curso: Janeiro a Junho de 2019. 
Horário do curso: sessões semanais, às terças-feiras, com início às 18h30 e com duração entre 2 e 3 horas. 
Este curso não confere grau. 
Informações: IVM das 14h. às 18hrs Telef.: 217906708  -  Fax: 217906709  -mail: ivm@fd.ul.pt      
Inscrições em www.institutovaloresmobiliarios.pt     
 


