
 1 

  

 

 

XVII CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 DOS VALORES MOBILIÁRIOS 
(ANO LECTIVO 2012/2013) 

 

 

 

Out. 16 -  Valor mobiliário: conceito e tipos 

 23 – Ofertas públicas 

 30 – Negociação de instrumentos financeiros e mercados 

 

 

Nov. 9 – Notações de risco: recentes desenvolvimentos comunitários          

        13 – Instrumentos de recapitalização dos bancos 

        20 – Produtos Financeiros complexos 

        27 – Asset-backed securities: titularização de créditos e obrigações 

hipotecárias 
      

Dez.  4 –  Licenças de emissão de CO2: até onde um novo mobiliário? 

 11 – Titularidade indirecta de valores mobiliários 

18 – Garantias sobre instrumentos financeiros 
  

 

Jan. 8 – Short selling: desenvolvimentos recentes 

       15 – O mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL) 

       22 – Mercados de dívida privada 

 29 – Soft Law e direito dos valores mobiliários: o problema da 

vinculatividade regulatória das fontes quase-normativas 

 

 

Fev.   5 – Target 2 – Securities: o sistema de liquidação de títulos do 

Eurosistema 

          19 – Novos papéis da intermediação financeira e mercados: reflexos na 

revisão da DMIF 

           26 - Acordos de voto, acordos parassociais e instrumentos de exercício 

concertado de influência 
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Mar.   5 – OPA obrigatória 

        12 – A sociedade visada no contexto de uma OPA: actos permitidos, 

actos proibidos                     

            19 – OPA concorrente 

 

  

Abr.   9 – A revisão da Directiva dos Prospectos e a sua transposição  

 16 – Contratos de gestão de carteiras 

  23 – Alteração do Regime Jurídico dos Organismos de Investimento 

Colectivo 

30 – A responsabilidade pelo prospecto e tutela do investidor 

 

Maio   7 – “Effective governance” de instituições financeiras 

       14 – Código do Governo das Sociedades: uma revisão necessária e em 

que medida?  

 21 – Resolução de conflitos de interesses no direito mobiliário 

    28 – A função de controlo de cumprimento (compliance) nos 

intermediários financeiros 

             

 

Jun. 4 – Questões controversas e actuais em processos de contra-ordenação do 

sistema financeiro 

       11 – Abuso de mercado: âmbito e prevenção 
 

 

 

 

 

 

 

Programa detalhado em : http://www.fd.ul.pt/Institutos/InstitutodosValoresMobiliários.aspx  

Destinatários: titulares de uma licenciatura, designadamente advogados, juízes, revisores oficiais 

de contas, analistas financeiros, bancários, juristas, economistas ou gestores. 

Duração do curso: Outubro de 2012 a Junho de 2013 

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 

Este curso não confere grau. 
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