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XXII CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

ANO LECTIVO 2017/2018 
 

 

PROGRAMA 

Outubro 
1                   17/10/2017 Instrumento financeiro: núcleo e zonas de irradiação de um conceito 

24/10/2017 Modalidades de obrigações e instrumentos financeiros híbridos 

31/10/2017 Derivados Diferenciais 

 

Novembro 
07/11/2017 Crowdfunding 

14/11/2017 Ofertas públicas de aquisição e troca de valores mobiliários representativos de 

dívida 

21/11/2017 Ofertas públicas de valores mobiliários e deveres de informação 

28/11/2017 Responsabilidade civil pelo prospecto 

 

Dezembro 
05/12/2017 Imputação de direitos de voto inerentes a acções emitidas por sociedades 

abertas e obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição 

12/12/2017 Direitos potestativos de aquisição e de alienação de acções na sequência de 

Oferta Pública de Aquisição 

19/12/2017 Taxa Euribor e integridade do mercado 

 

Janeiro 
09/01/2018 Obrigações de informação de entidades com valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercado regulamentado e diferimento de divulgação de 

informação privilegiada 

16/01/2018 Imputação de conhecimentos às pessoas colectivas 

23/01/2018 Informação no contexto de assembleias gerais de sociedades cotadas 

30/01/2018 Violação dos deveres de informação e cálculo da indemnização 
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Fevereiro 
06/02/2018 Assistência e colocação em ofertas públicas 

20/02/2018 Deveres dos intermediários financeiros 

27/02/2018 Conflitos de interesses e investimento de capital de risco 

 

Março 
06/03/2018 Desinvestimento e fundos de capital de risco 

13/03/2018 Revisão das regras sobre os instrumentos financeiros: DMIF II e RMIF 

20/03/2018 Consultoria para investimento após a DMIF II 

 

Abril 
03/04/2018 Medidas de resolução e direitos dos titulares de instrumentos financeiros 

10/04/2018 Responsabilidade do intermediário financeiro perante o cliente e resolução 

bancária 

17/04/2018 Cessão e titularização de non performing loans 

24/04/2018 Fundo Europeu de Garantia de Depósitos 

 

Maio 
08/05/2018 Deveres dos intermediários financeiros e responsabilidade civil: questões 

actuais 

15/05/2018 Inovação financeira e serviços de investimento 

22/05/2018 Plataformas de negociação electrónica de valores mobiliários 

29/05/2018 Sistemas de registo centralizado e liquidação de valores mobiliários 

 

Junho 
05/06/2018 * Os crimes de mercado 

* As novas contraordenações do abuso de mercado 

12/06/2018 * Combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: 

desenvolvimentos subsequentes à avaliação do GAFI a Portugal 

* Das sanções financeiras internacionais às medidas restritivas: 

desenvolvimentos recentes 

19/06/2018 Formas de representação dos valores mobiliários 

   

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

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

Duração do curso: Outubro de 2017 a Junho de 2018 Horário do curso: sessões semanais, das 18h30 às 20h30. 

Informações e inscrições: IVM das 14h. às 18hrs Telef.: 217906708  -  Fax: 217906709  -mail: ivm@fd.ul.pt       

Ficam ressalvadas eventuais alterações ao programa. Este curso não confere grau. 

www.institutovaloresmobiliarios.pt    www.facebook.com/institutovaloresmobiliarios 


