CURSO DE FORMAÇÃO EM DIREITO DOS VALORES
MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
PROGRAMA
Introdução: objetivos do curso e calendário
O Direito dos Valores Mobiliários: enquadramento, fontes (nacionais e Profª Doutora
europeias mais relevantes), origens
Isabel Alexandre/
Prof. Doutor
09/10/2018 O plano do curso: os instrumentos, os agentes, o mercado
Luís Catarino
Instrumentos financeiros e valores mobiliários
Conceito de instrumento financeiro
Conceito de valor mobiliário; características dos valores mobiliários
Classificação
09/10/2018 Forma de representação
Prof. Doutor
Vicissitudes dos valores mobiliários (emissão, transmissão, extinção, Luís Catarino
destruição, destaque de direitos)
Tipicidade e atipicidade dos valores mobiliários
Tipos de valores mobiliários
Agentes do mercado de valores mobiliários e respetivo estatuto
16/10/2018 Analistas financeiros
Peritos avaliadores de imóveis
23/10/2018 Gestores de ativos (gestão coletiva e individual, os tipos de organismos de
investimento coletivo)
Emitentes (quem pode emitir valores mobiliários, estatuto dos emitentes,
30/10/2018 sociedades abertas, deveres decorrentes da natureza de emitente)
Investidores (incluindo mediação, gestão de reclamações, arbitragem,
ações coletivas, casos recentes)
Auditores (regime de supervisão de auditoria, passagem para a CMVM,
06/11/2018 poderes da CMVM e da OROC, auditores como gatekeepers)
Agências de rating
13/11/2018 Intermediários Financeiros (conceito de intermediação, quem pode ser
intermediário financeiro, os contratos de intermediação financeira, os
deveres do intermediários financeiros); Empresas de investimento
Estruturas de mercado e respetivo estatuto
13/11/2018 Mercados e plataformas de negociação; formas de negociação

Dr. João Teles
Dra. Celina Carrigy
Prof. Doutor
André Figueiredo
Prof. Doutor
Diogo Pereira
Duarte
Prof. Doutor
José Ferreira Gomes
Dr. Tiago Matias

Dra. Sandra Lage

Sistemas de controlo de valores mobiliários;
20/11/2018 Sistemas de liquidação e compensação de valores mobiliários
Plataformas de crowdfunding
Operações de mercado
Ofertas públicas de subscrição, de venda, de aquisição, de troca
Documentos da oferta
27/11/2018 Responsabilidade pela informação
Negociação
Saída do mercado (exclusão, perda de qualidade de sociedade aberta)

04/12/2018

11/12/2018

14/12/2018

18/12/2018

Supervisão
Autoridades de supervisão (poderes, mandato, natureza)
Poderes e deveres de supervisão; accountability dos supervisores
Modelos de supervisão
O quadro institucional nacional
Agentes do mercado de valores mobiliários (continuação)
APA, CPT (as novas realidades trazidas pela DMIF II)
Sistemas de armazenamento de informação (Diretiva da Transparência)
Repositórios de transações
Enquadramento europeu
A estrutura europeia de supervisão: evolução e enquadramento
A produção normativa europeia (processo de negociação, intervenientes,
níveis de regulação)
Infrações
Crimes contra o mercado
Contraordenações (regime, enquadramento)
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Destinatários: advogados, juízes, revisores oficiais de contas, analistas financeiros, bancários,
juristas, economistas ou gestores.
Duração do curso: Outubro a Dezembro de 2018.
Horário: sessões semanais, às terças-feiras, das 18:30 às 21:30.
Este curso não confere grau.
Informações: IVM das 14h. às 18hrs Telef.: 217906708 - Fax: 217906709 e-mail: ivm@fd.ul.pt
Inscrições e mais informação www.institutovaloresmobiliarios.pt

