XXIII CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO EM
DIREITO DOS VALORES MOBILIÁRIOS
PARTE I – OFERTAS PÚBLICAS
05/02/2019 – Ofertas públicas e
particulares

26/02/2019 – Ofertas públicas de
venda

(Introdução. Conceito de oferta pública;
âmbito de aplicação material; oferta
particular. Tipos de ofertas: distribuição
(subscrição e venda) e aquisição; diferente
origem europeia; enquadramento no
ordenamento jurídico nacional.)
Dr. Hugo Moredo Santos
(Advogado na VdA)

(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.)
Prof. Doutor António B. Menezes Cordeiro
(Docente na Faculdade de Direito da U. L.)

12/02/2019 – Aspetos comuns às
ofertas públicas
(Princípios
gerais:
igualdade
de
tratamento;
legalidade;
atualidade.
Intermediação obrigatória. Lançamento e
execução: condições, prazo, aceitação e
resultados. Vicissitudes.)
Dr. Juliano Ferreira
(Diretor do Dep. Emitentes da CMVM)

19/02/2019 – 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)
Prof. Doutor André Figueiredo
(Advogado na PLMJ/Docente FDUNL)

12/03/2019 – 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.)
Dr. António Soares
(Advogado na Linklaters)

19/03/2019 – Ofertas públicas de
criptomoedas (Initial Coin Offerings)
(As criptomoedas e o regime dos valores
mobiliários)
Dr. Tiago Correia Moreira
(Advogado na VdA)
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PARTE II – O MERCADO EM 2019
(26/03/2019 a 25/06/2019)
TEMAS
Titularização de créditos: novo regulamento e novo enquadramento
Product governance no âmbito da DMIF 2
Responsabilidade nos mercados financeiros
Desenvolvimentos recentes nos organismos de investimento colectivo: o novo
Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo e as novas tipologias de
organismos de investimentos
O Regulamento PRIIPs e os produtos financeiros complexos
Bail-in no âmbito da resolução bancária
Benchmarks, taxas de juros negativas e floors de taxa de juro
A revitalização do Mercado português: admissão à negociação das PME?
A Directiva dos Direitos dos Accionistas revisitada
Novos desenvolvimentos no mercado obrigacionista: do novo regulamento
dos Prospectos às novas espécies de obrigações (green bonds, social impact
bonds …)
Fintech nos mercados de capitais
Prevenção e resolução de conflitos societários
Sustentabilidade no mercado de capitais
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CORPO DOCENTE CONFIRMADO
ANTÓNIO SOARES
ANTÓNIO VARELA
DIOGO PEREIRA DUARTE
HUGO MOREDO SANTOS
ISABEL UCHA
JORGE BRITO CORREIA
MANUEL CARNEIRO DA FRADA
NUNO TRIGO DOS REIS
PAULO MOTA PINTO
PEDRO MACHADO
RICARDO ANDRADE AMARO
SANDRA CARDOSO
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