
 
 

 
Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Direito 

 
Unidade curricular 

Direito dos Valores Mobiliários – 2.º Ciclo – Mestrado Profissionalizante  

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 António Barreto Menezes Cordeiro – 2 h./ semana 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Não aplicável  

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
A presente disciplina consiste numa introdução aos principais conceitos do Direito dos Valores Mobiliários. O ensino 
desta cadeira pretende atingir os seguintes fins: 
- Conduzir ao domínio dos conceitos jurídicos subjacentes à aplicação do Direito dos Valores Mobiliários, numa 

perspectiva dinâmica e crítica que permita o aprofundamento futuro destas matérias; 

- Desenvolver a capacidade de subsunção de práticas concretas às regras pertinentes e de identificar soluções nas 
diferentes perspectivas de abordagem prática. 

 
Conteúdos programáticos 

1. Introdução ao Direito dos Valores Mobiliários 
2. Instrumentos financeiros  
3. Sujeitos do mercado  
4. Emissão e negociação de valores mobiliários  
5. Derivados  
6. Titularização de créditos  

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos integram uma abordagem completa ao Direito dos Valores Mobiliários, focada na 
Lei, na prática jurisprudencial e nas pretensões e necessidades do mercado.  

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas serão estruturadas de modo a combinar a tradicional exposição das matérias com um elevado grau de 
participação dos alunos. É essencial a preparação prévia de cada aula, sendo para o efeito anunciadas 
antecipadamente as matérias a lecionar, bem como os textos a trabalhar e sobre os quais se espera a 
intervenção dos alunos. Como complemento às aulas, será privilegiada a utilização de métodos de e-learing 
através da plataforma Moodle da Universidade de Lisboa, enquanto ferramenta de trabalho e de divulgação de 
documentação (http://elearning.ul.pt/). 
A avaliação assenta nos seguintes elementos: 

- Participação nas aulas (25%); 
- Trabalho escrito (25%); 
- Exame final escrito (50%). 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
Os principais objetivos da cadeira são, em primeiro lugar, conduzir ao domínio dos conceitos jurídico subjacentes à 
aplicação do Direito dos Valores Mobiliários e, em segundo lugar, desenvolver a capacidade de subsunção de práticas 
concretas às regras pertinentes. Essas capacidades serão desenvolvidas através da participação ativa dos alunos nas 
aulas. 
A consolidação dos conhecimentos adquiridos deverá manifestar-se na capacidade de elaborar um trabalho, bem como 
no exame final escrito, com uma componente prática através da resolução por escrito de uma hipótese teórica. 

 
Bibliografia principal 

Câmara, Paulo, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª ed., Almedina, 2011; 

http://elearning.ul.pt/


 
 

Castagnino, John-Peter Castagnino, Derivatives: the Key Principles, OUP, 2009; 
Cordeiro, António Menezes Cordeiro, Direito Bancário, 5ª ed., Almedina, 2014; 
Hudson, Alastair, Securities Law, 2ª ed., Sweet & Maxwell, 2008; 
Hudson, Alastair, The Law of Finance, 2ª ed., Sweet & Maxwell, 2013; 
Hudson, Alastair, The Law on Financial Derivatives, 5ª ed., Sweet & Maxwell, 2012; 
Silva, João Calvão da Silva, Banca, Bolsa e Seguros, 4ª ed., Almedina, 2013; 
Silva, João Calvão da Silva, Titularização de Créditos – Securitization, 3ª ed., Almedina, 2013. 

 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Law Course 

 
Curricular unit 

Securities Law  

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

António Barreto Menezes Cordeiro – 2 hpw  

 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

Not applicable   

 
Learning outcomes of the curricular unit  
This Curricular Unit is an introduction to the essential concepts of Securities Law. The course aims to attain the following 
outcomes: 

- To lead students to master the legal concepts that underpin Securities Law; 
- To develop the ability to apply securities law to real cases and to envisage how to solve problems from the 

different practical perspectives. 

 
Syllabus 

1. The foundations of Securities Law 
2. Financial instruments 
3. Market players 
4. Issuance and trading of securities 
5. Derivatives 
6. Securitization  

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
This curricular unit syllabus integrates a comprehensive approach to Securities Law, focused on the relevant statutes, 

judicial practice and market needs and ambitions.  

 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Classes will be structured so as to combine traditional lectures with a high degree of student participation. Students are 
strongly advised to prepare in advance and the topics to be addressed as well as the mandatory reading materials to be 
analysed by students in class will be announced well in advance. As a complement to classes, e-learning methods will 
also be used, through the Moodle platform of the University of Lisbon, as a working tool and as an instrument to 
distribute further learning materials. (http://elearning.ul.pt/). 
Individual assessment will be based on the following elements: 

- Class participation (25%); 
- Short paper (25%);  
- Final written exam (50%). 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 



 
 

The course aims to lead students to master the legal concepts that underpin Securities Law in action and to develop the 
ability to apply securities rules to real cases. Such competences shall be developed through active class participation. 
Consolidation of the knowledge developed by students should be manifested in the ability to complete a short essay, as 
well as in the written exam, where they will be asked to solve a hypothetical case. 

 
Main Bibliography 

Câmara, Paulo, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª ed., Almedina, 2011; 
Castagnino, John-Peter Castagnino, Derivatives: the Key Principles, OUP, 2009; 
Cordeiro, António Menezes Cordeiro, Direito Bancário, 5ª ed., Almedina, 2014; 
Hudson, Alastair, Securities Law, 2ª ed., Sweet & Maxwell, 2008; 
Hudson, Alastair, The Law of Finance, 2ª ed., Sweet & Maxwell, 2013; 
Hudson, Alastair, The Law on Financial Derivatives, 5ª ed., Sweet & Maxwell, 2012; 
Silva, João Calvão da Silva, Banca, Bolsa e Seguros, 4ª ed., Almedina, 2013; 
Silva, João Calvão da Silva, Titularização de Créditos – Securitization, 3ª ed., Almedina, 2013. 

 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


