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Curso	de		Mestrado	e	Doutoramento	em	Direito	e	Ciência	Jurídica	

Unidade	curricular	
Direito	dos	Valores	Mobiliários		
	
Docente	responsável	e	respetiva	carga	letiva	na	unidade	curricular	(preencher	o	nome	completo)	
Paula	Costa	e	Silva			
	
Outros	docentes	e	respetivas	cargas	letivas	na	unidade	curricular	
Ana	Perestrelo	de	Oliveira	
	
Objetivos	de	aprendizagem	(conhecimentos,	aptidões	e	competências	a	desenvolver	pelos	estudantes)	
Os mercados financeiros estão em transformação um pouco por todo o mundo. É fundamental acompanhar a 
mudança, desempenhando as Universidades papel decisivo na investigação científica que deve acompanhar as 
realidades emergentes.  

Pretende-se, neste Curso, estudar as diversas inovações (por vezes, disruptivas) que têm alterado a fisionomia do 
mercado, identificando as suas vantagens e os seus perigos, ao mesmo tempo que se discutem soluções para os 
problemas que se vão revelando. 

O Curso pretende atingir um universo multifacetado de destinatários, com níveis diversificados de conhecimentos, 
pelo que inclui uma primeira parte destinada à familiarização dos alunos com as matérias em estudo, avançando-
se, em seguida, para a discussão de um conjunto de tópicos que representam os principais aspetos na ordem do dia 
nos mercados financeiros, relacionados com a inovação financeira e o impacto, nestes, da inovação tecnológica.  

	
Conteúdos	programáticos	

 

Inovação Financeira e Tecnológica: Impacto nos Mercados Financeiros (Portugal, Europa e Brasil) 

 
1. Instrumentos financeiros: derivados; produtos estruturados e complexos; convertíveis (v.g. CoCos); 

híbridos; titularização  

2. Product governance (“governo do produto”) 

3. Novidades da DMIF II 

4. Informação e adequação dos instrumentos financeiros: responsabilidade dos intermediários financeiros  

5. Responsabilidade pelo prospeto 

6. O papel dos auditores e a qualidade da informação nos mercados 

7. Inovação e consultoria para investimento  

8. Inovação e análise financeira  

9. Inovação e investidores de capital de risco 

10. Fundos de investimento  

11. Inovação e plataformas de negociação  
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12. Negociação de alta frequência (high frequency trading) 

13. Crowdfunding e emissão de ativos  

14. Blockchain e mercados de instrumentos financeiros 

15. RegTech: desafios do uso da tecnologia para cumprimento dos requisitos regulatórios e de supervisão 

	
	
Demonstração	da	coerência	dos	conteúdos	programáticos	com	os	objetivos	da	unidade	curricular	
Os	temas	escolhidos	traduzem	os	principais	problemas	discutidos	hoje	no	direito	mobiliário,	permitindo	aos	alunos		
contribuírem	para	a	investigação	e	o	desenvolvimento	da	ciência	jurídica	em	Portugal	e	no	Brasil.	Perante	matérias	
que	carecem	de	um	debate	sério	e	crítico,	o	seminário	de	mestrado	em	direito	e	ciência	jurídica	constitui	o	espaço	
idóneo	para	lançar	ou	fomentar	a	análise	tanto	de	temas	clássicos	com	grande	atualidade	como	de	novos	temas	ainda	
por	explorar.		
	
Metodologias	de	ensino	(avaliação	incluída)	
O	ensino	da	disciplina	assenta	em	duas	grandes	fases:	numa	primeira,	as	aulas	visam	essencialmente	formar	os	alunos	
e	dotá-los	dos	instrumentos	básicos	do	direito	societário	que	permitirão,	numa	segunda	fase,	a	apresentação	oral	de	
temas	e	a	sua	discussão	na	turma,	como	forma	de	preparação	do	relatório	de	mestrado	a	apresentar	no	final	do	curso.	
A	avaliação	assenta	neste	relatório,	conjugado	com	o	desempenho	nas	aulas.			
	
Demonstração	da	coerência	das	metodologias	de	ensino	com	os	objetivos	de	aprendizagem	da	
unidade	curricular	
A	metodologia	escolhida	permite	preparar	os	alunos	para	um	trabalho	de	investigação	de	fundo,	dotando-os	de	
capacidade	argumentativa,	espírito	problematizador	e	capacidades	de	investigação.		
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