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Unidade curricular 
Direito dos valores mobiliários 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Prof. Doutor José Ferreira Gomes 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Domínio dos principais blocos de matérias do direito dos valores mobiliários. 
Preparação para o desenvolvimento de investigação sobre os mesmos. 
 
 
Conteúdos programáticos 
Visão integrada do Direito dos valores mobiliários contemporâneo, articulando os principais blocos de matérias que o 
compõem, tal como modelados pelo Direito da União Europeia, numa tripla perspetiva: (i) do emitente de valores 
mobiliários, (ii) dos mercados e sua supervisão e (iii) dos investidores. 
 
Propõe-se assim o seguinte plano letivo: 
Introdução: do direito dos valores mobiliários ao direito dos instrumentos financeiros. 
Aprofundamento do direito dos valores mobiliários contemporâneo: 
1. Na perspetiva do emitente de valores mobiliários: ofertas públicas, admissão à negociação, transparência, abuso de 
mercado, saída de mercado (delisting). 
2. Na perspetiva dos mercados e sua supervisão: A negociação de valores mobiliários: estruturas de negociação, 
intermediação financeira, gatekeepers, supervisão pública. 
3. Na perspetiva dos investidores: negociação, organismos de investimento coletivo. 
 
Será valorizada a perspetiva comparatística com o Direito norte-americano, brasileiro e de outros países de língua 
oficial portuguesa, bem como de outros mercados relevantes (maxime, asiáticos). 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos traduzem um desenvolvimento dos blocos essenciais do direito dos valores mobiliários, 
promovendo o conhecimento dos alunos sobre esta matérias e a sua capacidade para apresentar soluções adequadas à 
resolução de casos concretos, bem como a sua preparação para o desenvolvimento de investigação própria. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Exposição segundo o método socrático, forçando os alunos a preparar previamente as aulas e a discutir ativamente o 
seu conteúdo; apresentações dos alunos com vista à preparação de relatórios de investigação. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A exposição segundo o método socrático visa assegurar uma discussão crítica dos temas abordados pelos alunos; as 
apresentações dos alunos asseguram o desenvolvimento e aprofundamento crítico de matérias específicas; a 
preparação de relatórios introduz os alunos à investigação. 
 
Bibliografia principal 
José Ferreira Gomes e Diogo Costa Gonçalves, Manual de sociedades abertas e sociedades cotadas, 2018 
Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4.ª ed., 2018 
A. Barreto Menezes Cordeiro, Direito dos valores mobiliários, 1, 2015 e Manual de direito dos valores mobiliários, 2.ª ed., 
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2018 
Niamh Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, 3.ª ed., 2014 
— Serão indicadas leituras adicionais nas aulas — 
 
 
 
 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Master in Law and Legal Science and PhD 

 
Curricular unit 
Securities regulation 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Prof. Doutor José Ferreira Gomes 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
Development of the essential issues of securities regulation. Preparation of students to develop their own research. 
 
 
Syllabus 
Comprehensive vision of contemporaneous securities regulation, in a triple perspective: (i) issuers, (ii) markets and 
their supervision and (iii) investors. 
 
Introduction: from securities law to financial instruments law. 
1. Issuers: public offers, admission to trading, transparency, market abuse, delisting. 
2. Markets and supervision: trading, trading venues, financial intermediaries, gatekeepers, public supervision. 
3. Investors: trading, UCITS. 
 
Comparative studies with US law, Brazilian law and the law of other Portuguese speaking countries, as well as other 
relevant markets (specially Asian markets). 
 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The syllabus includes a development of essential issues of securities regulation, developing students’ knowledge on 
these matters and their capability to present adequate solutions to specific cases, as well as preparing them to develop 
research. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Socratic method, based on prior preparation of each class by the students and their participation in the presentation 
and discussion of contents; presentations by students as a preliminary step to the preparation of a research paper. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
Socratic method leads to the critical discussion of content by students; presentations force a in-depth analysis in 
specific issues; preparation of a research paper introduces students to research. 
 
Main Bibliography 
José Ferreira Gomes e Diogo Costa Gonçalves, Manual de sociedades abertas e sociedades cotadas, 2018 
Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4.ª ed., 2018 
A. Barreto Menezes Cordeiro, Direito dos valores mobiliários, 1, 2015 e Manual de direito dos valores mobiliários, 2.ª ed., 
2018 
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Niamh Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, 3.ª ed., 2014 
— Additional readings will be suggested in class — 

 


