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Ficha de unidade curricular  

 
Licenciatura 

 
Unidade curricular 
 
Direito dos Mercados Financeiros  
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 
Rute Neto Cabrita e Gil Saraiva – 4h/semana 
 
 
Outros docentes na unidade curricular 
 
Sónia Reis Gil Fernandes – Diana Andrade 
 
 
Conteúdos programáticos 

1. Noções elementares de Direito dos mercados financeiros 
a. Regulação sectorial da economia 
b. Conceito e sistema de Direito dos mercados financeiros 
c. Evolução histórica 
d. Fontes 
e. Moeda 

2. Racionalidade e eficiência dos mercados financeiros 
a. Assimetria informativa 
b. Custos de transacção 
c. Psicologia dos mercados financeiros 

3. Objecto dos mercados financeiros 
a. Instrumentos financeiros 
b. Serviços de investimento 
c. Representação em conta 
d. Actividade financeira 

4. Actores dos mercados financeiros 
a. Autoridades 
b. Prestatários 
c. Intervenientes 

5. Mercados financeiros 
a. Tipologia 
b. Mercados regulamentados 
c. Mercados a termo ou condicionados 
d. Mercados voluntários (“gré à gré”) 
e. Mercados primários e secundários 
f. Bolsa 

6. Funcionamento dos mercados regulamentados 
a. Pessoal dos mercados 
b. Operações de mercado 
c. Processos de mercado 

7. Contencioso financeiro e regime sancionatório 
a. Defesa da concorrência 
b. Responsabilidade civil 
c. Responsabilidade penal 
d. Controlo jurisdicional 
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e. Arbitragem 
8. Ambiente dos mercados regulamentados 

a. Mercados livres 
b. Mercados internacionais 

Ciberespaço 
 
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 
método socrático – incentivar espírito analítico e crítico 

email e moodle 
 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 
 
Casos práticos/Perguntas escritas nas práticas + trabalho nas teóricas + participação 
Dispensa com 10 valores 
 
 
Bibliografia principal 
Rute Saraiva – Direito dos Mercados Financeiros, 2ª ed., AAFDL, 2015. 

 João Calvão da Silva - Banca, Bolsa e Seguros. Direito Europeu e Português, tomo I – Parte Geral, 4.ª ed., Almedina, 

Coimbra, 2013. 

Carlos Costa Pina - Instituições e Mercados Financeiros, Almedina, Coimbra, 2004. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
 


