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O projeto educativo da UPT tem em vista, 
entre outros pilares, a formação contínua 
e  esta Pós-Graduação em Direito Bancário 
e Direito dos Valores Mobiliários preten-
de ser mais uma aposta nessa formação. 
O setor de estudo desta pós-graduação 
pertence a um ramo de direito ainda 
muito desconhecido para a maioria dos 
profissionais do foro e a Universidade 
Portucalense pretende ser uma referência 
no ensino destas áridas áreas e destacar-
-se nesta área de ensino, implementando 
no Norte do país o ensino de excelência 
numa área que deve ser descentralizada. 

// Integração da ação no 
projeto educativo da UPT

Maria Emília Teixeira

// Responsável
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Frequentando a presente Pós-Graduação, 
os destinatários ficarão habilitados a com-
preender melhor o funcionamento da ativi-
dade bancária e dos mercados financeiros.

Os destinatários são todos os profissionais 
que trabalhem ou se relacionem diaria-
mente com a Banca e/ou com o Mercado 
de Capitais, podendo aprofundar os seus 
conhecimentos nestas áreas. Os principais 
destinatários são: advogados, juízes, 
intermediários financeiros, técnicos su-
periores, funcionários bancários, gestores, 
empresários, etc...

A Pós-Graduação terá um total de 72 horas 
de contacto, distribuídas entre 4 de novem-
bro de 2022 e 1 de abril de 2023, decorrerá 
às sextas-feiras, das 18h às 20h e aos sábados 
das 10h às 12h.

Direito. 
Especialização: Direito Bancário e 
Direito dos Valores Mobiliários.

// Objetivos de aprendizagem // Destinatários e as saídas 
profissionais

// Duração (incluindo horas 
totais atribuídas e horas de 
contato)

// Programa de Sessões

// Área científica (e eventuais 
subáreas científicas ou de 
especialização das ações)

2022/23

Avales cambiários em livrança.
A Importância, requisitos e desafios 
do sistema de controlo interno das 
instituições de crédito. Identificação, 
gestão e controlo de riscos nas insti-
tuições de crédito. 
Fundos de Garantia.
Fundos de Resolução.
Proteção dos depósitos. 
A relação bancária geral: os contratos 
bancários e cláusulas contratuais 
abusivas. 
O Sigilo Bancário. 
Os contratos bancários e a alteração 
de circunstâncias. 
O Crédito hipotecário concedido a 
consumidores. 
Garantias bancárias.
Os mecanismos de gestão do risco de 
crédito.
Non-performing loans.
Smart Contracts e Blockchain. 
Product Governance. 
Valores Mobiliários: Emissão, Colo-
cação e Transmissão.
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Regime Sancionatório dos Valores 
Mobiliários. 
Ofertas Públicas de Valores Mobiliá-
rios.
O Regulamento dos Prospetos e res-
petivos Regulamentos Delegados.
Instrumentos Financeiros Derivados: 
tipos e modalidades. 
Taxas de Juro Bancárias. 
Organismos de Investimento Coleti-
vo: Fundos de Investimento e Socie-
dades de Investimento. 
Dos benefícios ilegítimos na interme-
diação financeira. 
Dos crimes contra o mercado: abuso 
de informação e manipulação de 
mercado. 
Titularização de créditos. 
Mecanismo Único de Supervisão. A 
supervisão bancária do Banco Central 
Europeu: perspetiva geral e foco na 
avaliação da adequação dos membros 
dos órgãos sociais dos bancos.
A Segurança de Informação e Resi-
liência Operacional Digital no setor 
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O corpo docente é composto por professo-
res universitários e por diversos profissio-
nais que ocupam posições de destaque no 
setor bancário, cujo know-how emprestará 
à pós-gradução um cunho muito prático.

Licenciatura em Direito; Solicitadoria, 
Economia; Gestão e, ainda, 
estudantes destas licenciaturas (neste 
caso, a atribuição de diploma de 
Pós-Graduação, fica condicionado 
à conclusão da licenciatura) e/ou 
mestrados.

// Habilitações de acesso
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// Corpo docente

Certificação: Será emitido um cer-
tificado de frequência a quem tenha 
assistido a, pelo menos, 75% das 
horas de contato. A apresentação e 
aprovação de um trabalho escrito 
conferem o direito a um diploma de 
pós-graduação.

2022/23
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financeiro: desafios e perspetivas.
Intermediação de crédito nos contra-
tos de crédito ao consumo. 
A resolução bancária como meca-
nismo aplicável às instituições de 
crédito com insuficiência de capital.
Criptomoeda vs Moeda Bancária.
Fintech 
Global Banking 
Proteção de dados
Cyber segurança
Governo Interno dos Bancos 
Execução Hipotecária e proteção da 
casa de morada de família 
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Foram diversos os motivos pelos quais de-
cidi frequentar o Curso de Pós-Graduação 
em Direito Bancário e dos Valores Mobi-
liários. A importância que a área assume 
no nosso quotidiano e o excelente e pres-
tigiado corpo docente, o qual é composto 
não só por docentes universitários, mas 
também por profissionais dos dois setores, 
foram algumas das razões que me levaram 
a frequentar esta Pós-Graduação. Com a 
presente formação adquiri conhecimentos 
teóricos, mas, essencialmente práticos e 
mais realistas, numa área cujo conhecimen-
to ainda se encontra pouco sedimentado, 
permitindo-me, deste modo, alcançar uma 
posição mais competitiva no mercado de 
trabalho. Denota-se, novamente, o rigor, 
a excelência e a dedicação da Universidade 
em proporcionar uma formação sólida e 
exigente aos seus alunos, proporcionando-
-lhes a base para um futuro de sucesso. 
- Melissa Silva

Excelência é a palavra que melhor define a 
Pós-Graduação em Direito Bancário e dos 
Valores Mobiliários, ministrada na Uni-
versidade Portucalense. Não poderia estar 
mais satisfeito com a dedicação e empenho 
que todo o ilustre corpo docente teve para 
com os alunos. A qualidade e atualidade 
dos conteúdos programáticos é algo ímpar 
e frequentar este curso não poderia ter 
sido mais enriquecedor. Foi realmente um 
privilégio.
- Vitor Martins

A qualidade do ensino na UPT tem vindo a 
aumentar de modo constante, e o 1º Curso 
de Pós-Graduação em Direito Bancário e 
dos Valores Mobiliários é paradigma disso. 
A corajosa e célere adoção de métodos de 
ensino à distância – em plena pandemia – e 
o prestigiado rol de docentes a lecionar os 
diversos conteúdos, mitigaram qualquer 
impacto negativo do famigerado vírus, e 
dotaram todos os participantes de conhe-
cimentos incalculáveis.
- Nuno Monteiro

// Testemunhos
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A cada curso, novas perspectivas sobre o 
mundo e sobre a nossa prática profissional 
se abrem. No meu caso, na~o foi diferente. 
O curso em Pós-Graduação em Direito 
Bancário e Direito dos Valores Imobiliá-
rios foi fulcral para expandir horizontes 
e ganhar competências que ainda hoje 
instruem as minhas decisões profissionais.
- Sofia Guedes

A Universidade Portucalense foi a pedra 
angular na minha formação como Jurista. 
Quando surgiu o momento de iniciar o 
meu percurso académico na área de Direito 
da Banca, dúvidas não restaram que teria 
de ser junto desta Instituição de excelên-
cia. Encontrei um corpo docente ímpar, 
altamente dedicado e empenhado em 
transmitir todos os seus conhecimentos aos 
Alunos. É perceptível a preocupação na or-
ganização de conteúdos programáticos que 
preparem os Alunos desta Pós-Graduação 
para os desafios e quotidiano do Direito da 
Banca e dos Valores Mobiliários.
- Carolina Faria

Nesta Pós-Graduação encontrei um corpo 
docente de excelência. A vertente prática 
ofereceu-me novas competências para 
exercer a minha atividade profissional no 
setor bancário. E, sendo a minha formação 
académica em Contabilidade e em Finan-
ças, posso afirmar que foi uma experiência 
enriquecedora e esclarecedora.
- Catarina Mota

// Testemunhos
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