Curso Avançado em Direito dos Negócios
O Curso Avançado em Direito dos Negócios é produto de uma parceria
celebrada entre o Católica Research Centre for the Future of Law da
Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa (UCP) e o Instituto
Democracia e Desenvolvimento (IDD), sedeado em Cabo Verde, e
pretende fornecer aos juristas de empresas, advogados de negócios e
empresários cabo-verdianos uma formação sólida em temas nucleares do
Direito Comercial, do Direito Civil e da Regulação, indispensáveis à
compreensão do complexo sistema normativo que orienta o universo dos
negócios.
O programa é composto por dez módulos, correspondendo cada módulo a
oito horas de leccionação. Cinco módulos serão ministrados
presencialmente em Cabo Verde, nas instalações do Instituto Democracia
e Desenvolvimento, e outros cinco em Lisboa, através de um sistema de
videoconferência.
No total, o Curso tem uma carga horária de 80 horas. O horário das
sessões é pós-laboral e decorrerá sextas-feiras, das 16.00 às 20.00, e
sábados, das 9.00 às 13.00.
O corpo docente é integralmente composto por Professores da Faculdade
de Direito da Universidade Católica Portuguesa com vasta experiência de
leccionação e investigação nas áreas do Direito Civil e do Direito
Comercial.

Módulo 1 – Teoria Geral do Contrato
Área
 Jurídica

Formador
 Elsa Vaz de Sequeira
Professora Auxiliar da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, instituição onde se licenciou (1996) e obteve o grau de mestre
(2004). Tem publicado e desenvolvido investigação nas áreas do Direito Civil e do
Direito Penal.

Descrição
O módulo Teoria Geral do Contrato aborda os princípios orientadores das relações
contratuais, de forma que se possa entender o universo dos contratos, a fim de conhecer
também a importância e relevância dos princípios que regem estas relações. Estuda-se
também a formação do negócio e responsabilidade pré-contratual; a declaração
universal; o objecto negocial; interpretação; divergências entre vontade real e vontade
declarada e por fim a regulação convencional do incumprimento.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

Módulo 2 – Corporate Governance e Compra e Venda de Empresas
Área
 Jurídica

Formador
 Ana Filipa Morais Antunes
Professora Auxiliar da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, instituição onde se licenciou (2002) e obteve o grau de mestre
(2011) e de doutora (2016) em Ciências Jurídicas. Tem publicado e desenvolvido
investigação nas áreas da Teoria Geral do Direito Civil, do Direito das Obrigações, do
Direito da Família, do Direito Comercial e do Direito das Sociedades Comerciais.

Descrição
As boas práticas do Governance convertem princípios em recomendações objectivas,
alinhando interesses com a finalidade de preservar e optimizar o valor da organização,
facilitando o acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade. Assim sendo o
Corporate Govenance abordam conceito e a razão de ser do mesmo; os seus princípios
fundamentais; a sua vocação expansiva e a ilustração na prática da sua importância.
Relativamente a Compra e Venda de Empresas, cujo processo a que se percorre é
complexo, com importantes aspectos estratégicos, financeiros e legais, uma vez
tratando-se de decisões que exige planeamento e capacitação dos envolvidos para que o
negócio seja fechado com sucesso dentro do cronograma ideal, o módulo ainda aborda o
diagnóstico dos principais problemas que podem surgir durante uma compra e venda de
uma empresa; os instrumentos jurídicos preventivos; os vícios e as patologias da
compra e venda de empresas; os institutos jurídicos de aplicação concorrente e por fim o
subsídio jurisprudencial.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

Módulo 3 – Sociedades Comerciais
Área
 Jurídica

Formador
 Paulo Olavo Cunha
Professor Associado da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, instituição onde se doutorou em 2009 (Cheque e convenção de
cheque - Acerca da preponderância da subscrição cambiária sobre a relação contratual
existente entre o banqueiro e o seu cliente) e de cujo Mestrado em Direito Empresarial e
Pós-Graduação em Direito das Sociedades Comerciais é Coordenador. Tem investigado
e publicado nas áreas do Direito Comercial, Direito das Sociedades Comerciais
(incluindo Governação Societária), Direito da Insolvência, Direito da Economia e
Ciências Jurídico-Comerciais em Geral. É actualmente advogado (of-counsel) da
sociedade Vieira de Almeida & Associados.

Descrição
Quando duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens e serviços para o
exercício comum de uma certa actividade, que não seja de mera fruição, a fim de
repartirem os resultados dessa actividade, torna-se necessário conhecer a organização de
uma sociedade comercial, a estrutura da administração e fiscalização das sociedades por
quotas e anónimas no que tange ao funcionamento do conselho de administração,
representação e vinculação, responsabilidade civil e fiscalização das sociedades
anónimas.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

Módulo 4 – Títulos de Crédito
Área
 Jurídica

Formador
 Evaristo Mendes
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Mestre
em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas, actual Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa. Docente desta Faculdade e co-coordenador do Curso
de pós-graduação em Direito Comercial. Advogado (consultor jurídico), autor e coautor de diversos textos, artigos e comentários jurisprudenciais, sumários de aulas e
pareceres, sobretudo na área do Direito Comercial. Antigo bolseiro do DAAD e do Max
Planck Institut de Munique (Direito da Propriedade Industrial).

Descrição
O estudo dos Títulos de Crédito é de grande importância dado a sua praticidade e uso
constante dentro do universo comercial, jurídico e económico. Seu conhecimento
contribui para melhor utilização dos capitais existentes que, de outra forma, ficariam
improdutivos em poder de quem não quer ou não deseja aplicá-los directamente. O
módulo Título de Créditos aborda os conceitos de títulos de créditos; principais espécies
de títulos de crédito individuais (nominativos, à ordem e ao portador); letra; cheque e
livrança e por fim o conhecimento de carga.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

Módulo 5 – Valores Mobiliários
Área
 Jurídica

Formador
 Evaristo Mendes
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Mestre
em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas, actual Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa. Docente desta Faculdade e co-coordenador do Curso
de pós-graduação em Direito Comercial. Advogado (consultor jurídico), autor e coautor de diversos textos, artigos e comentários jurisprudenciais, sumários de aulas e
pareceres, sobretudo na área do Direito Comercial. Antigo bolseiro do DAAD e do Max
Planck Institut de Munique (Direito da Propriedade Industrial).

Descrição
O mercado dos valores mobiliários tem vindo a tomar proporções significativas dentro
do processo de globalização e crescimento económico. Daí faz-se necessário que o
investidor entenda como se realizam as negociações nesse específico, bem como se
existem e quais as formas de protecção do futuro investimento. Ainda neste módulo
serão abordados o conceito de valor mobiliário e principais espécies; valores
mobiliários titulares e escriturais; transmissão e oneração; legitimação; ofertas públicas
e titularização.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

Módulo 6_ Contratos Comerciais
Área
 Jurídica

Formador
 Fernando Ferreira Pinto
Professor Auxiliar da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, onde é Coordenador do Mestrado em Direito e Gestão. Doutorado
pela UCP em 2012 (Contratos de distribuição. Da tutela do distribuidor integrado em
face da cessação do vínculo). Lecciona na área do Direito Privado, tem publicado
diversos estudos nas áreas do Direito Internacional Privado, do Direito Comercial e do
Direito das Sociedades Comerciais. Foi Director da Escola de Lisboa da Faculdade de
Direito da Universidade Católica Portuguesa de Setembro de 2013 a Outubro de 2014.

Descrição
O módulo contratos comerciais visa o estudo dos principais mecanismos jurídicos
contratuais que regulam as trocas de bens e serviços entre empresários e que constituem
os mais relevantes instrumentos de prossecução tutelada das finalidades eleitas no
contexto da Gestão Comercial. Visa também a compreensão das divagações em torno de
um conceito; especificidades dos regimes dos contratos comerciais; as principais
modalidades de contratos comerciais.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

Módulo 7 – Direito do Comércio Internacional
Área
 Jurídica

Formador
 Maria João Fernandes
Assistente da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa, instituição onde se licenciou (1993) e obteve o grau de mestre (2004). Tem
desenvolvido investigação nas áreas do Direito Internacional Privado. Foi Visiting
Scholar na Roger Williams University (2004) e docente na Universidade de Macau
(2005).

Descrição
O módulo Direito do Comércio Internacional visa a caracterização dos contratos
internacionais, em particular o carácter internacional dos contratos; a regulação no plano
da ordem jurídica estadual, em particular a determinação do Direito aplicável pelo
sistema de Direito de Conflitos vigente em Cabo Verde; a regulação por Direito
autónoma do comércio internacional; modos de resolução das controversas emergentes
dos contratos internacionais; o regime interno de competência internacional dos
tribunais cabo-verdianos; a arbitragem internacional e por fim a eficácia em Cabo Verde
de sentenças arbitrais estrangeiras.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

Módulo 8 – Responsabilidade Civil dos Administradores
Área
 Jurídica

Formador
 Fernando Oliveira e Sá
Assistente da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa, instituição onde se licenciou (2004). Tem publicado e desenvolvido
investigação nas áreas da Teoria Geral do Direito Civil, do Direito das Obrigações, do
Direito Comercial e do Direito das Sociedades Comerciais.

Descrição
O módulo Responsabilidade Civil dos Administradores aborda a responsabilidade civil
dos administradores no contexto da teoria geral da responsabilidade civil; o sistema de
responsabilidade civil dos administradores no código das sociedades comerciais; o
dever de administração, entre a discricionariedade e a vinculação e por fim a business
judgment rule.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

Módulo 9 – Reestruturação de Empresas e Insolvência
Área
 Jurídica

Formador
 Ana Filipa Morais Antunes
Professora Auxiliar da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, instituição onde se licenciou (2002) e obteve o grau de mestre
(2011) e de doutora (2016) em Ciências Jurídicas. Tem publicado e desenvolvido
investigação nas áreas da Teoria Geral do Direito Civil, do Direito das Obrigações, do
Direito da Família, do Direito Comercial e do Direito das Sociedades Comerciais.

Descrição
O módulo Reestruturação de Empresas e Solvência visa um enquadramento do
problema e fontes normativas; a delimitação objectiva e subjectiva; as directrizes gerais;
a tipologia de medidas de reestruturação e de recuperação de empresas; a tramitação
processual, com suas fases e intervenientes; a classificação de créditos; os efeitos da
declaração de insolvência e por fim, os aspectos actuais do processo de insolvência.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

Módulo 10_ Regulação e Concorrência
Área
 Jurídica

Formador
 Patrícia Fragoso Martins
Professora Auxiliar da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, instituição onde se licenciou (2001), obteve o grau de mestre
(2011) e de doutora (2013), com a tese intitulada "Rethinking Access by Private Parties
to the Court of Justice of the European Union: Judicial Review of Union Acts before
and after the Lisbon Treaty". Tem ainda o grau de "Master of Laws" (LL.M) atribuído
pela King's College London School of Law e foi Visiting Researcher na Columbia
University School of Law. Tem desenvolvido investigação nas áreas do Direito da
União Europeia e do Direito Internacional Público e é actualmente consultora na
Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados.

Descrição
A Regulação e Concorrência no que tange a Regulação o módulo aborda as noções
introdutórias relativamente as falhas de mercado e o fenómeno regulatório; regulação
sectorial da economia, uma breve referência a alguns sectores regulados e, as
autoridades reguladoras independentes. Relativamente a Concorrência o módulo aborda
as noções introdutórias, relativamente ao mercado, consumidores, eficiência económica
e políticas de concorrência; o direito nacional e o direito europeu da concorrência; a
proibição das práticas restritivas da concorrência; a proibição dos abusos da posição
dominante; o controlo das concentrações de empresas e por fim os auxílios do Estado.

Carga Horária
 8 horas, durante 2 dias, 4 horas por dia.

Horário
 Pós-laboral, às sextas-feiras das 16 às 20 horas e nos sábados das 9 às 13 horas.

