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Resumo
Resultante de uma parceria entre a NOVA Information Management School e a Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa, o Mestrado em Direito e Mercados Financeiros* visa proporcionar aos licenciados
em Direito uma formação simultaneamente especializada e abrangente, que lhes permita dedicar-se à
investigação jurídica, abraçar uma profissão jurídica na banca, nos seguros ou no mercado de capitais, ou
enveredar pelo exercício de advocacia numa grande sociedade de advogados.

Objetivos

Preparação para a vida profissional, fomentando a

Este curso tem como objetivos:

mercados financeiros e incrementando a

sua aproximação à forma de pensar e agir dos

Sedimentar e aprofundar os conhecimentos

capacidade de compreensão e resolução de

jurídicos de base adquiridos na licenciatura,

problemas em situações novas e não familiares.

sobretudo nos domínios com uma ligação mais
estreita aos mercados e investimentos financeiros;

Destinatários

Estimular uma abordagem crítica e interdisciplinar

O Mestrado em Direito e Mercados Financeiros*

do conhecimento, proporcionando a aquisição de

apresenta-se como uma ferramenta para o

conhecimentos de base próprios de outros ramos

aprofundamento dos conhecimentos de quem já é

do saber, com vista a dotar o jurista das

titular de uma licenciatura em Direito, dando-se

ferramentas necessárias à compreensão dos

preferência, na admissão, aos titulares de uma

principais produtos e instrumentos financeiros e da

licenciatura ou equivalente legal em Direito.

atividade de quantificação e gestão de riscos,
incrementando a sua capacidade para integrar
conhecimentos, lidar com questões complexas,
desenvolver soluções ou emitir juízos em situações
de informação limitada ou incompleta;
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Plano de Estudos
A componente curricular (1.º e

1.º ANO // SEMESTRE OUTONO
Unidades Curriculares

2.º semestres) corresponde a 60

Direito Bancário

ECTS e é composta por 12

Joana Farrajota

ECTS
6

unidades curriculares, das quais
10 são obrigatórias e 2 são
optativas. Os alunos podem

Direito dos Seguros
Margarida Lima Rego

escolher frequentar duas das

Direito dos Instrumentos Financeiros

quatro unidades curriculares

André Figueiredo

optativas** oferecidas pelo curso
ou frequentar outras unidades
curriculares que se mostrem

Regulação e Supervisão dos Mercados
Financeiros
Lúcio Tomé Feteira

coerentes com os objetivos deste

Mercados e Investimentos Financeiros

mestrado, mediante proposta

Jorge Bravo

fundamentada.

Princípios de Finanças Empresariais
Luís Pinheiro

O 3.º e 4.º semestres são
totalmente dedicados à
elaboração de uma dissertação

Unidades Curriculares
Garantias e Contratos de Financiamento

trabalho de projeto ou um

André Figueiredo

profissionalizante, objeto de

4

4

6

6

1.º ANO // SEMESTRE PRIMAVERA

de natureza científica, de um
estágio de natureza

4

Introdução à Análise de Dados
Fernando Bação / Pedro Simões Coelho

ECTS
4

6

relatório final, a que
Operações Bancárias e Seguradoras
Jorge Bravo

ECTS.

Introdução aos Derivados Financeiros
e à Gestão de Risco
Luís Pinheiro

Direito da Concorrência
Cláudia Trabuco

Direito do Consumo
Jorge Carvalho

Unidade Curricular Obrigatória
Unidade Curricular Optativa**

Direito Internacional Fiscal
Rita Calçada Pires

Direito Penal Económico
Frederico Costa Pinto

6

6

4

4

4

4

**O elenco das unidades curriculares optativas disponíveis poderá sofrer alterações.

2.º ANO // SEMESTRE OUTONO E SEMESTRE PRIMAVERA (60 ECTS)
Dissertação

Trabalho de Projeto

Estágio

*Mestrado em processo de acreditação

correspondem igualmente 60
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Calendário e Horário Escolar

Contactos

As aulas iniciam-se em setembro de 2015,

Se necessitar obter mais informações sobre este

terminando em junho de 2016, e funcionam das

curso, poderá contactar qualquer um dos

16h30 às 22h, nas instalações da NOVA IMS e da

elementos da equipa que terão todo o gosto em

FDUNL.

esclarecer qualquer dúvida.

Candidaturas

Coordenadores do Curso

As candidaturas são submetidas online no

Prof. Doutor Fernando Bação
bacao@novaims.unl.pt

website da Faculdade de Direito em
www.fd.unl.pt.

Prof. Doutor Jorge Bravo
jbravo@novaims.unl.pt

Propinas
O valor total da propina deste mestrado, para

Prof. Doutora Margarida Lima Rego
margarida.rego@fd.unl.pt

C

é de 5.400 €, sendo que 4.000 € correspondem

Responsável de Marketing

M

à parte curricular (1º ano) e os restantes 1.400 €

Y

à elaboração de uma dissertação, trabalho de

Drª. Ana Paiva
ana.paiva@novaims.unl.pt

CM

MY

por semestre letivo é de 2.000€ e por semestre

CY

não letivo é de 700€. Para mais informações,

mdmf@fd.unl.pt

visite www.novaims.unl.pt/mdmf e
www.fd.unl.pt.
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Carris
• 701, 713, 742, 758

Metro
• São Sebastião (Linhas Azul e Vermelha)
• Praça de Espanha (Linha Azul)
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Campus de Campolide, 1070-312 Lisboa
Tel: +351 213 828 610 | Fax: +351 213 828 611

PATROCINADOR:

NOVA Information Management School
www.novaims.unl.pt
Faculdade de Direito
www.fd.unl.pt

*Mestrado em processo de acreditação
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Divisão Académica (FDUNL)

