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O curso centra-se na análise prática dos problemas e na procura de soluções concretas.
O corpo docente irá assegurar uma componente científica e teórica sólida, profunda e rigorosa,
promovendo a análise concreta da realidade, a
discussão de casos práticos e a partilha de
experiências entre formadores e formandos.
Reúne vários dos mais reputados e experientes
especialistas na matéria, conciliando o profundo

conhecimento dogmático de eminentes Professores Universitários, com o saber adquirido de
Magistrados de todas as instâncias e com a
experiência e a criatividade de vários consultores, advogados e administradores judiciais.

DESTINATÁRIOS
O curso destina-se a executivos dos fundos de
investimento, de recuperação e de reestruturação e private equities, consultores e auditores, profissionais da área de reestruturação, do
contencioso e da banca de investimento, advogados, administradores judiciais e magistrados.

OBJETIVO
Proporcionar uma visão prática e aprofundada
sobre as várias formas judiciais e extrajudiciais
de reestruturação e recuperação de empresas,
com enfoque nas recentes alterações legislativas.

CERTIFICAÇÃO
Será atribuído um certificado de frequência, desde que
o número de presenças efetivas não seja inferior a 24
horas.

INSCRIÇÕES E PROPINA
Data limite de inscrição - 14 de setembro de 2018
O valor do curso é de 1.120e

Condições Especiais
Inscrições até 31 de julho de 2018 - desconto de 10%
no valor da propina (desconto não acumulável com os
seguintes).
Desconto de 10% para Antigos Alunos da Licenciatura e
Mestrados em Direito da Faculdade de Direito da UCP.
Desconto de 5% para Antigos Alunos de outros
programas pós-graduados da Faculdade de Direito da
UCP.
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Este curso de formação avançada para executivos analisa o fenómeno e os processos de
reestruturação e recuperação de empresas numa
perspetiva multidisciplinar:
• Jurídica,
• Fiscal,
• Financeira,
• Económica
• Contabilística
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29 de setembro

20 de outubro

Módulo 1 | 2h
Introdução ao fenómeno da insolvência e da reestruturação de empresas - uma visão económica |
Ricardo Cunha e Paulo Alves
Módulo 2 | 2h
O papel da gestão na recuperação e reestruturação de empresas / a preparação adequada do
processo | João Sousa Leal

Módulo 7 | 1h
O papel do Administrador Judicial na recuperação
e reestruturação de empresas | Jorge Calvete
Módulo 8 | 1h
O novo PEAP | Carla Rodrigues
Módulo 9 | 2h
Questões laborais a ter em conta nas reestruturações e recuperações | Júlio Gomes

6 de outubro

27 de outubro

Módulo 3 | 2h
Alterações recentes em sede de PER | Maria do
Rosário Epifânio
Módulo 4 | 2h
A reforma legislativa, em particular em sede de
insolvência | Fátima Reis Silva

13 de outubro

Módulo 5 | 2h
Garantias financeiras no PER e no processo de
insolvência | Alexandre Soveral Martins
Módulo 6 | 2h
Efeitos da insolvência e do PER sobre os negócios
em curso | Maria do Rosário Epifânio

Módulo 10 | 2h
O RERE e a conversão de créditos em capital |
David Sequeira Dinis
Módulo 11 | 2h
O novo papel dos Revisores Oficiais de Contas no
Direito da Insolvência | Paulo Paixão

3 de novembro

Módulo 12 | 2h
Questões contabilísticas a ter em conta nas
reestruturações e recuperações | Ana Cristina
Arromba e Tomás Cantista

Módulo 13 | 2h
Questões fiscais a ter em conta nas reestruturações e recuperações | Ana Cristina Arromba e
Tomás Cantista

10 de novembro

Módulo 14 | 2h
Estratégias típicas de defesa dos devedores,
cuidados a ter por parte dos credores e remédios
| David Sequeira Dinis e Bruno Pereira
Módulo 15 | 2h
Responsabilidade civil, penal e tributária dos
administradores e dos administradores da insolvência | José Manuel Branco

17 de novembro

Módulo 16 | 2h
Jurisprudência recente em matéria de insolvência
e de PER | Fátima Reis Silva e Eleanora Viegas
Módulo 17 | 2h
Uma visão jurídica de síntese sobre os fenómenos
da insolvência e da recuperação de empresas |
João Labareda
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Jorge Calvete | administrador judicial, bacharelato e licenciatura em
economia, orador convidado em seminários, congressos e outros
eventos na área do direito comercial e das reestruturações e
insolvência.

Alexandre Soveral Martins | Professor
Auxiliar da Universidade de Coimbra.

José Manuel Branco | Mestre em Direito,
Procurador da República.

Ana Cristina Arromba | Técnica oficial de
contas, Mestre em Contabilidade e Fiscalidade Empresarial.

Júlio Gomes | Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Doutor em Direito
(Universidade Católica Portuguesa e
Oxford), Professor Convidado na Escola de
Direito do Porto da UCP e na Católica
Global School of Law.

David Sequeira Dinis | sócio e advogado da Uría Menéndez Proença de Carvalho, membro da Revista Direito da Insolvência,
membro da Insol, orador convidado em cursos de pós-graduação e
de mestrado, seminários, congressos e outros eventos na área do
direito comercial e das reestruturações e insolvência, autor de diversas obras e artigos na área das reestruturações e insolvência.
Maria do Rosário Epifânio | docente na Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa, mestre em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra. Advogada, membro da Associação Direito das Sociedades em Revista, colaboradora permanente da Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, diretora e
cofundadora da Revista Direito da Insolvência e autora de diversas
obras e artigos na área da insolvência.

Bruno Pereira | Administrador Judicial.
Carla Rodrigues | Juíza de Direito.
Eleonora Viegas | Juíza de Direito.

Paulo Alves | Professor da Universidade
Católica Portuguesa - Faculdade de Econonomia e Gestão - Porto. Consultor.

Fátima Reis Silva | Juíza de Direito.
Paulo Paixão | Sócio da KMPG.
João Labareda | Mestre em Direito, advogado, jurisconsulto, professor universitário
e diretor de um dos principais bancos da
Península Ibérica.
João Sousa Leal | Sócio da KMPG.

Ricardo Cunha | Professor da Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de
Econonomia e Gestão - Porto. Consultor.
Tomás Cantista | Advogado e docente
universitário.
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