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Curso: Direito e Gestão 

Grau ou Diploma: Mestrado 

Ramo: Tronco comum  

Plano de estudos: Aviso n.º 1138/2019, de 17 de janeiro 

 

Docência: 

Docente(s) responsável(eis) pela unidade curricular: 
José Carlos Tudela Martins 
Pedro Pais de Vasconcelos 
 
Outro(s) docente(s) da unidade curricular: 
- 

 

Idioma de ensino:  

Português, mas alguns casos e texto estão em inglês 

 

Funcionamento:  

Seis aulas de 3 horas cada para lecionação da matéria e resolução de exercícios, a que acresce mais uma aula suplementar 
para apresentação e discussão do caso resolvido em grupos pelos alunos. 

Cada professor dá três aulas, e a aula suplementar é dada em conjunto pelos dois professores. 

 
Objetivos de aprendizagem:  

A disciplina de Inovação Financeira pretende dar ao aluno um conhecimento introdutório do “project finance”, da 
titularização de créditos e dos derivados. Para tal é feita uma apresentação do “project finance” na sua vertente legal e 
financeira.  

No que diz respeito aos derivados são apresentadas as principais características dos produtos, os seus objectivos, riscos 
e retornos. Embora estes produtos sejam complexos de avaliar, tendo em conta a formação de base dos alunos deste 
módulo, procurar-se-á utilizar ao mínimo o recurso a ferramentas matemáticas. 

 
Conteúdos programáticos:  

O Project finance, explicação das suas vantagens e consequências. Breve explicação do rating.  

Introdução aos derivados financeiros: Futuros e forwards, Swaps. Exercícios. 

Introdução aos derivados financeiros: opções. Exercícios. 

Estudo do regime jurídico da titularização de créditos. 

Resolução de um caso na perspectiva de gestão e direito. 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Os conteúdos programáticos permitem que no fim do modulo os alunos tenham um conhecimento básico do “project 

finance”, titularização de créditos e dos derivados, permitindo-lhes assim intervir em negócios que incluam estas 

matérias. 

 

Conhecimentos prévios recomendados (ou unidades curriculares cuja frequência prévia é recomendada): 

Conhecimentos de calculo financeiro, e noções elementares de finanças como o VAL/TIR, custo do capital e valor 
temporal do dinheiro. 

 

Método de ensino e avaliação: 

Aulas teórico-práticas. 

Exercícios, Casos Práticos e Participação nas sessões – 40% da nota final 

Exame Final (com consulta) – 60% da nota final 

Tem que se ter uma nota mínima de 7.5 no exame para ter aprovação na disciplina. 

O caso pratico é um caso em inglês. Os alunos devem fazer grupos de até 3 pessoas, e têm que entregar a sua solução 

do caso até 24h antes da data da apresentação, através do software turnitin. 

 

Demonstração da coerência entre o método de ensino e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

O método de ensino ao basear-se em aulas teórico-práticas com exercícios, exemplos e casos permite aos alunos ter uma 

visão pratica de como esses assuntos são tratados na vida profissional, permitindo-lhes assim intervir em negócios que 

incluam estas matérias. 

 

Bibliografia: 

Os slides distribuídos para cada sessão, bem como os casos e artigos, devendo os mesmos ser lidos antes das sessões. 

 

Legislação: 

Decreto-Lei Nº 111/2012 de 23 de Maio (“Parcerias Publico-Privadas”) 

Regime jurídico da titularização de créditos 

 

Plano de Aulas: 

Seis aulas, alternando entre direito e gestão e, apresentação numa aula suplementar dos trabalhos de grupo, abrangendo 

questões de gestão e direito sobre um caso pratico. 
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Apresentação dos temas: 

AULA CONTEÚDO 

1ª sessão 

17/4 

Professor Pedro Pais de Vasconcelos 

Introdução. Derivados financeiros – questões jurídicas. 

2ª sessão 

24/4 

Professor José Carlos Tudela 

Introdução aos derivados financeiros: Futuros e Forwards, 
Swaps. Exercícios 

3ª sessão 

8/5 

Professor José Carlos Tudela 

Introdução aos derivados financeiros: Opções. Exercícios. 

4ª sessão 

12/5 

Professor Pedro Pais de Vasconcelos 

O Project Finance, explicação das suas vantagens e 
consequências.  

5ª sessão 

15/5 

Professor José Carlos Tudela 

O Project Finance, explicação das suas vantagens e 
consequências. Breve explicação do rating. 

6ª sessão 

22/5 

Professor Pedro Pais de Vasconcelos 

Titularização de créditos: vantagens e inconvenientes. Análise 
do enquadramento legislativo português. 

Sessão suplementar 

29/5 

Discussão conjunta de direito e gestão de um caso a ser 
definido.  

 

 

 


