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1. O I Curso de Direito da Insolvência e da Recuperação de Empresas online (doravante «o curso») é 

um curso de formação não conferente de grau realizado pelo IDET - Instituto de Direito das Empresas 

e do Trabalho. 

2. O curso é exclusivamente lecionado online, estando também programadas duas sessões de debate 

sincrónicas com os alunos e com alguns dos docentes, com a duração de uma hora cada. 

3. O curso é lecionado nos dias 13, 20 e 27.6.2020, 11 e 18.7.2020. 

4. O curso tem a duração total de 18 horas de aulas, divididas por aulas gravadas de 30 minutos, e duas 

horas de debate online.  

5. As aulas gravadas podem ser visualizadas pelos alunos inscritos a partir de plataforma a indicar e 

mediante palavra passe, mas não podem ser descarregadas. As aulas gravadas estarão disponíveis para 

visualização até 15 de setembro de 2020. 

6. A inscrição no curso pressupõe o pagamento de uma propina única de 250 euros (200 euros para 

antigos alunos do IDET e entidades com protocolo). 

7. O curso funcionará com um mínimo de 20 alunos inscritos. Serão admitidos, no máximo, 50 alunos. 

Só serão admitidos candidatos licenciados. 

As inscrições no Curso decorrem de até 10 de junho de 2020.  

Devem os candidatos proceder ao registo no site do IDET (http://idet.fd.uc.pt/), proceder à inscrição 

mediante preenchimento o formulário com os seus dados e enviar (via site ou email para 

idet@fd.uc.pt)  os seguintes elementos: 

• Fotocópia do certificado de habilitações com classificação final; 

• Fotocópia do cartão de cidadão 

• Curriculum vitae abreviado  

• Fotografia pessoal 

• Comprovativo do pagamento da inscrição. 

• Cópia do Boletim de vacinas com vacina antitetânica atualizada 

8. As aulas correspondentes a cada dia de lecionação do curso serão disponibilizadas na manhã do dia 

em causa, de acordo com o calendário abaixo reproduzido. 

9. O curso não confere direito a diploma ou grau, sendo concedido certificado de inscrição. 

10. O curso contém os seguintes módulos (calendário): 

 
Dia 13.6.2020  
Módulo 1 - Introdução. O atual Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas: o paradigma. 
Pressupostos objetivos da insolvência (Doutor Pedro Maia- FDUC)  (2 X 30 MIN) 
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Módulo 2 - Pressupostos subjetivos da insolvência (Doutor Alexandre Soveral Martins - FDUC) (2 X 30 
MIN) 
 
Módulo 3 - Insolvência Liquidação – o Processo Comum 1. O Requerimento de Insolvência. 2. O dever 
de apresentação à insolvência (Doutor Alexandre Soveral Martins - FDUC)  (2 X 30 MIN) 
 
Módulo 4 - Insolvência Liquidação – o Processo Comum (cont.) 3. A tramitação do processo até à 
sentença de declaração de insolvência 4. A sentença de declaração de insolvência. (Doutor Alexandre 
Soveral Martins - FDUC)  (2 X 30 MIN) 
 
 
Dia 20.6.2020 
Módulo 5 - Órgãos da Insolvência 1. Administrador da insolvência 2. Assembleia de credores 3. 
Comissão de credores (Doutor Alexandre Soveral Martins - FDUC)  (2 X 30 MIN) 
 
Módulo 6 - Exoneração do passivo restante (Doutora Carolina Cunha - FDUC) (2 X 30 MIN) 
 
Módulo 7 - Efeitos da declaração da insolvência (Dra. Maria do Rosário Epifânio - Universidade Católica 
Portuguesa) (3 x 30 MIN) 
 
 
Dia 27.6.2020 
Módulo 8 - Incidente de qualificação da insolvência (Dr. David Sequeira Dinis (Advogado – Uría 
Menéndez, Proença de Carvalho) (3 x 30 MIN) 
Módulo 9 - 5. Fases subsequentes do processo (verificação do passivo; apreciação do relatório do 
administrador; liquidação da massa insolvente; pagamento aos credores) (Mestre Pedro Pidwell - 
Advogado e Administrador da Insolvência) (3 x 30 MIN) 
 
Dia 11.7.2020 
Módulo 10 - Resolução de atos em benefício da massa (Doutora Carolina Cunha - FDUC) (3 x 30 MIN) 
 
Módulo 11 - A Insolvência Recuperação (PER, RERE, Plano de insolvência) (Juíza Conselheira Doutora 
Catarina Serra - Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça - Escola de Direito da Universidade 
do Minho) (4 x 30 MIN) 
 
Dia 18.7.2020 
Módulo 12 - Relevância penal da insolvência (Doutor Pedro Caeiro - FDUC) (3 x 30 MIN) 
 
Módulo 13 - Aspetos fiscais da insolvência (Dr. Ricardo Seabra Moura - Vieira de Almeida) (3 x. 30 MIN) 
 
Módulo 14 - A insolvência de instituições de crédito (Doutor Alexandre Soveral Martins - FDUC)  (2 X 
30 MIN) 
 
Dia 25.7.2020 



 
REGULAMENTO 

 
I Curso de Direito da Insolvência e da Recuperação de Empresas online 

2020 
 

 3 

Debate online: 2 x 1 hora 
 

 


