
 

 

 
 

 

Programa de formação presencial 2020 
 

 
O programa que se apresenta corresponde à agenda de formação presencial de 2020. Os cursos 
previstos após março de 2020 foram cancelados devido à crise pandémica COVID-19, tendo alguns 
sido convertidos em formação a distância síncrona. 
O programa de formação a distância e em b-learning está também disponível no website da 
UNIFOJ, em Formação a distância / Programa.  
 

Curso Coordenação  Local Data 

O certificado sucessório europeu - reflexos em matéria 
sucessória 

Olga Barreto Porto 
17 de 

janeiro 

A compra e venda – questões práticas e jurisprudenciais 
também em versão a distância 

Luís Brites Lameiras Lisboa 
18 de 

janeiro 

Habilitação vocal na comunicação verbal: práticas de 
otimização para o bom desempenho vocal de juristas 

Filipa Lã Lisboa 
20 de 

janeiro 

A reforma laboral de 2019: as Leis n.ºs 90/2019 e 
93/2019, de 04 de setembro 

José Eduardo 
Sapateiro; 
Viriato Reis 

Lisboa 
24 de 

janeiro 

A nacionalidade - abordagem teórico-prática Isabel Grilo Comte Coimbra 
25 de 

janeiro 

Princípios, efeitos e vícios do registo | Conjugação do 
registo, das matrizes e dos títulos 

Isabel Folga Lisboa 
27 de 

janeiro 

O novo regime do maior acompanhado - rutura ou 
continuidade?! 
também em versão a distância 

Joaquim Correia 
Gomes 

Lisboa 
31 de 

janeiro 
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Curso Coordenação  Local Data 

Questões notariais - a compra e venda e a permuta Olga Barreto Lisboa 
07 de 

fevereiro 

A nacionalidade - abordagem teórico-prática  
- 2ª edição 

Isabel Grilo Comte Lisboa 
15 de 

fevereiro 

As alterações no âmbito da legislação fiscal - questões 
práticas 

Ana Arromba Dinis Porto 
28 de 

fevereiro 

Regime jurídico da estruturação fundiária. 
Operações de transformação fundiária 

Isabel Folga Coimbra 
29 de 

fevereiro 

A habilitação e a partilha por sucessão hereditária e por 
divórcio 
A partilha em vida | A partilha de bens sociais – 2ª 
edição 

Olga Barreto Lisboa 
06 de 
março 

 
 
 


