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CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA EM PRÁTICA REGISTAL 

 

 

1. Descrição geral 

 

1.1. Designação do Curso 

 

Curso de formação avançada em Prática Registal. 

  

1.2. Justificação e Enquadramento 

Considerando que: 

1) a prática registal requer, dos seus operadores, elevados conhecimentos técnicos; 

2) o registo de atos reveste extrema importância ao veicular a necessária publicidade sendo, por isso, 

uma ferramenta essencial para segurança jurídica; 

3) são frequentes e juridicamente complexas as situações práticas a resolver nestes domínios; 

4) as alterações legislativas, cada vez de maior dimensão, provocam dúvidas àqueles que diariamente 

lidam com estas matérias; 

5) o Instituto Politécnico de Leiria tem procurado responder às necessidades de formação 

complementar, direcionando os respetivos cursos para dar resposta às preditas necessidades de 

formação. 

 

Entende-se oportuno que a ESTG, integrada no Instituto Politécnico de Leiria, possa oferecer um Curso de 

Formação Avançada em Prática Registal que venha colmatar a lacuna existente. 

 

Este curso de formação avançada procura responder às preocupações enunciadas nos considerandos que 

antecedem, através da lecionação de uma componente teórico-prática, privilegiando-se esta última, que 

ficará a cargo de um corpo docente altamente especializado nestes domínios. 

 

 

1.3. Objetivo 

 

O Curso de Formação Avançada em Prática Registal pretende dotar os profissionais que exercem o 

mandato forense e os que, de outras formas, lidam, ou pretendem lidar, diretamente com estas matérias, 

de competências técnicas e científicas que lhes permitam melhorar o seu desempenho profissional. 
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1.4. Destinatários 

 

 Titulares do grau de licenciado, nomeadamente, em Solicitadoria e em Direito. 

 Estudantes de cursos de licenciatura em Solicitadoria ou em Direito aos quais faltem para a 

conclusão da licenciatura, no máximo, 30 ECTS. 

 Candidatos que não possuam o grau de licenciado, mas que sejam detentores de currículo 

profissional relevante na área do curso. 

 

 

 

1.5. Estrutura do curso, conteúdos programáticos, calendarização e copo docente 

 

Módulos Conteúdos Horas Data Horário Docente 
Introdução à 
prática 
registal 

Efeitos e princípios do registo 
 2h 

5/11 

9h-11h 
Filipa Vieira 

 

 
 
Registo 
Predial 
 

Factos sujeitos a registo  
 6h 

11h-13h e 
14h-18h 

Virgílio Félix 
Machado 

 

Ações, decisões, procedimentos e 
providências sujeitos a registo 
 

2h 

11/11 

18h-20h 

 
 

Crespos couto 
 

Suprimentos, retificação e 
reconstituição do registo 1h 20h-21h 

 
Impugnação das decisões dos 
conservadores 

1h 21h-22h 

Registo 
automóvel 
 

 
2h 22h-24h 

Ana Paula Esteves 
 

 
 
 
Registo 
Comercial 
 

Factos sujeitos a registo (estudo 
concreto dos vários factos sujeitos a 
registo, incluindo os respetivos 
processos de registo) 
 

2h 

 
12/11 

 

9h 30m-
12h 30m 

Crespos Couto 
 
 
 

As implicações registais dos 
processos de insolvência e de 
recuperação de empresas 

1h 
Suprimento de deficiências e 
reconstituição do registo 

Impugnação das decisões 

Registo civil 
 

 
3h 

14h -17h 
30m 

Vitória Andrade 
Silva 
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Breve resenha do CV dos formadores 

 

 
Filipa Vieira: Licenciada em Solicitadoria, Pós graduada em Ciências Jurídicas Empresariais e Mestre em 

Solicitadoria de Empresa. Solicitadora, por conta própria, desenvolvendo atividade na organização e 

assessoria de escrituras publicado contratos de identifica finalidade e respetivos registos. Procuradora de 

instituições de crédito na contratação e outorga de contratos de crédito com garantias reais e respetivos 

registos. Docente, a tempo parcial, do departamento de Ciências Jurídicas da Escola superior de Tecnologia e 

Gestão, desde 2011.  

 

Virgílio Félix Machado: Licenciado em Direito pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique em 

1990. Especialista na área dos Registos e Notariado, título obtido mediante provas públicas prestadas em 30 

de janeiro de 2012. Conservador dos Registos. Professor Adjunto Convidado na Escola Superior de 

Tecnologia e gestão de Felgueiras. Professor Assistente Convidado na Universidade Portucalense Infante D. 

Henrique. Formador do Instituto dos Registos e Notariado. Autor de vários artigos na revista “o Advogado” 

e do Código do Registo Comercial, editado pela Legis Editora. Presidente da Assembleia Geral da 

Associação Sindical dos Conservadores dos Registos. Interveio em diversas conferências, palestras e 

seminários. 

 

 

Ana Paula Esteves: Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Conservadora. 

Inspectora / Chefe dos Projectos DUA/Automóvelonline , Sector de Avaliação de Desempenho – Instituto 

dos Registos e Notariado, I.P. Docente do IPBragança – ESCAT de Mirandela. Especialista em Direito. 

 

António Crespos Couto: licenciado em Direito; advogado; formador na área dos registos e do notariado; 

vice-presidente do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados.  

 

Vitória Andrade Silva: Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do 

Porto (1997). Mestre em Direito (Vertente Jurídico Privatísticas) pela Faculdade de Direito da Universidade 

do Porto (2015). Ingressou na carreira de Conservador e Notário (1999) e tem exercido as funções de 

Conservadora do Registo Civil e Predial em diversas Conservatórias do país Vem exercendo funções de 

formadora no módulo de Registo Civil no Curso de Pós Graduação de Registos e Notariado, ministrado pela 

Universidade Lusíada do Porto. 

 

 

 

 
2. Direção de Curso, Coordenação Científica  

 

Prof. Doutora Ana Isabel Lambelho Costa 

Docente ESTG – Instituto Politécnico de Leiria.  
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Prof. Doutora Marisa Catarina da Conceição Dinis 

Docente ESTG – Instituto Politécnico de Leiria.  

 

 

3. Propinas e Duração 

 

 Propinas 

Duração 
 

 

Público em 

geral 

 

Estudantes e antigos 

estudantes do 

IPLeiria 

 

Funcionários do IPLeiria 

que se submetam a 

avaliação 

 160€ 140 € 60€ 20 h 

  

O Curso de Formação Avançada em Prática Registal decorrerá em data a determinar. Apresenta uma 

duração de 20 horas de contacto. 

 

Propina:  

O público em geral pagará a propina de 160€ (cento e sessenta euros), no ato de inscrição. 

Os antigos e os atuais estudantes do IPLeiria pagarão a propina de 140€ (cento e quarenta euros), no ato 

de inscrição. 

Os funcionários do IPLeiria que se inscrevam no curso e que se submetam a avaliação pagam 60€ 

(sessenta euros), no ato de inscrição. 

 

4. Local 

As aulas terão lugar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, no 

Campus 2, em salas a designar. 

 

5. Número de participantes 

O número mínimo de participantes é de 16 alunos (não contando, para o efeito, as inscrições de 

funcionários do IPLeiria) e as inscrições estão limitadas a um total de 45 vagas.  

 

6. Sistema de Avaliação de Conhecimentos e Certificação 

 

O formando será avaliado, no final da formação, mediante a realização de um pequeno teste escrito, nos 

termos descritos no Regulamento de Avaliação e na calendarização própria. A frequência de pelo menos 

75% das horas totais do curso permite a obtenção de um Certificado de Frequência, mesmo que o 

formando não se submeta a avaliação ou não aprove. 
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7. Processo de Inscrição 

 

As inscrições deverão ser realizadas no Secretariado de Pós-Graduações da ESTG, em data a designar.  

 

8. Informações 

 Prof. Doutora Ana Lambelho (ana.lambelho@ipleiria.pt) 
 Prof. Doutora Marisa Dinis (marisa.dinis@ipleiria.pt) 
 

 Secretariado de Pós-Graduações (Sandra Brás) 

Campus 2, Edifício B, R/C Dt. 

Morro do Lena – Alto do Vieiro 

2411-901 Leiria 

Tel. 244 820 308 - Fax. 244 820 310 

E-mail: posgraduacoes@estg.ipleiria.pt 

www.ipleiria.pt 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Coordenação, 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Leiria, 29 de setembro de 2016 
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