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Objetivos de Aprendizagem
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Expor os princípios fundamentais da sociedade comercial;
Abordar os temas societários de uma forma sistemática, inserindo-os na correspondente dogmática, com
menção dos artigos da lei e da principal doutrina e jurisprudência;
Apreender o conceito de empresa como substrato natural das sociedades comerciais;
Perspectivar a evolução e as tendências do fenómeno empresa e da necessidade de uma
actualização/adaptação dos princípios que regem esta actividade, com adequação aos princípios
constitucionais e legais;
Compreender as sociedades coligadas dada a importância dos Grupos de Sociedades na era da
globalização;
Dar a conhecer as formalidades do processo de constituição de uma sociedade comercial quer no modelo
tradicional quer no regime especial de constituição de sociedades.
Escolher e aplicar, no momento e nas condições oportunas, as técnicas adequadas, através do seu bom
senso, experiência e conhecimentos.
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Learning Outcomes of the Curricular Unit
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Exposing the fundamental principles of commercial society;
Address the societal issues in a systematic way, inserting them into the corresponding dogma, stating the
articles of the law and the main doctrine and jurisprudence;
Grasp the concept of enterprise as natural substrate of commercial companies;
Shaping the evolution and trends of the business phenomenon and the need for an update / adaptation of the
principles governing this activity, with adaptation to the constitutional and legal principles;
Understanding the importance given to affiliates of Company Groups in the era of globalization;
To publicize the formalities of the process of formation of a company or business in the traditional model
either in the special creation of joint.
Choose and apply on time and under suitable conditions, the proper techniques, using your common sense,
experience and expertise
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Conteudos Programáticos (Lim:1000)
Actos de comércio, comerciantes, actividades comerciais, dívida comercial, títulos de crédito, regime geral
das sociedades comerciais, as sociedades por quotas, sociedade unipessoal por quotas, as sociedades
anónimas, as deliberações sociais, as sociedades coligadas, modificação dos estatutos, dissolução e
liquidação, insolvência e a recuperação de empresas e os princípios da Corporate Governance.
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Syllabus (Lim:1000)
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Acts of commerce, merchants, commercial activities, commercial debt, credit, general system of commercial
companies, private limited companies, sole proprietorship by shares, limited liability companies, the corporate
resolutions, the affiliates, modification of the statutes, dissolution and liquidation, insolvency and business
recovery and the principles of Corporate Governance.

Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)
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(Avaliação incluída)
Os modos de atuação didática serão orientados pelos objetivos estabelecidos para a Unidade Formativa.
Será utilizada uma metodologia de ensino que pressuponha uma atividade expositiva e orientadora por parte
do formador mas sempre em articulação com atividades de investigação e participação ativa dos formandos
de modo a que se desenvolvam competências práticas nomeadamente através da exposição oral de
trabalhos.
A aprovação à disciplina assegura-se com a nota igual ou superior a 10 valores, ficando os alunos
dispensados de exame final.
Os alunos não aprovados na prova de frequência serão remetidos a exame final, que se realiza em época
normal e possui uma época de recurso para os que não obtiverem sucesso nas provas anteriores, ou que a
elas não tenham comparecido, bem como para os que pretendam fazer melhoria de classificação. Em
qualquer das provas de exame final, a aprovação assegura-se com a classificação igual ou superior a 10
valores.

In

Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)
He didactic modes of operation will be guided by the objectives set for the Unit Formative.
Will be used a teaching methodology that presupposes an activity expository and guiding by the trainer but
always in conjunction with research activities and active participation of the trainees so that develop practical
skills including through oral work.
The approval ensures discipline with a grade equal or higher than 10, getting students exempted from the
final exam.
Students failed the test frequency will be sent to the final exam, which takes place in regular season and has
a time to appeal to those who do not get success in previous trials, or that they did not attend, as well as for
those who wish to improve the classification. In any examination test final approval ensures the classification
equal to or higher than 10.
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Bibliografia de Consulta (Lim:1000)
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Bibliografia principal:
ABREU, J.M.C. (2021), Curso de Direito Comercial vols. I e II, Almedina;
ALMEIDA,A.P. (2013), Sociedades Comerciais, Valores Mobiliários, Instrumentos Financeiros e Mercados Volume 1, Almedina;
CORDEIRO, Pedro, (2008) A desconsideração da personalidade jurídica das sociedades comerciais,
Universidade Lusíada Editora
CORREIA, M.J.A.P. (2019), Direito Comercial - Direito da Empresa, Ediforum;
Legislação Comercial e das Sociedades Comerciais (2021), Almedina;
Bibliografia complementar:
CUNHA, P.O. (2015) Direito das Sociedades Comerciais, Almedina;
DOMINGUES, P.T. (2013) Variações sobre o Capital Social, Almedina;
FALCÃO, D. (2015) Casos Práticos de Direito Empresarial, Almedina;
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (2021), Almedina.
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Main Bibliography:
ABREU, J.M.C. (2021), Commercial Law Course vols. I and II, Almedina;
ALMEIDA, A.P. (2013), Company Law, Securities, Financial Markets and Instruments - Volume 1, Almedina;
LAMB, Peter (2008) Disregard of the legal personality of commercial companies, Lusíada University
Publisher
CORREIA, M.J.A.P. (2019), Commercial Law - Company, Ediforum;
Commercial Law and the Companies (2021), Almedina;
Additional Bibliography:
CUNHA, P. O. (2015) Corporate Law, Almedina;
DOMINGUES, P.T. (2013) Variations on the capital, Almedina;
FALCON, D. (2015) Cases Business Law Practical, Almedina;
Code of Insolvency and Corporate Recovery (2021), Almedina.
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Observações
«Observações»
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