
 
 

 
Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais 

 
Unidade curricular 

Direito Comercial IV (Fiscalização de sociedades), 2.º Ciclo, Mestrado profissionalizante 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 José João Montes Ferreira Gomes, 2 horas semanais 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Não aplicável 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 

Esta unidade curricular visa aprofundar as matérias da administração e fiscalização das sociedades anónimas e 
das sociedades por quotas. Em particular, visa a compreensão aprofundada da obrigação de vigilância dos 
respetivos órgãos, no contexto do equilíbrio interorgânico próprio de cada tipo de sociedade e de cada modelo de 
governo. Para tanto, os alunos serão chamados a confrontar (i) a evolução da jurisprudência e da doutrina sobre 
estas matérias, tanto a nível nacional, como internacional (com destaque para os sistemas alemão, italiano, norte-
americano e britânico), de forma a apreender a sua contínua evolução histórico-dogmática, (ii) o fosso existente 
entre a law in the books e a law in action, e (iii) e a desenvolver soluções adequadas à resolução de casos 
práticos. 

 
Conteúdos programáticos 

1. Introdução; a ratio dos mecanismos internos de fiscalização e da imposição normativa de órgãos com 
obrigações de vigilância. 
2. A regulação da sociedade anónima como matriz do Direito das sociedades 
3. O modelo tradicional português como modelo-base de governo da sociedade anónima: o papel dos acionistas, 
as obrigações de vigilância do conselho de administração e dos seus membros; do conselho fiscal e dos seus 
membros (ou fiscal único) e do revisor oficial de contas 
3. O modelo germânico: contraposição face ao modelo tradicional, a obrigação de vigilância do conselho geral e 
de supervisão e dos seus membros 
4. O modelo anglo-saxónico: contraposição face ao modelo tradicional e face ao modelo germânico, a obrigação 
de vigilância da comissão de auditoria e dos seus membros, o conceito e o papel dos administradores 
não-executivos e dos administradores independentes 
5. A administração e fiscalização das sociedades por quotas 
6. A construção unitária da obrigação de vigilância dos órgãos sociais 
7. A responsabilidade civil de administradores e fiscalizadores por violação da sua obrigação de vigilância 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos incluem uma abordagem completa dos temas da administração e fiscalização das 
sociedades anónimas e por quotas, tendo por base a lei, a prática jurisprudencial e os case studies de referência, 
desenvolvendo não só o conhecimento aprofundado dos alunos sobre esta matérias, mas também a sua 
capacidade para apresentar soluções adequadas à resolução de casos concretos. 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Nesta unidade curricular será aplicado o método socrático, assente na exigente preparação prévia de cada aula 
pelos alunos e na sua participação na exposição e discussão dos conteúdos. Para o efeito, serão previamente 
anunciados os conteúdos a discutir em cada aula, os casos práticos a resolver, e os textos de leitura obrigatória. 
A avaliação será contínua, assentando na capacidade de participação de cada aluno na discussão informada dos 
conteúdos e na resolução dos casos práticos. Esta avaliação será complementada com um teste destinado a 
assegurar o domínio integrado da matéria pelos alunos. 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 



 
 

unidade curricular 

Pretende-se que a combinação do método socrático de exposição com a resolução de casos práticos conduza ao 
domínio teórico dos conteúdos e ao desenvolvimento da capacidade dos alunos para a sua aplicação e 
concretização prática, através de uma exigente avaliação contínua, complementada com um teste compreensivo. 

 
Bibliografia principal 

José Ferreira Gomes – Da Administração à Fiscalização de Sociedades: A obrigação de vigilância dos órgãos da 
sociedade anónima, Coimbra : Almedina, no prelo; Pedro Caetano Nunes – Dever de Gestão dos 
Administradores de Sociedades Anónimas, Coimbra: Almedina, 2012, António Menezes Cordeiro – Direito das 
Sociedades, vol. 1, 3.º ed., 2011, e vol. 2, 2.ª ed., 2014 (reimpressão da edição de 2007). 
Serão disponibilizados ou indicados textos de leitura obrigatória para cada aula. 

 
 
 



 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Master in Enterprise Juridical Sciences 

 
 

Curricular unit 

Commercial Law IV (Monitoring duties in company law) 

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

 José João Montes Ferreira Gomes, 2 hours per week 

 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit 

Not applicable 

 
Learning outcomes of the curricular unit 

This curricular unit is designed to provide a deeper analysis of company management and company monitoring, 
by understanding the monitoring duties of the organs of the public and private limited liability companies, in the 
context of their respective inter-organic balance. For this purpose, the students will be required to confront the 
evolution of case law and legal theory on these matters, both national and international (especially considering the 
German, Italian, US and British systems), to apprehend their continuous historical evolution and the existing gap 
between law in the books and law in action. 

 
Syllabus 

1. Introduction; the reasoning for internal monitoring mechanisms and mandatory organs with monitoring duties 
2. The regulation of public limited companies as the matrix of company law 
3. The Portuguese traditional model as the base-governance-model of public limited companies: the monitoring 
duties of the conselho de administração and its members, conselho fiscal and its members and the revisor official 
de contas 
3. The German model: the differences towards the traditional model, the monitoring duties of the conselho geral e 
de supervisão and its members 
4. The Anglo-Saxon model: differences towards the traditional and German models, the monitoring duties of the 
comissão de auditoria and its members, the concept and role of non-executive and independent directors 
5. The management and monitoring of private limited companies 
6. The unitary perspective on the monitoring duties of corporate organs 
7. Civil liability for breach of monitoring duties 

 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

The syllabus includes a complete approach to the issues of management and monitoring of both public and 
private limited companies, based on the law, case-law and reference case-studies, developing students deep 
knowledge on these matters and their capability to present adequate solutions to specific cases. 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

In this unit I shall apply Socratic method, based on the demanding prior preparation of each class by the students 
and their participation in the presentation and discussion of contents. For this purpose, I shall announce 
beforehand the contents to be presented and discussed in each class, the cases to be solved and the mandatory 
readings. The evaluation will be continuous, based on the participation capacity of each student and the informed 
discussion of the contents and case resolution. This evaluation will be complemented by a test to ensure the 
comprehensive apprehension to the contents by the students. 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
 

The combination of the Socratic method of presentation with the resolution of cases shall lead to the apprehension 
of theoretical contents and the development of students capability to apply and develop them in specific cases, 

through a demanding continuous evaluation, complemented by a comprehensive test. 



 
 

 
Main Bibliography 

José Ferreira Gomes – Da Administração à Fiscalização de Sociedades: A obrigação de vigilância dos órgãos da 
sociedade anónima, Coimbra : Almedina, in press; Pedro Caetano Nunes – Dever de Gestão dos Administradores 
de Sociedades Anónimas, Coimbra: Almedina, 2012; António Menezes Cordeiro – Direito das Sociedades, vol. 1, 
3rd ed., 2011, and vol. 2, 2nd ed., 2014 (reprint of 2007 edition). 
Mandatory readings will be made available or indicated before each class. 

 

 


