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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Doutoramento 

Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica 
 

Unidade curricular 
Direito Comercial 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Prof. Doutor Pedro Pais de Vasconcelos  
Prof. Doutor Pedro Leitão Pais de Vasconcelos (carga letiva: 2 horas/semana) 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
A unidade curricular de Direito Comercial tem como objetivo promover a reflexão própria, crítica e livre, de modo a 
aprofundar as competências necessárias para elaboração de uma tese de doutoramento, que no presente ano letivo 
incide sobre um dos grandes temas do Direito Comercial, que tem estado sempre presente, e que hoje ganha nova 
atualidade: a representação comercial e atuação por conta alheia no comércio. 
Pretende-se que os estudantes aprofundem os seus conhecimentos sobre estas matérias que são críticas no Direito 
Comercial, numa abordagem atual e crítica, privilegiando-se a identificação de casos de relevância no atual comércio. 
 
Conteúdos programáticos 
Representação e atuação por conta alheia no comércio. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
As temáticas integrantes do conteúdo programático são adequadas à prossecução dos objetivos subjacentes à presente 
unidade curricular ao disponibilizarem e fomentarem a divulgação e aprofundamento das mais recentes construções 
dogmáticas e científicas sobre institutos já conhecidos e de novos fenómenos decorrentes da globalização e 
complexificação do Direito. 

(máximo 1000 caracteres) 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
A primeira parte do curso de doutoramento será dedicada à escolha de temas de investigação, sob orientação do 
Regente, incluindo a organização de uma estrutura de investigação científica adequada.  
A segunda parte do curso de doutoramento será dedicada à discussão aberta e científica sobre questões relevantes 
para o conteúdo programático e para a investigação dos estudantes.  
A terceira parte do curso de doutoramento consistirá na apresentação do estado da investigação por cada um dos 
alunos, o que poderá decorrer por uma ou mais vezes.  
A apresentação oral decorrerá na data e sessão previamente marcadas, devendo ser distribuído a todos os 
participantes um documento que contenha os tópicos da exposição oral.  
O tema de investigação deverá ser posteriormente objeto de um relatório escrito a apresentar até 15 de Setembro de 
2018, nos termos do regulamento em vigor. 
A avaliação assenta nos seguintes elementos:  
- Participação nas aulas;  
- Relatório escrito. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
As metodologias de ensino, baseadas na exposição, aprofundamento e debate de temas da atualidade visam estimular 
a investigação, o espírito crítico e a construção dogmática e são aptas a lançar pistas de investigação para os 
doutorandos desenvolverem, preparando os alunos para a feitura da tese de doutoramento:  
a) A realização de exposições temáticas procura aperfeiçoar as capacidades orais de apresentação de temas em público 
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e, por via da sua análise crítica, contribuir para orientar a realização dos relatórios escritos a apresentar;  
b) A intervenção nas discussões, questionando, problematizando e criticando, visa desenvolver o espírito crítico e as 
capacidades de reação argumentativa e contra-argumentativa;  
c) Os trabalhos escritos, em termos complementares, visam desenvolver a forma de expressão de ideias e o 
aprofundamento fundamentador de posições assumidas, habilitando a introdução de técnicas metodológicas que 
permitam aos alunos apresentar a dissertação de doutoramento. 
 
Bibliografia principal 
VASCONCELOS, PEDRO LEITÃO PAIS DE - A preposição, Almedina, Coimbra, 2017. 
VASCONCELOS, PEDRO LEITÃO PAIS DE - A autorização, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2016. 
VASCONCELOS, PEDRO PAIS DE - Direito Comercial, Vol. I, Almedina, Coimbra, 2011. 
ALBUQUERQUE, PEDRO DE – A representação voluntária em Direito Civil, Almedina, Coimbra, 2004. 
CORDEIRO, ANTÓNIO MENEZES - Direito Comercial, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 2016. 
FRADA, MANUEL A. CARNEIRO DA - Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil, Almedina, Coimbra, 2004. 
ABREU, JORGE MANUEL COUTINHO DE - Curso de Direito Comercial, Vol. I, 10ª ed., Almedina, Coimbra, 2016 
MONTEIRO, ANTÓNIO PINTO - Direito Comercial - Contratos de Distribuição Comercial, Almedina, Coimbra, 2009. 
 
BORGES, JOSÉ FERREIRA - Das Fontes, Especialidades, e Excellencia da Administração Commercial Segundo o Codigo 
Commercial Portuguez, Typographia Commercial Portuense, Porto, 1835. 
BORGES, JOSÉ FERREIRA - Diccionario Juridico-Commercial, 2ª ed., Typographia de Sebastião José Pereira, Porto, 1856. 
BETTI, EMILIO - Teoria Geral do Negócio Jurídico, Coimbra Editora, Coimbra, 1970. 
BOLAÑO, HEVIA - Labyrintho de Comercio Terrestre y Naval donde breve y compendiosamente se trata de la Mercancia y 
Contratacion de tierra y mar, útil y provechoso para Mercaderos, Negociadores, Navegantes, y sus Consulados, 
Ministros e los Juyzios, professores de Derecho, y otras personas, Lima, Francisco del Canto (editor), 1617. 
D’ORS, ALVARO - Elementos de Derecho Privado Romano, Studium Generale, Pamplona, 1960. 
D’ORS, ALVARO - El Digesto de Justiniano, Tomo I, com Hernandez-Tejero, Fuenteseca, Garcia-Garrido e Burillo, Editorial 
Aranzadi, Pamplona, 1968. 
DELVINCOURT - Institutes de Droit Commercial Français, Tomo 1, Paris, 1810. 
GOMES, FÁTIMA - Manual de Direito Comercial, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2012. 
HUVELIN, PAUL - Études d’Histoire du Droit Commercial Romain (Histoire Externe – Droit Maritime), Requeil Sirey, 
Paris, 1929. 
JORIO, MICHELE DE - Codice Ferdinando o Codice Marittimo, in Moschetti, Cesare Maria, Il Codice Marittimo del 1781 di 
Michele de Jorio per il Regno di Napoli, Vol. I, Giannini Editore, Napoli, 1979. 
JORIO, MICHELE DE - La giurisprudenza del commercio umiliata a S. M. Ferdinando IV: Re delle Due Sicilie, e di 
Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, e Gran Principe Ereditario della Toscana, 
Stamperia Simoniana, Napoli, 1799. 
JUSTO, SANTOS - O contrato de sociedade no Direito Romano (breve referência ao Direito português), in Lusíada. Direito, 
nº 12 (2014). 
JUSTO, SANTOS - As Acções do Pretor (Actiones Praetoriae), separata do Vol. LXV (1989) do Boletim da Faculdade de 
Direito de Coimbra, Coimbra, 1989. 
LISBOA, JOSÉ DA SILVA (Visconde de Cairu) - Principios de Direito Mercantil e Leis de Marinha, Vol. V., Impressão Régia, 
Lisboa, 1811. 
LOCRÉ, JEAN-GUILLAUME (le baron) - Esprit du Code de Commerce, Tomo I, 2ª ed., Dufour et Cie., Paris, 1829. 
NAMUR - Cours de Droit Commercial, Tomo I, Librairie de A. Decq, Bruxelas, 1866. 
PAILLIET - Manuel de Droit Français, 6ª ed., Desoer et Comp.ie, Paris, 1824. 
PARDESSUS - Cours de Droit Commercial, Tomo I, Nouvelle Édition, Société Belge de Librairie, Bruxelas, 1842. 
PETRUCCI, ALDO - Per una storia della protezione dei contraenti con gli impreditori, Vol. I, G. Giappichelli Editore, Torino, 
2007. 
PINTO, EDUARDO VERA-CRUZ - O Direito das Obrigações em Roma, Vol. I., AAFDL, 1997. 
ROGRO, JOSEPH ADRIEN - Code de commerce expliqué, Adolphe Mahlent et Comp., Bruxelas, 1839. 
SILVA, GASPAR PEREIRA DA - Fontes Proximas do Codigo Commercial Portuguez, 1ª parte, Typographia Commercial 
Portuense, Porto, 1843. 
 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
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Curricular unit sheet  

 
Course ___________________ 

 
Curricular unit 
(maximun 1000 characters)  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
(maximun 100 characters)  
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
(maximun 1000 characters)  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
(maximun 1000 characters)  
 
Syllabus 
(maximun 1000 characters) Insolvency Law 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
(maximun 1000 characters)  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
(maximun 1000 characters) 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
(maximun 3000 characters)  
 
Main Bibliography 
(maximun 1000 characters)  
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


