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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 
Unidade curricular 
Direito Comercial IV 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Pedro Leitão Pais de Vasconcelos – 2 h/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 à aplicação prática do Direito, no exercício de profissões jurídicas, como a 
advocacia, a magistratura judicial e do Ministério Público, a consultoria jurídica, a gestão de empresas, a diplomacia e 
as carreiras em organizações europeias e internacionais, entre outras. 
 
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. 
 
Conteúdos programáticos 
Representação e atuação por conta alheia no comércio. (máximo 1000 caracteres) 
 
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. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Ensino teórico-prático. 
A avaliação será composta pela participação dos alunos nas aulas, incluindo trabalhos, resolução de casos práticos e 
análise de doutrina e jurisprudência (50%) e por uma prova escrita de avaliação final (50%). 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
O sistema misto de avaliação, incluindo a participação nas aulas e uma prova escrita, permite uma aprendizagem e 
avaliação global, abrangendo aspetos práticos e teóricos, fundamentais em matéria de Direito Comercial. 
 
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. 
BRITO, MARIA HELENA - A Representação nos Contratos Internacionais, Almedina, Coimbra, 1999. 
 
COSTA, RICARDO–  Os Administradores de Facto das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2016. 
VASCONCELOS, PEDRO LEITÃO PAIS DE – Sociedades Comerciais Estrangeiras, Almedina, Coimbra, 2015. 
CASTELO, HIGINA ORVALHO, O Contrato de Mediação, Almedina, Coimbra, 2014. 
Pinto, Fernando Ferreira, Contratos de Distribuição, Universidade Católica, Lisboa, 2013. 
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FRADA, MANUEL A. CARNEIRO DA - Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil, Almedina, Coimbra, 2004. 
 
 
CORDEIRO, ANTÓNIO MENEZES - Direito Comercial, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 2016. 
ABREU, JORGE MANUEL COUTINHO DE - Curso de Direito Comercial, Vol. I, 10ª ed., Almedina, Coimbra, 2016. 
PAULO OLAVO CUNHA – Direito das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2015. 
MONTEIRO, ANTÓNIO PINTO - Direito Comercial - Contratos de Distribuição Comercial, Almedina, Coimbra, 2009. 
 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
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. 
 


