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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura 

 
Unidade curricular 
Direito Comercial II 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Ana Paz Ferreira da Câmara Perestrelo de Oliveira  
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Mestre João Geraldes 
Mestre Ricardo Bernardes 
Dr. Diogo Coelho  
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Compreensão dos fundamentos do direito societário, criando as bases para a resolução de problemas surgidos na 
prática, bem como para o aprofundamento em cursos especializados  
 
Conteúdos programáticos 

 Introdução 

 Tipos sociais 

 Formação da sociedade 

 Sociedades irregulares 

 Capital social  

 Direitos e obrigações dos sócios 

 Natureza da participação social  

 Deliberações sociais  

 Transmissão de participações 

 Acordos parassociais 

 Administração e responsabilidade 

 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
De entre os múltiplos aspetos do direito societário, seleciona-se, para ensino e discussão, os principais aspetos do que 
permitem a compreensão das bases da cadeira e a compreensão transversal dos problemas das sociedades. Opta-se 
por um conteúdo programático pouco ambicioso que garanta a compreensão dos aspetos essenciais da matéria.  
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Ensino teórico-prático, método de avaliação geral 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
O ensino teórico mas sempre baseado na prática e em exemplos concretos fornece as bases aos alunos para serem 
capazes de resolver os problemas surgidos, quer em casos práticos quer na realidade da vida da empresa.   
 
Bibliografia principal 
Manual adotado: Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, vols I e II.  
 
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. 
 


