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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Ciência e Prática Jurídica 

Especialidade de Direito da Empresa 
 

Unidade curricular 
Direito das Sociedades Comerciais I 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Prof. Doutor José Ferreira Gomes 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
- 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Domínio teórico-prático dos temas de financiamento societário. 
Tratando-se de um mestrado profissionalizante, procurar-se-á reduzir o fosso entre a theoria e a praxis, procurando 
que os conteúdos ministrados criem competências específicas reconhecidas no mercado. 
 
Conteúdos programáticos 
Partindo dos conhecimentos previamente adquiridos sobre sociedades comerciais, serão desenvolvidos os seguintes 
temas: 
 

§ 1. Visão geral do direito das finanças societárias  
§ 2. Financiamento através de capitais próprios 
§ 3. Financiamento através de capitais alheios 
§ 4. Instrumentos híbridos de financiamento 
§ 5. Financiamento estruturado 
§ 6. Distribuições e outras deslocações patrimoniais a favor dos sócios 
§ 7. Corporate finance nos grupos de sociedades 
§ 8. Corporate finance e reestruturações empresariais 

 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos traduzem um desenvolvimento de temas avançados de sociedades comerciais, centrados 
nas SAs e nas SQs, desenvolvendo o conhecimento dos alunos sobre esta matérias e a sua capacidade para apresentar 
soluções adequadas à resolução de casos concretos. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Exposição segundo o método socrático, forçando os alunos a preparar previamente as aulas e a discutir ativamente o 
seu conteúdo. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A exposição segundo o método socrático visa assegurar uma discussão crítica dos temas abordados pelos alunos. 
 
Bibliografia principal 
ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de Corporate Finance, 2.ª ed., Coimbra, 2015  
— Serão indicadas leituras adicionais nas aulas — 
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Curricular unit sheet  

 
Master in Legal Science and Practice 

 
Curricular unit 
Company law I 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Prof. Dr. José Ferreira Gomes 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
-  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
Theoretical and practical development of corporate finance. Considering that this is a career-oriented master 
programme, the curricular unit is designed to reduce the gap between theory and practice. 
 
Syllabus 
Based on the knowledge previously acquired on company law, we shall develop the following issues: 
 

§ 1. Overview on corporate finance 
§ 2. Equity finance 
§ 3. Debt finance 
§ 4. Hybrid finance 
§ 5. Structured finance 
§ 6. Distributions to shareholders  
§ 7. Corporate finance in corporate groups 
§ 8. Corporate finance and company restructuring 

 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The syllabus includes a development of advanced issues of corporate governance, developing students’ knowledge on 
these matters and their ability to present adequate solutions to specific cases. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Socratic method, based on prior preparation of each class by the students and their participation in the discussion of 
contents.  
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
Socratic method leads to the critical discussion of content by students. 
 
Main Bibliography 
ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de Corporate Finance, 2.ª ed., Coimbra, 2015 
— Additional readings will be suggested in class — 

 


