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Ficha de unidade curricular  

 
Licenciatura 

 
Unidade curricular 
Direito Comercial III 
 
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 
António Garcia Rolo 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Desenvolvimento dos quadros jus-societários e jus-mobiliários das sociedades abertas e sociedades cotadas. 
 
Conteúdos programáticos 

Capítulo I 
Introdução 

§ 1. A origem das sociedades abertas e das sociedades cotadas 

§ 2. O Direito das sociedades cotadas como Direito europeu  

§ 3. O papel da informação no direito dos valores mobiliários  

Capítulo II 
Aquisição das qualidades de sociedade aberta 

e de sociedade cotada 

§ 4. Going public 

§ 5. Aquisição da qualidade de sociedade aberta 

§ 6. Aquisição da qualidade de sociedade cotada (remissão)  

Capítulo III 
Introdução ao regime jurídico das sociedades abertas 

e das sociedades cotadas 

§ 7. Enquadramento geral  

§ 8. Transparência  

§ 9. Abuso de mercado 

§ 10. Ofertas públicas de aquisição 

§ 11. Direitos dos acionistas 

§ 12. Consequência do incumprimento  

§ 13. Requisitos de fiscalização reforçada 

Capítulo IV 
Oferta pública de distribuição e admissão à negociação 

em mercado regulamentado 

§ 14. Oferta pública de distribuição 

§ 15. Admissão à negociação em mercado regulamentado 
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§ 16. Responsabilidade civil pelo prospeto 

Capítulo V 
Corporate Governance nas sociedades abertas 

e nas sociedades cotadas 

§ 17. Teoria dos problemas e dos custos de agência 

§ 18. O órgão de administração 

§ 19. O órgão de fiscalizacão global  

§.20. O revisor oficial de contas 

§.21. Os acionistas  

Capítulo VI 
Delisting e perda de qualidade de sociedade aberta 

§ 22. Exclusão de negociação em mercado regulamentado (delisting) 

§ 23. Alienações e aquisições potestativas 

§ 24. Perda de qualidade de sociedade aberta  

 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos traduzem um desenvolvimento de temas avançados de sociedades comerciais e valores 
mobiliários, 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) 
Aulas teóricas e aulas práticas com resolução de casos práticos. 
A avaliação contínua tem em conta a frequência, qualidade e pertinência da participação nas aulas práticas de cada 
aluno nas aulas práticas, participação essa que pode consistir na realização de casos práticos, explicação de pontos da 
matéria ou introdução de pontos para debate.  
Em casos de comprovada dificuldade ou impossibilidade em aceder aos meios de ensino à distância utilizados para a 
lecionação das aulas práticas, a participação nas aulas é substituída pela realização escrita dos casos práticos 
resolvidos em aula e posterior envio dos mesmos em simultâneo com as aulas práticas onde eles são resolvidos. 
A classificação final corresponderá ao resultado da média entre a classificação da avaliação contínua e a classificação 
obtida no exame final escrito que terá lugar após o termo da avaliação contínua.  
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A resolução de casos práticos visa assegurar uma discussão crítica dos temas abordados pelos alunos e reduzir o fosso 
entre a theoria e a praxis. 
 
Bibliografia principal 
JOSÉ FERREIRA GOMES e DIOGO COSTA GONÇALVES, Manual de sociedades abertas e sociedades cotadas, 2018 
A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2.ª ed., 2018 
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— Serão indicadas leituras adicionais nas aulas — 
 
 
 
 


