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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Ciência e Prática Jurídica 

Especialidade de Direito da Empresa 
 

Unidade curricular 
Direito Comercial IV (M&A - Aquisição de empresas e de participações sociais) – Turma B/Noite 
 
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) 
Desenvolvimento dos quadros de Teoria Geral do Direito Civil, Direito das Obrigações, Direito Comercial e Direito das 
Sociedades Comerciais sobre aquisição de empresas, matéria que é conhecida na prática por “fusões e aquisições”, 
tradução da expressão inglesa mergers and acquisitions” (M&A). 
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 
 
Capítulo I –Introdução 
Capítulo II – Aquisição de empresas 
Capítulo III – Fusão de sociedades 
Capítulo IV – Deveres de informação pré-contratual e responsabilidade civil 
Capítulo V – Due diligence 
Capítulo VI – Contrato de compra e venda de empresa 
Capítulo VII – Proibição de assistência financeira 
Capítulo VIII – Acordos parassociais 
Capítulo IX – Litígios relativos a operações de M&A: perturbações da relação obrigacional 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos traduzem um desenvolvimento dos quadros referidos, a propósito da aquisição de 
empresas, 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; apresentações dos alunos; resolução de casos práticos. 
 
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; as 
apresentações dos alunos asseguram o desenvolvimento e aprofundamento crítico de matérias específicas; a resolução 
de casos práticos reduz o fosso entre a theoria e a praxis. 
 
Bibliografia principal 
JOSÉ FERREIRA GOMES, Manual de M&A: Aquisição de empresas e de participações sociais, no prelo 
CATARINA MONTEIRO PIRES, Aquisição de Empresas e de Participações Acionistas - Problemas e litígios, 2018 
 


