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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 
 

Unidade curricular 

Direito das Sociedades Comerciais I 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

João Manuel Cardão do Espírito Santo Noronha 40 TP 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

NA 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Formação complementar em Direito das Sociedades Comerciais 

 
Conteúdos programáticos 

Sociedades comerciais: crescimento e reestruturação societárias 

1. Fusões e aquisições  

1.1. A operação de fusão  

    1.1.1. Modalidades  

    1.1.2. Procedimento  

    1.1.3. Exoneração  de  sócios  

    1.1.4. Produção  de efeitos  

    1.1.5. Fusão simplificada  (short-merger)  

    1.1.6. Fusões  transfronteiriças  

    1.1.7. Sociedade  aberta e operação de fusão  

1.2. Aquisições: participações sociais e ativos sociais  

1.3. Aquisição de participações sociais e controlo  

1.4. Concentrações de   empresas e controlo administrativo  

         2.  Operações   de restruturação:   cisão e transformação  

2.1. A operação de cisão  

    2.1.1. Modalidades  

    2.1.2. Procedimentos  

    2.1.3. Efeitos  
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2.2. Transformação  

2.3. Modalidades  

2.4. Procedimento  

2.2. Reestruturação e exoneração de sócios 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O ensino assenta numa conjugação equilibrada entre a teoria a prática, baseando-se num programa detalhado, 
realizando-se um controlo individualizado dos resultados. 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O programa inclui um estudo em profundidade do núcleo fundamental do Direito da Concorrência em vigor, que 
permite ao estudante obter a formação especializada nesta área do conhecimento jurídico 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 

Ensino teórico-prático. É essencial a preparação prévia de cada aula, sendo para o efeito anunciadas 
antecipadamente as matérias a lecionar, bem como os textos a trabalhar e sobre os quais se espera a 
intervenção dos alunos. A avaliação assenta nos seguintes elementos: - Participação nas aulas (25%); - Trabalho 
escrito (25%); - Exame final escrito (50%). 

 
Bibliografia principal 

Nota: A larga maioria do conteúdo programático é lecionada com base em  

JOÃO ESPÍRITO SANTO, Exoneração do sócio no direito societário-mercantil português, Coimbra: Almedina, 2014 

Outra bibliografia portuguesa:  

Para além das exposições gerais dos manuais relativos ao Direito das Sociedades Comerciais e dos Comentários 

ao CSC da FD da Universidade de Lisboa (Código das Sociedades Comerciais Anotado, 3.ª ed.) e da FD da 

Universidade de Coimbra (Código das Sociedades Comerciais em comentário), indicam-se: 

CORREIA, Francisco Mendes 
— Transformação de sociedades comerciais: delimitação do âmbito de aplicação no Direito Privado português, 
Almedina, Coimbra, 2009 
GONÇALVES, Diogo Costa  
— Fusão, cisão e transformação de sociedades comerciais. A posição jurídica dos sócios e a delimitação do 

statuto viae, Almedina, Coimbra, 2008 
PIRES, Catarina Monteiro 
— Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios, Coimbra: Almedina, 2018 
VENTURA Raúl  
— Fusão, cisão, transformação de sociedades/Comentário ao Código das Sociedades Comerciais (Parte geral; 

artigos 97.º a 140.º), Almedina, Coimbra, 1990  
VASCONCELOS, Joana 
— A cisão de sociedades, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2001 

Bibliografia estrangeira  

De entre a variada bibliografia em língua inglesa, indicam-se os norte-americanos: 
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 GAUGHAN, Patrick A. 
— Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, 7.ª. ed., Wiley: Nova Jérsia, 2017 
Maynard, Therese H. 
— Mergers and Acquisitions: Cases, Materials, and Problems, 4.ª ed., Wolters Kluwer: Nova Iorque, 
2017 
 

 

 

Curricular unit sheet  

 

Course Masters in Law and Legal Practice 
Curricular unit 

Commercial Companies I 

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

João Manuel Noronha Cardão do Espírito Santo Noronha 40 TP 

 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

NA 

 
Learning outcomes of the curricular unit  

 Additional Training in Trade Corporation Law I 

 
Syllabus 

Commercial companies: corporate growth and restructuring 
1. Mergers and acquisitions 
1.1. The merger operation 
1.1.1. Modalities 
1.1.2. Procedure 
1.1.3. Appraisal members right 
1.1.4. Taking effect 
1.1.5. Short-merger 
1.1.6. Cross-border mergers 
1.1.7. Publicly held company and merger operation 
1.2. Acquisitions: shareholdings and social assets 
1.3. Acquisition of shareholdings and control 
1.4. Business combinations and administrative control 
2. Restructuring operations: spin-off and type changing 
2.1. The spin-off operation 
2.1.1. Modalities 
2.1.2. Procedures 
2.1.3. Effects 
2.2. Transformation 
2.3. Modalities 
2.4. Procedure 
2.2. Restructuring and appraisal members right 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

https://book4you.org/g/Patrick%20A.%20Gaughan
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 The teaching is based on a balanced mix of theory and practice, based on a detailed program, performing an 
individualized control of the results.  
 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

The program includes in-depth study of the main core of Competition Law, that allows students to obtain 
specialized training in this area of legal expertise. 
 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

Theoretical and practical teaching. It is essential to prepare each lesson on advance, and for the purpose 
announced in advance, as well as the texts and the work on which it is expected the involvement of students. 
The assessment is based on the following: - Class participation (25%); - Written work (25%); - Final exam (50%). 

 
Main Bibliography 
Note: Most of the syllabus is taught based upon:  
JOÃO ESPÍRITO SANTO, Exoneração do sócio no direito societário-mercantil português, Coimbra: Almedina, 2014 

Other portuguese bibliography:  

Para além das exposições gerais dos manuais relativos ao Direito das Sociedades Comerciais e dos Comentários 

ao CSC da FD da Universidade de Lisboa (Código das Sociedades Comerciais Anotado, 3.ª ed.) e da FD da 

Universidade de Coimbra (Código das Sociedades Comerciais em comentário), indicam-se: 

CORREIA, Francisco Mendes 
— Transformação de sociedades comerciais: delimitação do âmbito de aplicação no Direito Privado português, 
Almedina, Coimbra, 2009 
GONÇALVES, Diogo Costa  
— Fusão, cisão e transformação de sociedades comerciais. A posição jurídica dos sócios e a delimitação do statuto 

viae, Almedina, Coimbra, 2008 
PIRES, Catarina Monteiro 
— Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios, Coimbra: Almedina, 2018 
VENTURA Raúl  
— Fusão, cisão, transformação de sociedades/Comentário ao Código das Sociedades Comerciais (Parte geral; 

artigos 97.º a 140.º), Almedina, Coimbra, 1990  
VASCONCELOS, Joana 
— A cisão de sociedades, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2001 

Foreign bibliography 

Among the varied bibliography in English, we recommend the following North American authors: 

 GAUGHAN, Patrick A. 
— Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, 7.ª. ed., Wiley: Nova Jérsia, 2017 
Maynard, Therese H. 
— Mergers and Acquisitions: Cases, Materials, and Problems, 4.ª ed., Wolters Kluwer: Nova Iorque, 2017 

https://book4you.org/g/Patrick%20A.%20Gaughan

