
Exame Escrito de Direito Comercial III 

4º Ano - Turma Noite 

Regência: Professora Doutora Ana Perestrelo de Oliveira  

14 de junho de 2021 

Época Normal 

Duração: 90 minutos 

 

 

1. O recurso a capital de risco constitui uma solução de financiamento importante para 

as empresas. Explique em que consiste o financiamento através de capital de risco e 

as quais as suas modalidades. Não se esqueça de explicar qual o regime jurídico 

aplicável e quais as vantagens/desvantagens deste modo de financiamento. 

(5 valores) 

 

- Caracterização do financiamento através de capital de risco; 

- Subscrição ou aquisição de participações sociais – distinguir venture capital/private equity; 

- Capital de risco formal ou institucional/ business angels – características; 

- Capital de risco de fase inicial, fase de desenvolvimento ou capital de substituição – explicar as 

diferenças; 

- Enquadramento legal: lei n.º 18/2015 de 4 de Março; 

- Tipos de investidores: as sociedades de capital de risco, os investidores de capital de risco e os fundos 

de capital de risco – breve explicação; 

- Vantagens para as empresas/investidores. 

- Desvantagens para as empresas/ investidores. 

 

2. Suponha que uma sociedade pretende adquirir as suas próprias acções. Esta operação 

é possível considerando o regime actualmente vigente? Há alguma vantagem na 

realização deste tipo de operação? Relacione e distinga os casos em que a sociedade 

não adquire as suas próprias acções, mas ‘’facilita’’ a sua aquisição por parte de 

terceiros. (5 valores) 

 

- Aquisição de acções próprias – artigo 316.º CSC e ss. 

- Regime aplicável: procedimento e limites – em especial artigo 319.º CSC e 321.º CSC; 

- Hipóteses de aquisição lícita – artigo 317.º CSC; 

- Vantagens e desvantagens; 

- Relação com a proibição de assistência financeira – 322.º CSC; Âmbito da proibição legal – 

caracterização das operações de assistência financeira; 

- Breve explicação do regime aplicável – proibição absoluta? 

- Comparação dos interesses protegidos/ ratio da proibição. 

 

3. Pronuncie-se acerca da prestação de garantias no âmbito das relações de grupo de 

sociedades (5 valores) 

 



- Prática comum nos grupos de sociedades – breve explicação do conceito de grupo. Distinção entre 

grupos de direito/ facto; 

- Capacidade para a prestação de garantias – problemática relacionada com o princípio da 

especialidade e do artigo 6.º/3 CSC. Identificação das principais correntes doutrinárias. 

- Conceito de relação de domínio ou de grupo para efeitos do art. 6.º/3 CSC; 

- Garantias ascendentes, descendentes e laterais – configuração e admissibilidade à luz do regime do 

CSC. 

 

4. As obrigações convertíveis são qualificadas como capitais híbridos. Explique a 

afirmação anterior. Não se esqueça de explicar o que são obrigações e em especial 

convertíveis. Descreva as várias modalidades de convertíveis e argumente sobre as 

vantagens/desvantagens desta forma de financiamento para as sociedades. (5 

valores) 

 

- Caracterização geral das obrigações e da emissão de obrigações – qualificação de capitais alheios; 

- Caracterização das obrigações convertíveis – qualificação de instrumentos híbridos, explicação desta 

qualificação.  

- Características dos instrumentos híbridos de financiamento; 

- Modalidades de convertíveis: convertíveis, CoCos, VMOCs; 

- Vantagens/desvantagens do financiamento através de obrigações convertíveis. 


