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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica – Especialidade de Direito da Empresa 

 
Unidade curricular 
Direito das Sociedades Comerciais I – Corporate Governance 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Madalena Perestrelo de Oliveira, 2h 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
n/a 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Pretende-se que os alunos aprofundem o conhecimento em torno do governo das sociedades comerciais. 
 
Conteúdos programáticos 
Parte I: Introdução 
Parte II: Sócios e governo das sociedades 
Parte III: Administração e governo das sociedades 
Parte IV: Supervisão e governo das sociedades 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os temas estudados permitem ao alunos aprofundar os seus conhecimentos sobe o governo societário. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Aulas teórico-práticas.  
Dependendo da dimensão da turma, apresentação, seguida de debate, de temas pelos alunos.  
Avaliação oral em aula e teste escrito. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
As aulas teórico-práticas facilitam a aprendizagem dos conteúdos programáticos. O foco na avaliação oral 
responsabiliza o aluno pela preparação prévia das aulas da unidade curricular, favorece a capacidade de concentração 
do aluno, bem como a criação de interesse pelas matérias estudadas. O momento escrito de avaliação assegura a 
consolidação dos conteúdos estudados.  
 
Bibliografia principal 
António Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, I, Almedina, Coimbra, 5.ª ed., 2022. 
António Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, II, Almedina, Coimbra, 2017. 
Ana Perestrelo de Oliveira, Manual de governo societário, Almedina, Coimbra, 2016. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 


