Ficha de unidade curricular
Mestrado em Direito e Ciência Jurídica/Doutoramento
Unidade curricular
Direito das Sociedades Comerciais
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo)
Prof. Doutor Pedro de Albuquerque (2 h semanais)
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Prof. Doutor A. Barreto Menezes Cordeiro (2 h semanais)
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
Uma unidade do 2.º ciclo (investigação) visa um estudo cuidado da matéria, com um aprofundamento temático e o
desenvolvimento da capacidade de investigação. No campo da vinculação das sociedades comerciais, lida-se com
matéria teórica complexa, que pressupõe conhecimentos prévios de Direito Civil, Direito Comercial e Direito das
Sociedades Comerciais. As especificidades que rodeiam o tema apenas poderão efetivamente ser compreendidas
através de um levantamento jurisprudencial bastante que permita conhecer os problemas que em concreto se colocam
nos nossos tribunais.
Conteúdos programáticos
1. A vinculação das sociedades comerciais, o princípio da especialidade das pessoas coletivas, atos gratuitos, garantias,
aquisição ações próprias e a capacidade das pessoas coletivas.
2. A problemática em torno da relevância do conhecimento e dos estados subjetivos relevantes, dentro das
organizações coletivas e empresariais.
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
Os conteúdos programáticos pressupõem um levantamento da jurisprudência portuguesa. Privilegia-se, deste modo,
um contacto direito com a realidade prática, devidamente acompanhado de uma análise às soluções doutrinais de
ponta.
Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Numa primeira parte, procede-se à pesquisa de casos concretos, mediante uma prévia repartição de tarefas, por todos
os participantes. A cada um caberá́ expor, em público, o resultado obtido. Numa segunda, são distribuídos temas, base
de uma exposição oral, sujeita à crítica dos participantes. Os professores regentes fazem uma intervenção final,
apontando os aspetos mais salientes e apresentando soluções. A avaliação resulta de quatro fatores: a participação
geral e o interesse demonstrado; o resultado da pesquisa prática; o nível da exposição monográfica; a qualidade do
relatório final.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
A metodologia proposta visa, no essencial, a aprendizagem do funcionamento das sociedades comerciais através da
análise de um conjunto sistematizado de problemas nucleares, devidamente apoiado em casos reais discutidos nos
nossos tribunais.
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Código das Sociedades Comerciais Anotado, 2ª ed., coord., Menezes Cordeiro, Almedina, 2014.
Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I-VII, coord. Coutinho de Abreu, Almedina.
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades
curriculares.

Curricular unit sheet
Course ___________________
Curricular unit
(maximun 1000 characters)
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name)
(maximun 100 characters)
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit
(maximun 1000 characters)
Learning outcomes of the curricular unit
(maximun 1000 characters)
Syllabus
(maximun 1000 characters) Insolvency Law
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
(maximun 1000 characters)
Teaching methodologies (including evaluation)
(maximun 1000 characters)
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
(maximun 3000 characters)
Main Bibliography
(maximun 1000 characters)
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units.
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