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MESTRADO EM DIREITO

EMPRESARIAL
Saídas
Proﬁssionais
/ Advocacia de negócios e assessoria
na área empresarial e in house
lawyers.
/ Juízos de comércio dos tribunais
judiciais, da propriedade
intelectual, da regulação e da

O Direito Empresarial (e dos Negócios)
conhece um desenvolvimento sem

concorrência.
/ Registos e notariado e, de um

paralelo, no século XXI, constituindo

modo geral, cultores das diversas
proﬁssões jurídicas.

uma relevantíssima área do Direito,
cujas complexidade e exigências

Destinatários

no domínio da atividade
económico-produtiva implicam

Recém-licenciados, juristas,

uma constante ponderação dos

especializar-se na área do Direito

advogados e juízes que pretendam

necessários e adequados instrumentos

Societário e Empresarial, da

e soluções jurídicas.

regulação e da concorrência.

propriedade intelectual, da

O programa de Mestrado em Direito Empresarial visa proporcionar um conhecimento
alargado das organizações empresariais e do mercado, em si mesmos e nas suas principais
vertentes jurídicas, apresentando uma especial incidência no estudo do Direito das
Sociedades Comerciais, dado que os principais agentes económicos desse mercado são
as empresas organizadas sob forma societária (incluindo a unipessoal) e plurissocietária.
O mestrado em Direito Empresarial, que entra no seu décimo ano, consolidou-se como
uma referência nacional, constituindo uma base de formação sólida para todos os alunos
que pretendem especializar os seus conhecimentos em matérias que são elementarmente
ensinadas nas licenciaturas em Direito.
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Num mercado cada vez mais
exigente e especializado, a
formação académica é crucial.
Sendo preponderante no
crescimento proﬁssional, a
realização de um mestrado
permite o desenvolvimento das
áreas nas quais ambicionamos
trabalhar futuramente. Consciente da necessidade de uma

Coordenador

Coordenador
Executivo

formação contínua, a escolha do
Mestrado em Direito Empresarial
na Universidade Católica
Portuguesa superou as minhas
expectativas. Desde logo, a
possibilidade de seleção individual
das unidades curriculares
permite desenhar um percurso
personalizado e diferenciado.

/ PAULO
OLAVO CUNHA
Licenciado, Mestre, Doutor e
Agregado em Direito, pela
Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa
(Lisboa), da qual é professor
(associado) nos cursos
de Licenciatura, Mestrado e
Pós-graduação, membro da
Comissão de Admissão ao
Doutoramento e cocoordenador do
Curso de pós-graduação em Direito
das Sociedades Comerciais. Sócio da
Vieira de Almeida (VdA), responsável
pela Área de Corporate & Governance.
Membro da redação da Direito das
Sociedades em Revista e da Revista de
Direito da Insolvência, da Associação
Portuguesa de Direito Intelectual
(fundador), da IBA e da Ordem dos
Advogados. Tem inúmeros livros,
estudos e artigos publicados,
salientando-se, de entre os mais
recentes, os seguintes: Direito das
Sociedades Comerciais, 7.ª ed., Almedina,
Coimbra, 2019, Direito Comercial e do

O método de avaliação, rigoroso
e desaﬁante, possibilita o

/ EVARISTO
MENDES

aprimoramento das capacidades
e a consolidação de conhecimentos

Licenciado em Direito pela

– que, decerto, será decisivo na

Faculdade de Direito da

prática proﬁssional. Ressalvo a

Universidade de Lisboa e Mestre

disponibilidade dos Docentes

em Direito pela Faculdade de

e o esforço na introdução

Ciências Humanas, atual

prática das matérias lecionadas,

Faculdade de Direito da

conciliando a componente

Universidade Católica Portuguesa.

teórica subjacente ao mestrado

Professor Convidado desta

com a efetiva conjetura do

Faculdade e cocoordenador do

mercado. Acredito que, ﬁndo

Curso de pós-graduação em

este ciclo de estudos, serei uma

Direito Comercial. Advogado

jurista mais completa e bem

(consultor na DLA Piper ABBC),

preparada.

autor e coautor de diversos textos,
artigos e comentários
jurisprudenciais, sumários de
aulas e pareceres, sobretudo na
área do Direito Comercial.
Membro da direção cientíﬁca da
revista Propriedades Intelectuais.
Antigo bolseiro do DAAD e do
Max Planck Institut de Munique

CRISTINA
BATISTA

(Direito da Propriedade Industrial).
/ Licenciada pela Nova School

Mercado, 2.ª ed., Almedina, Coimbra,

of Law

2018, Direito Empresarial para
Economistas e Gestores, 3.ª ed.,
Almedina, Coimbra, 2020, e
Deliberações Sociais - Formação e
impugnação, Almedina, Coimbra, 2020.
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Estrutura (1)

Introdução ao Direito Financeiro | 6 ECTS |
André Figueiredo
Títulos de crédito e valores mobiliários | 6 ECTS |

PARTE LETIVA
1º E 2º SEMESTRES [60 ECTS]

Evaristo Mendes
Responsabilidade criminal das sociedades e dos

Início setembro de 2021

gestores * | 3 ECTS | Germano Marques da Silva

Fim julho de 2022

Sociedades comerciais: responsabilidade
(não criminal) * | 3 ECTS | Maria de Fátima Ribeiro

ELABORAÇÃO E DISCUSSÃO
DO TRABALHO FINAL
3º SEMESTRE [35 ECTS]

* Estas duas disciplinas têm que ser escolhidas conjuntamente.

DISCIPLINA OBRIGATÓRIA GERAL

Entrega do trabalho ﬁnal
até 31 de março de 2023

Metodologia da Investigação Jurídica | 3 ECTS |

Discussão em Provas Públicas data a deﬁnir

Rui Pinto Duarte

Programa (2)

Após terminar a Licenciatura em Direito, senti
a necessidade de continuar a investir no meu

Havendo vagas e compatibilidade de horários, pode
optar-se por disciplinas de outros programas de Mestrado em Direito da Católica, até um total de 18 ECTS.

percurso académico. O mercado de trabalho
é bastante competitivo, sendo o Mestrado
um fator de destaque, principalmente numa

(1) É possível a abertura da parte letiva em fevereiro de 2022 dependendo da disponibilidade de vagas.
(2) O programa apresentado poderá sofrer alterações que serão oportunamente indicadas em: www.fd.lisboa.ucp.pt

1º SEMESTRE

Universidade de excelência e rigor, pelo que
escolher o Mestrado em Direito Empresarial

Constituição e estruturação de sociedades | 6 ECTS |

na Universidade Católica foi o mais acertado

Rui Pinto Duarte

e vantajoso para mim.
Neste Mestrado tenho a oportunidade diária

Contabilidade ﬁnanceira | 3 ECTS | Sílvia Cortês

de aprender, desenvolver e aprofundar os meus

Direito Bancário | 6 ECTS | Paulo Câmara

conhecimentos em Direito Societário, com um

Direito Laboral da empresa | 6 ECTS |

quadro de docentes de renome, rigor e excelência,

Joana Vasconcelos

que partilham o seu conhecimento e sabedoria,

Governação Societária | 6 ECTS | Paulo Olavo Cunha

não só a nível teórico, mas sobretudo os desaﬁos

Participação social: quotas e ações | 6 ECTS |

a nível prático. Existe a possibilidade de escolha

Evaristo Mendes

das disciplinas e uma constante abertura e

Propriedade industrial e concorrência desleal

disponibilidade destes excelentes proﬁssionais

| 6 ECTS | Tito Rendas

para quaisquer questões, permitindo

Regulação e Concorrência | 6 ECTS | Soﬁa Pais

e encorajando diálogos e apresentações
durante as aulas teórico-práticas, o que é
vantajoso no desenvolvimento das nossas

2º SEMESTRE

capacidades de reﬂexão crítica, de
comunicação e de investigação.

Capital Social e Financiamento de Sociedades | 6 ECTS |
Ana Perestrelo de Oliveira
Contratos de Distribuição | 6 ECTS |
Fernando A. Ferreira Pinto
Fusões e Aquisições | 6 ECTS | Rui Pinto Duarte
Impugnação de deliberações sociais | 6 ECTS |

JOANA FERNANDES
PERDIGÃO

Paulo Olavo Cunha
Insolvência e reestruturação de empresas | 6 ECTS|

/ Licenciada pela Faculdade de Direito

Maria do Rosário Epifânio

da Universidade de Lisboa
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Corpo Docente
/ ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA

/ MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO

Licenciada e Doutora em Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, da qual é professora
(associada). Sócia da Eduardo Paz Ferreira & Associados.
Membro da Comissão de Revisão da Revista de Direito
das Sociedades. Autora, entre outros, dos seguintes livros:
Manual de Corporate Finance, 2ª ed., Almedina, 2015,
Manual de Governo das Sociedades, Almedina, Coimbra,
2017, e Manual de Grupos de Sociedades, Almedina,
Coimbra, 2016.

Licenciada pela Faculdade de Direito da UCP (Porto),
Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais, pela
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
e Doutora em Direito, pela Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa, da qual é Professora
Associada (na Escola do Porto). Autora de diversos
livros, estudos e artigos publicados em revistas
e obras coletivas. Salienta-se A Tutela dos Credores
da Sociedade por Quotas e a Desconsideração da Personalidade Jurídica, Almedina, Coimbra, 2009,
e Sociedades Comerciais (Responsabilidade).
O Programa, o Conteúdo e os Métodos de Ensino
da Disciplina, UC Editora, Porto, 2015.

/ ANDRÉ FIGUEIREDO

Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, LL.M. pela New York University
School of Law, e Doutor em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa. Sócio da PLMJ.
Membro da Ordem dos Advogados. Autor de O negócio
ﬁduciário perante terceiros. Aplicação na gestão de valores
mobiliários, Almedina, Coimbra, 2013.

/ MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO

Docente convidada da Faculdade de Direito da UCP
(Escola do Porto). Licenciada, pela Faculdade de Direito
da Universidade Católica Portuguesa (Porto), Mestre em
Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, e doutoranda na Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa. Diretora da Revista
de Direito da Insolvência e autora do Manual de Direito
da Insolvência, 7ª ed., Almedina, Coimbra, 2019.

/ EVARISTO MENDES
COORDENADOR EXECUTIVO
/ FERNANDO A. FERREIRA PINTO

Licenciado e Mestre em Direito pela Faculdade de Ciências
Humanas (atual Faculdade de Direito) da Universidade
Católica Portuguesa e Doutor em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa),
da qual é professor (auxiliar). Vice-Reitor da Universidade
Católica Portuguesa. Sócio da Ferreira Pinto & Associados.
Autor de Contratos de distribuição. Da tutela do distribuidor
integrado em face da cessação do vínculo, UC Editora,
Lisboa, 2013.

/ PAULO CÂMARA

Licenciado e Mestre em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa. Docente convidado
da Faculdade de Direito da UCP (Escola de Lisboa)
e do Instituto de Valores Mobiliários. Managing Partner
da Sérvulo & Associados. Coordenador do Grupo de
Investigação Governance Lab. Tem inúmeros livros,
estudos e artigos publicados, salientando-se o Manual
de Direito dos Valores Mobiliários, 4ª ed., Almedina,
Coimbra, 2018.

/ GERMANO MARQUES DA SILVA

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, com o respetivo Curso
Complementar em Ciências Jurídicas, e Doutor em
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa (Lisboa), da qual é Professor Catedrático. Sócio
da Germano Marques da Silva & Associados.
Autor de vasta bibliograﬁa na área do Direito Penal e,
nomeadamente, da monograﬁa sobre Responsabilidade
penal das sociedades e dos seus administradores e
representantes, Verbo, Lisboa, 2009.

/ PAULO OLAVO CUNHA - COORDENADOR
/ RUI PINTO DUARTE

Licenciado e Mestre em Direito, pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, e Doutor em Direito,
pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de
Lisboa. Professor Catedrático da Faculdade de Direito
da UCP (Escola de Lisboa). Consultor da Campos
Ferreira Sá Carneiro & Associados. Redator
da Direito das Sociedade em Revista. Tem inúmeros
livros, estudos e artigos publicados, salientando-se os
Escritos sobre Leasing e Factoring, Cascais, Princípia,
2001, Escritos sobre Direito das Sociedades, Coimbra
Editora, Coimbra, 2008, Escritos Jurídicos Vários
2000-2015, Almedina, Coimbra, 2015, e Tipicidade e
Atipicidade dos Contratos, Coimbra, Almedina, 2000.

/ JOANA VASCONCELOS

Licenciada pela Faculdade de Ciências Humanas (atual
Faculdade de Direito) da Universidade Católica Portuguesa,
Mestre e Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa (Lisboa), da qual é
Professora Associada (Lisboa). Consultora da Miranda &
Associados. Autora de diversos livros, estudos e artigos
publicados em revistas e obras coletivas, designadamente
A revogação do contrato de trabalho, Almedina, Coimbra,
2011, e Direito Processual do Trabalho, UC Editora, Lisboa,
2017, coautora do Código do Trabalho Anotado, 12ª ed.,
Almedina, Coimbra, 2020.

/ SÍLVIA CORTÊS

Licenciada em Economia, pela Faculdade de Ciências
Económicas e Empresariais (atual CATÓLICA-LISBON
School of Business & Economics) da Universidade
Católica Portuguesa, e MBA, pela Universidade Nova de
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Lisboa. Professora Auxiliar Convidada e coordenadora
do Programa de Contabilidade e Finanças para Não
Financeiros da CATÓLICA-LISBON School of Business
& Economics.

/ SOFIA PAIS

Licenciada pela Faculdade de Direito da UCP (Porto),
Mestre em Integração Europeia, pela Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, e Doutora em
Direito (Ciências Jurídico-Comunitárias) pela Faculdade
de Direito da Universidade Católica Portuguesa, da qual
é Professora Associada (na Escola do Porto). Advogada.
Autora de diversos livros, estudos e artigos publicados
em revistas e obras coletivas, designadamente os
Estudos de Direito da União Europeia, 4ª ed., Almedina,
Coimbra, 2017, e Entre Inovação e Concorrência – Em
defesa de um modelo europeu, UC Editora, Porto, 2011.

EMPRESARIAL
Parceiro

/ TITO RENDAS

JOÃO VIEIRA DE
ALMEIDA

Licenciado e Doutor em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa)
da qual é Professor Auxiliar Convidado. É coordenador
da área de Propriedade Intelectual da CCA Law Firm.

/ Managing Partner, VdA

Concluída a Licenciatura, optar por um Mestrado
pareceu-me o mais indicado de forma a cimentar
o meu percurso académico. A excelência, rigor e

A VdA é uma ﬁrma vocacionada para

exigência do corpo docente, mas também a sua

a assessoria de empresas e transações.

disponibilidade e dedicação, são fatores distintivos

O conhecimento especializado em matéria

da Universidade Católica, e que me ﬁzeram optar

de Direito Empresarial e dos Negócios é, para nós,

por aqui continuar. Porém, tinha também

da maior importância.

consciência que o Mestrado não seria uma mera

Fomentar essa especialização, através do apoio dos

continuação da Licenciatura, mas antes uma

melhores cursos nas melhores Universidades é, por isso,

oportunidade para aprofundar conhecimentos e

ainda mais do que um dever de cidadania corporativa,

explorar a sua aplicação prática. O interesse pelo

uma verdadeira extensão do nosso interesse enquanto

Direito Societário levou-me a optar pelo Mestrado

investidores em talento e em conhecimento.

em Direito Empresarial, e posso hoje dizer que foi

O Mestrado em Direito Empresarial da UCP, pela

a escolha mais acertada. O método de ensino

diversidade das disciplinas versadas e a qualidade

permite conciliar a discussão teórica com casos

dos professores envolvidos, contribui decisivamente

práticos, sendo encorajado o debate e discussão

para a formação e o perﬁl dos jovens advogados

de ideias e pontos de vista, o que nos permite

que procuramos.

não só adquirir novos conhecimentos,

É porque nos revemos nesse ensino de alta qualidade

mas também desenvolver as nossas capacidades

que apoiamos este mestrado e nos propomos assumir

de comunicação e argumentação, tão

o estágio de um dos seus três melhores alunos.

necessárias nesta área.

BEATRIZ VEIGA
SANTOS
/ Licenciada pela Faculdade de Direito
(Escola de Lisboa) da Universidade Católica
Portuguesa
/ Estágio proﬁssional na PLMJ a partir de setembro
de 2021
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A especialização é cada vez mais
exigida para o exercício de uma
proﬁssão jurídica.
A Escola de Lisboa da Faculdade
de Direito da Católica disponibiliza
cinco programas de Mestrado
diferenciados, orientados para o
exercício proﬁssional.
Cada programa oferece um vasto
conjunto de cadeiras opcionais,
permitindo que os alunos
componham o leque de disciplinas
da parte letiva de acordo com as
suas preferências.

Principais Características
/ Critérios de admissão rigorosos;
/ Métodos de ensino inovadores em que se valoriza fortemente
a participação dos alunos no processo de aprendizagem;
/ Elevada exigência imposta ao longo de todo o percurso académico;
/ Corpo docente constituído por professores com elevada experiência
académica e prática.

Benefícios
1. O Gabinete de Carreiras realiza anualmente o Jobshop onde todos
os alunos têm contacto privilegiado com futuros recrutadores.
Promove, ao longo de todo o ano letivo, iniciativas e atendimento

Empregabilidade
Segundo a Direção Geral de

personalizado para que o processo de candidatura a estágios
ou emprego decorra com sucesso;

2. Aprofundamento de competências fundamentais que não são

Estatísticas da Educação e Ciência,

habitualmente trabalhadas nas Universidades, destacando-se as

98,4% dos alunos que obtiveram o

disciplinas de Práticas Processuais e de Retórica Forense;

grau de mestre na Escola de
Lisboa da FD da UCP, entre os
anos letivos 2015/16 e 2018/19,
estão empregados.

3. Realização de um semestre letivo numa Universidade estrangeira
através do Programa de Mobilidade Internacional:
/ Catholic University of Leuven – Faculty of Law, Bélgica

/ Em 2020, 55% do total de

/ China University of Political Science and Law, Beijing, China

advogados estagiários recrutados

/ EBS Law School, Wiesbaden, Alemanha

frequentaram um Mestrado.*

/ ESADE Law School - Universitat Ramon Llull, Barcelona, Espanha

/ 45% dos Advogados Estagiários
recrutados com Mestrado, em
2020, frequentou um programa
da FD UCP (Lisboa)*

/ Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, Brasil
/ Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, Brasil
/ IDC Herzliya - Radzyner School of Law, Herzliya, Israel
/ IE Law School, Madrid, Espanha
/ Tilburg University, Tilburg, Holanda
/ Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

UCP Lisboa - 45%

/ University of Antwerp, Bélgica

U. Estrangeiras - 19%
U. Lisboa - 13%
UCP Porto - 8%

2020

U. Nova - 6%
U. Coimbra - 5%
U. Porto - 2%
Outras - 2%
* Estudo realizado em fevereiro de 2021 com as
entidades participantes no JobShop.

/ University of Fribourg, Suíça
/ University of Maastricht, Holanda
/ University of Oslo, Norway
/ Universidade Pontiﬁcia de Comillas, Madrid, Espanha
/ University of Utrecht, Holanda
/ University of Houston, Houston TX, USA
/ University of Iowa, Iowa City, IA, USA
/ Washington University in St. Louis, MO, USA
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Informação
Geral

BOLSA DE MÉRITO

CANDIDATURA
Licenciatura em Direito.
A aceitação da candidatura está

O aluno mais bem classiﬁcado

RECONHECIMENTO
DE MÉRITO VDA

na parte curricular do Mestrado

A VdA admitirá como estagiário

beneﬁciará de uma bolsa de

um dos três melhores alunos

mérito cobrindo a propina

da parte curricular do Mestrado.

da dissertação.

do candidato.

BOLSA DE MÉRITO
PAULO SENDIN

Os candidatos deverão apresentar

Piper ABBC atribui uma bolsa de

dependente do perﬁl académico

os seguintes documentos:
/ Boletim de candidatura
/ Carta pessoal de motivação
/ Certiﬁcado de habilitações

A sociedade de advogados DLA
€2.500,00 a um aluno do Mestrado
que se comprometa a realizar a
dissertação em regime de
dedicação exclusiva.

discriminado
/ Curriculum vitae
/ 2 fotograﬁas

HORÁRIO
As aulas decorrerão,
habitualmente, de 2ª a 6ª feira.

PROPINAS*
€19,10 por ECTS por mês
1º semestre: 30 ECTS x €19,10

Contactos

= 5 mensalidades de €573,00

/ mestradosdireito.sede@ucp.pt

2º semestre: 30 ECTS x €19,10

/ Telefone 217 214 174

= 5 mensalidades de €573,00
3º semestre - elaboração do

Faculdade de Direito - Escola

trabalho ﬁnal: 35 ECTS

de Lisboa

= 5 mensalidades de €350,00

Universidade Católica Portuguesa

Propina global dos 3 semestres:

Palma de Cima,1649-023 LISBOA

€7.480,00

www.fd.lisboa.ucp.pt

* valores relativos a 2020/2021 sujeitos a alteração no ano letivo seguinte.

