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CAPITALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO 

DE SOCIEDADES/FINANCIAL 

RESOURCES IN COMPANIES 

ELEMENTOS DA DISCIPLINA 

Equipa docente: Franquelim Alves/Fátima Gomes 

Ano letivo: 2020/2021 | 2º semestre | Disciplina ou Optativa 

Carga horária: [9h por professor ] | [3] ECTS 

Tipo de ensino: Aulas Teórico-Práticas  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA  

A estrutura de capitais das empresas. 
Compreensão dos meios de financiamento disponíveis no mercado português,  das vantagens 
/desvantagens associadas a cada um, dos custos associados, e dos critérios que nos podem levar a 
escolher um ou outro. 
Conhecimento da legislação vigente e da jurisprudência dominante. 
Domínio da resolução de questões práticas e das divergências doutrinais e suas implicações. 

This course aims to enable students to: 

1. Establish contact with the capital structure of a company. Presentation of the different kinds 
of financing available, its advantages and disadvantages, costs and criteria to choose of them.   

2. Legal rules and most important court decisions knowledge. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

PERSPECTIVA DE GESTÃO 
Franquelim Alves 

  

PERSPECTIVA DE DIREITO 
 Fátima Gomes 

I – Introdução. Estrutura de capital 
 

I – Introdução. O capital social na SQ e na 
SA 

 
II - O mercado português e os produtos 
financeiros disponíveis. Cálculo do 
custo efectivo de um financiamento. 
 

 
II - Subcapitalização das sociedades 
comerciais 

III - O mercado de capitais e os rácios 
bolsistas 

III – Autofinanciamento 
 
IV – Heterofinanciamento 
 
V - Outras formas de financiamento 

 
 

IV - Reorganização financeira 
 

VI - Redução do capital social e 
reestruturação empresarial 
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DEMONSTRAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E 

OS OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Todos os capítulos do Programa se destinam a concretizar os objectivos programáticos; O 

aprofundamento das matérias será efectuado sobretudo através da resolução de casos práticos e da 

análise de jurisprudência; Algumas matérias poderão ser estudadas de forma exclusiva a partir do 

estudo do discente e sua apresentação em aula, tanto na vertente de gestão como na de Direito. 

 

MÉTODO DE ENSINO E DE AVALIAÇÃO 

O curso recorrerá a um estilo híbrido de palestra/seminário. 

Serão providenciadas listas de leituras para cada aula, encorajando-se os alunos a lerem 
atempadamente os materiais disponibilizados e a assumirem um papel activo na sala de aula. 

Avaliação: 

a) Exame até 3h (100%) 

 

 

PLANO DE AULAS 

 

Business view analysis 
 

Franquelim Alves 
  

Legal view analysis 
 

 Fátima Gomes 

I – Introduction. Capital Structure  I – Introduction. Legal Capital in Companies as 
SQ and SA (share capital) 

 
II - Portuguese market and sources of 
financing. “All in cost” computation. 
 

 
II – Lack of sufficient legal capital and financial 
resources in companies  

 

III - Capital markets and multiples 
(company valuation) 

III – Raising funds between members of a 
company 
 
IV – Raising funds outside the company 
 
V – Other ways of raising funds 

 
 

IV – Financing  reorganization 
 

VI – Legal capital reduction and restructuring 
 

 

LEGISLAÇÃO 

CSC 
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