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Curso: Direito 

Grau ou Diploma: Licenciatura 

Ramo: Tronco comum 

Plano de estudos: Aviso n.º 9088/2019, de 23 de maio 

 

Docência: 

Docente(s) responsável(eis) pela unidade curricular: 

Prof. Doutor Paulo Olavo Cunha 

 

Outro(s) docente(s) da unidade curricular: 

Mestre Francisco Barona 

Mestre José Estaca 

Mestre Marta Martins da Costa 

 

Idioma de ensino:  

Português 

 

Funcionamento:  

Aulas teóricas e Aulas práticas: 3h teóricas/semanais e 2,25h práticas/semanais 

 

Objetivos de aprendizagem:  

O curso destina-se a proporcionar aos alunos da licenciatura em Direito uma primeira abordagem do Direito Comercial e 

do Mercado, desde a qualificação dos atos que justificam a aplicação do regime comercial; o estudo da empresa e do 

estabelecimento; os sujeitos de Direito Comercial (desde o comerciante ou empresário individual até às Sociedades 

Comerciais) o regime específico que lhes é aplicável e as suas contrapartes negociais (os consumidores), sujeitos de 

Direito do Mercado; os contratos comerciais e os instrumentos comerciais e financeiros; e pretende, em especial, 

conceder aos alunos o enquadramento da vida comercial e da intervenção dos respetivos sujeitos no mercado. 

Mas não esgota a matéria do Direito Comercial em toda a sua extensão e profundidade, deixando espaço para 

desenvolvimentos característicos de cursos de mestrado e pós-graduação, onde são lecionadas disciplinas sobre Títulos 

de Crédito, Valores Mobiliários, Insolvência e Propriedade Industrial, para além daqueles que recaem sobre Sociedades 

Comerciais. 
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Conteúdos programáticos:  

Do Direito Comercial ao Direito do Mercado – Atividade comercial, fontes, atos de comércio e contratos comerciais. 

Mercado e defesa da Concorrência e Propriedade Industrial. 

Empresa e estabelecimento comercial. 

Sujeitos do Direito Comercial – pessoas singulares, sociedades comerciais, outras entidades personalizadas e 

consumidores – e respetivo estatuto. Insolvência. Registo, supervisão e foro específicos da atividade comercial. 

Contratos comerciais e contratação comercial; aspetos gerais e especificidades. As garantias. Tipos de contratos 

comerciais (incluindo bancários). 

Instrumentos comerciais e financeiros: títulos de crédito; valores mobiliários e meios de pagamento. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

A disciplina reveste um caráter formativo, partindo da qualificação da matéria mercantil e – após uma Introdução sobre 

a atividade comercial, o comércio e a sua evolução e desenvolvimento, com indicação das fontes do Direito Comercial – 

é perspetivado o mercado onde interagem os respetivos agentes, com recurso a direitos privativos da propriedade 

industrial. 

Depois é analisada e equacionada a empresa e diferenciada do estabelecimento comercial, sendo analisados os sujeitos 

do Direito Comercial e do Mercado (incluindo os consumidores), que justificam a qualificação dos atos e contratos e 

estudado o estatuto comum que os caracteriza. Nesta sede é feita referência à situação de crise na empresa (insolvência) 

e ao registo, supervisão e foro específicos da atividade mercantil. 

Em seguida são abordados os principais aspetos dos contratos comerciais e alguns dos seus tipos mais relevantes, para 

concluirmos nos instrumentos comerciais e financeiros ao dispor de todos os interessados.  

Concluído o périplo pela matéria comercial o estudante estará preparado para enfrentar os desenvolvimentos 

característicos de ramos específicos do Direito Comercial (e do Mercado). 

O curso prepara os alunos para a vida profissional e constitui enquadramento adequado para o estudo e desenvolvimento 

de matérias de Direito Comercial que integram planos de formação de pós-licenciatura. 

 

Método de ensino e avaliação: 

O ensino da disciplina é baseado em aulas teóricas, de exposição e sistematização da matéria, e em aulas práticas em 

que é lecionada a matéria com componente prática, para além de serem resolvidos casos práticos. 

A avaliação é feita essencialmente nas aulas práticas, implicando a resolução de uma prova escrita presencial (se a mesma 

for possível), para além do controlo de conhecimentos quotidiano. 

No final é realizado um exame escrito, que consiste na resolução de um ou dois casos práticos, sendo o exame oral 

facultativo (para melhoria de classificação). 

Para especificações, vd. Regulamento de Avaliação de Conhecimentos. 
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Demonstração da coerência entre o método de ensino e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

O método de ensino, claramente desdobrado em aulas teóricas, de natureza expositiva – mas sem prejuízo de resolução 

pontual de dúvidas –, e em aulas práticas é o que mais adequadamente permite aos alunos assimilarem a matéria para 

poderem fazer aplicação prática dos seus conhecimentos. 

No percurso feito nas aulas teóricas são concedidas pistas para reflexão, analisados preceitos legais, divulgados casos 

reais e formuladas interrogações. Mais do que avançar soluções para todas as situações, as preleções visam familiarizar 

os alunos com uma realidade a que não estão habituados e que é a de um ramo do Direito com uma adaptação dinâmica 

à realidade do mercado, no qual se movimentam pessoas jurídicas distintas das pessoas singulares (e físicas). O nível de 

abstração é, por isso, elevado, obrigando os alunos a percecionarem a realidade prática do mundo dos negócios e da 

atividade económica e social em que tais sujeitos se integram e movimentam e estudarem os seus principais contratos e 

instrumentos. 

Na sequência das aulas, os alunos deverão revistar todas as disposições legais citadas e analisadas para se 

consciencializarem do seu nível de conhecimentos. Depois, guiando-se eventualmente pelos apontamentos que 

colheram nas aulas, deverão proceder ao estudo da matéria recorrendo a material bibliográfico especificamente 

preparado para o efeito. 

Em paralelo, nas aulas práticas os alunos procurarão complementar o ensino teórico, promover a feitura de trabalhos 

práticos, como sejam projetos de contratos de sociedade (estatutos), e resolver hipóteses académicas e casos da vida 

real. 

O tipo de ensino, teórico e prático, permitirá ao aluno dispor das ferramentas indispensáveis ao exercício da sua 

atividade profissional, tornando-o apto a identificar a matéria que requere a aplicação de um regime jurídico especial. 

 

Bibliografia: 

CUNHA, PAULO OLAVO – Direito Comercial e do Mercado, 3ª ed., Almedina, Coimbra, 2021 (reimp., 2022). 

E também, para além de outros comentários, monografias, estudos e artigos temáticos, os seguintes comentários e obras 

gerais1: 

ABREU, JORGE MANUEL COUTINHO DE – Curso de Direito Comercial, vol. I (Introdução, Atos de comércio, Comerciantes, 

Empresa, Sinais distintivos), 12ª ed., Almedina, Coimbra, 2019. 

ANTUNES, JOSÉ AUGUSTO ENGRÁCIA – Direito dos Contratos Comerciais, Almedina, Coimbra, 2009. 

CORDEIRO, ANTÓNIO MENEZES – Direito Comercial, 5ª ed., Almedina, Coimbra, 2022. 

GOMES, FÁTIMA – Direito Comercial. Noções Gerais e Regimes Complementares, 2ª ed., Universidade Católica Editora, 

Lisboa, 2017. 

 
1 Apenas obras publicadas no século XXI. 
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GOMES, MANUEL JANUÁRIO DA COSTA – Contratos Comerciais, Almedina, Coimbra, 2012. 

RAMOS, MARIA ELISABETE – Direito Comercial e das Sociedades, Almedina, Coimbra, 2018. 

SANTOS, FILIPE CASSIANO DOS – Direito Comercial Português, vol. I, Dos actos de comércio às empresas: o regime dos contratos 

e mecanismos comerciais no Direito Português, Coimbra Editora, Coimbra, 2007. 

VASCONCELOS, PEDRO PAIS DE / PEDRO LEITÃO PAIS DE VASCONCELOS – Direito Comercial, vol. I – Parte Geral, Contratos Mercantis, 

Títulos de Crédito, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2020. 

Caderno de Casos Práticos: Organizado pela equipa da disciplina (docentes responsáveis pelas aulas práticas). 

 

Legislação: 

Legislação comercial (2022) 


