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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresa 

 

Unidade Curricular: 915209; 999409 - Direito Empresarial I 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 380 ECTS: 5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Manuel David Rodrigues Masseno      

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 

Trabalho 
Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 

(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       45                                     
80 
 

 

Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Tendo por objeto o Direito das Empresas Comerciais, em sentido jurídico, num Curso de Gestão de Empresas, esta u.c. 

pretende facultar os conhecimentos, as aptidões e as competências jurídicas necessárias a um técnico de gestão, permito-lhe 
identificar os principais problemas que podem vir a afetar a respetiva organização, assim como interpretar devidamente as Leis, 
os contratos e outros documentos jurídicos, em especial no que se refere aos direitos e deveres dos empresários e seus 
colaboradores face aos outros empresários, os consumidores e à Administração Pública. Uma especial ênfase é colocada no 

estudo das Sociedades Comerciais, do Estabelecimento Mercantil e da Insolvência, assim como no que se refere às Operações 
Comerciais e aos Títulos de Crédito. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. A(s) Empresa(s) 

a) os mercados e as empresas 

b) a identificação do empresário 

c) os colaboradores do empresário 

d) os deveres dos empresários, individuais ou coletivos 

2. As Sociedades 

a) a empresa individual e a empresa coletiva 

b) as sociedades comerciais, disciplina comum 

c) os tipos societários 

d) a Sociedade por Quotas e o EIRL, em especial 

3. A Organização Empresarial 

a) o estabelecimento empresarial: noção e elementos 

b) os ativos imateriais, em especial 

c) a circulação do estabelecimento 

4. A Insolvência 

a) a insolvência enquanto crise da organização 
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b) os pressupostos e os efeitos da insolvência 

5. As Operações Empresariais 

a) o regime comum às operações mercantis 

b) os demais regimes sobre operações comerciais 

c) as operações com consumidores 

c) os títulos de crédito e os valores mobiliários 

d) a letra, a livrança e o cheque, em especial      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A uc centra-se nas principais questões jurídicas relativas às empresas e às respetivas atividades, sendo os seus conteúdos os 
correspondentes à prática totalidade das uc análogas. Consequentemente, o aluno deverá passar a conhecer os quadros 

legislativos e jurisprudenciais relevantes em Portugal, no contexto da União Europeia, desenvolvendo competências e aptidões 
centradas na identificação e resolução de problemas reais. Assim e designadamente, serão adquiridas as competências 
necessárias para viabilizar uma comunicação eficaz com os profissionais do Direito e a Administração Pública. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Em coerência com o Processo de Bolonha, o ensino estará centrado na respetiva Página na Plataforma Moodle, onde serão 
disponibilizados as informações e os conteúdos, bem como realizadas atividades de aprendizagem, a Plataforma será utilizada 
também para a interação entre o docente e os alunos através de fóruns. As aulas presenciais serão sobretudo destinadas ao 
debate de casos e à realização de exercícios de aplicação. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A presente é uma uc no domínio do Direito e no âmbito dum Curso de Gestão de Empresas, pelo que as metodologias de 
ensino centram-se na aprendizagem de matérias teóricas e, sobretudo, no desenvolvimento de competências e aptidões no que 
se refere à identificação e resolução de problemas relacionados com as relações institucionais e contratuais no interior das 

organizações empresariais, com outras empresas e com os consumidores, assim como com os suscitados pela regulação 
pública das atividades empresariais. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consistirá na resolução de dois casos práticos em casa. No final do semestre terá lugar um teste escrito, a realizar 
em sala. Tanto o teste escrito quanto a soma dos casos práticos têm uma ponderação de 50%. 
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