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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 9152316; 9994316 - Direito Empresarial II 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 380 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Francisco Cravo 

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) 

75       30                                     45 

 
Pré-requisitos (se aplicável): não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer as fontes internacionais, comunitárias e portuguesas do Direito do Trabalho; compreender as regras fundamentais do 
Direito Coletivo do Trabalho; identificar os principais direitos e deveres resultantes do contrato de trabalho; redigir e aplicar as 
cláusulas de um contrato de trabalho; saber quais os procedimentos, públicos e privados, de resolução de conflitos.   

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Com o objetivo de dar a conhecer as bases técnicas e a origem do Direito do Trabalho; as fontes nacionais e comunitárias do 
Direito do Trabalho; a noção de contrato de trabalho e suas características identificativas que o permitem distinguir de outras 
figuras/contratos afins ou equiparados; conhecer os sujeitos da relação laboral, seus direitos e deveres; conhecer o regime 
jurídico do contrato individual de trabalho; as vicissitudes contratuais, as causas de invalidade do contrato de trabalho e as suas 
modalidades de cessação, serão ministradas aulas com os seguintes conteúdos:  

1) As bases e fontes específicas do Direito do Trabalho.  

2) A noção de contrato de trabalho e distinção de figuras afins e/ou equiparadas.  

3) Os sujeitos da relação laboral.  

4) A formação, forma, objecto e invalidade do contrato.  

5) O local de trabalho.  

6) A prestação de trabalho.  

7) A retribuição. 

 8) As modalidades do contrato de trabalho.  

9) As vicissitudes contratuais.  

10) A cessação do contrato de trabalho. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Atendendo à homogeneidade dos objetivos das diferentes unidades curriculares, uma metodologia centrada na aprendizagem 
centrada em problemas a ser resolvidos pelos estudantes, com o apoio das Tecnologias da Informação e da Comunicação é a 
mais coerente. Face a cada Guia de unidade curricular proposto, a Comissão Técnico-Científica e Pedagógica do ciclo de 
estudos avaliará a manutenção desta coerência. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Aulas expositivas e socráticas, práticas de pesquisa de literatura, apresentações e análise de artigos de investigação e estudo 
orientado, com recurso às novas tecnologias. 

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

Demonstrar visão sistémica e interdisciplinar da atividae económica e empresarial; Elaborar pareceres, relatórios e trabalhos 
nas áreas das ciências económicas e empresariais; Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções e pensar 
estrategicamente. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Possibilidade de realizar uma avaliação 100% contínua ou um exame final 100%. O sucesso desta unidade curricular depende 
de uma avaliação escrita através de um exame, com uma ponderação de 100%, nomeadamente na fase suplementar ou nas 
fases especiais. 
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