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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Como objetivos gerais, pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos na área do 
Direito das Empresas/Comercial e noções na área do direito do trabalho de modo a obterem 
os conhecimentos básicos com vista à constituição de uma empresa e à gestão dos 
contratos dos colaboradores. 
Como objetivos específicos, pretende-se saber: 
1. Expressar o conceito de empresa e identificar as principais classificações das mesmas; 
2. Expressar o conceito de sociedade comercial e identificar e caraterizar os tipos previstos 
na lei; 
3. Identificar os passos relativos à constituição das sociedades; 
4. Expressar os elementos essenciais de um contrato de sociedade e os respectivos vícios; 
5. Identificar e caraterizar os principais contratos comerciais; 
6. Identificar a função da propriedade industrial, sinais distintivos do comércio, invenções e 
design; 
7. Identificar a legislação enquadradora dos investimentos; 
8. Identificar e caracterizar o contrato de trabalho e respetivas modalidades. 
 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1-Conceito de empresa e principais classificações das mesmas 

2-O conceito de sociedade comercial e os tipos previstos na lei 

3-Descrição dos principais passos relativos à constituição das sociedades comerciais 

4-Os elementos essenciais de um contrato de sociedade e os respetivos vícios 

5-Os principais contratos comerciais: de distribuição; financeiros; o comércio eletrónico 

6-A função da propriedade industrial, os sinais distintivos do comércio e a proteção das 

invenções e do design 

7-A legislação enquadradora dos investimentos 

8-O contrato de trabalho e respetivas modalidades 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Os objetivos básicos da unidade curricular são a transmissão dos conceitos básicos  
na área do direito da empresa e de algumas noções relativas a contratos de trabalho. 
Assim sendo, todos os conteúdos se mostram em concordância com os objetivos 
específicos estabelecidos: 
O objetivo específico 1 está em consonância com o ponto 1 dos conteúdos. 
O objetivo específico 2 está em consonância com o ponto 2 dos conteúdos. 
O objetivo específico 3 está em consonância com o ponto 3 dos conteúdos. 
O objetivo específico 4 está em consonância com o ponto 4 dos conteúdos. 
O objetivo específico 5 está em consonância com o ponto 5 dos conteúdos. 
O objetivo específico 6 está em consonância com o ponto 6 dos conteúdos. 
O objetivo específico 7 está em consonância com o ponto 7 dos conteúdos. 
O objetivo específico 8 está em consonância com o ponto 8 dos conteúdos. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de Ensino: 
Método expositivo e interrogativo; Estudo de casos; Discussão de temas; Análise da 
legislação; Método de orientação tutorial. 
 
Metodologias de Avaliação: 
Avaliação contínua - o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de 
dois fatores [prova escrita (50%) + trabalho (50%)], for igual ou superior a dez 
valores, sendo dispensado de exame final. O estudante tem de ter, no mínimo, 7 
valores na frequência para poder obter aprovação (10 valores) na UC. 
Avaliação final - o estudante que não tenha obtido aproveitamento na avaliação 
contínua ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do 
exame seja igual ou superior a 10 (dez) valores.  
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Para alcançar cada um dos objetivos especificados no programa serão utilizadas todas 
as metodologias indicadas. Os conceitos básicos relativos ao direito de empresa e ao 
direito do trabalho, serão, sobretudo, alcançados através do método expositivo e 
interrogativo, numa primeira abordagem. De seguida, serão resolvidos problemas e 
colocados casos de estudo para análise. O conhecimento da legislação será alcançado 
através, sobretudo, da análise da própria legislação, a que se seguirá a resolução de 
problemas e estudo de casos, incluindo análise da jurisprudência. O fundamental é que 
os estudantes adquiram conhecimentos sempre numa perspetiva dinâmica, isto é, saber, 
no futuro, fazer uso dos conhecimentos, através, nomeadamente da consulta da 
legislação aplicável. Para tal, contam com a orientação tutorial ao longo da 
aprendizagem. 

  
 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 


