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Complementos de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários 
    

Curso: Mestrado em Auditoria  

Área/ Subárea: Direito/Direito Comum 

Semestre: 1º Semestre 

Carga horária: 1h,30/semana – total: 22,30h 

ECTS: 3  

 

1. 

 A unidade curricular Complementos de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários 

tem como objectivo oferecer novas competências e actualizar outras já adquiridas pelos 

alunos no âmbito da licenciatura.  

2.  

Conseguir a compreensão dos alunos para os problemas do Direito das Sociedades, quanto 

aos aspectos referentes à constituição, vida e cessação da actividade dos vários tipos 

societários que se encontram consagrados no Código das Sociedades Comerciais e quanto 

às linhas gerais sobre a responsabilidade dos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização das sociedades comerciais. Quanto ao Direito dos Valores Mobiliários, 

pretende-se conseguir que os alunos consigam caracterizar e distinguir os vários tipos de 

instrumentos financeiros e o regime legal aplicável. O conhecimento destas realidades 

pelos mestrandos revela-se essencial para o exercício da actividade profissional de Auditor.    

3. 

1. Princípios fundamentais do contrato de sociedade; os diversos tipos de sociedades 

comerciais e as principais características de cada uma delas  

2. Sociedades comerciais especiais 

1. 
Apresentação geral 

2. 
Objetivo geral 

3. 
Programa resumido 

4. 
Bibliografia principal 
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3. Participação social e capital social  

4. A Administração das sociedades anónimas: os modelos de governo societário  

5. A Fiscalização das sociedades: órgãos de fiscalização, regras gerais e respectivo regime 

legal    

6. Responsabilidade dos membros dos órgãos de administração e dos órgãos de 

fiscalização das sociedades; regime legal  

7. Cessação da actividade societária 

8. O sistema financeiro 

9. Instrumentos financeiros – definição, tipologia, registo, transmissão e principais 

características 

10. Intermediação financeira  

11. Investidores e sua categorização 

4. 

Abreu, Jorge Manuel Coutinho de 

- Curso de Direito Comercial, vol. II – Das Sociedades, 5ª edição, Almedina, Coimbra, 2015.  

 

Cunha, Paulo Olavo  

- Direito das Sociedades Comerciais, 5ª edição; Coimbra, 2012.  

 

Câmara, Paulo 

- Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 3ª ed. Almedina, 2015.   

 


