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Português

Modalidade de ensino
Presencial

Docente Responsável

DOCENTE
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TIPO DE AULA

TURMAS

TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)

Afonso Pedro Ribeiro Café
O; OT; TP
TP1; OT1; LO1
* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.
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ANO

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*

HORAS DE CONTACTO

HORAS TOTAIS DE TRABALHO

ECTS

1º,2º

S2,S1

60TP; 15OT

168

6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências
Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados
Não existe

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
Espera-se com a presente unidade curricular o seguinte:
- Proporcionar conhecimentos básicos de princípios gerais de direito, designadamente nos domínios da introdução ao direito, teoria
geral do direito civil e obrigações.
- Proporcionar conhecimentos básicos do corpo legal de direito comercial que permitam, designadamente, compreender e aplicar a
linguagem jurídica comercial, entender as relações jurídicas de direito comercial, estudar o edifico jurídico das sociedades comerciais,
adquirindo competências neste domínio por forma a compatibilizar estratégias de gestão de sociedades comerciais.
- Proporcionar o conhecimento do enquadramento legal da atividade económica em geral.
- Dar a conhecer o regime jurídico dos principais agentes económicos, públicos e privados.
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Conteúdos programáticos
I PARTE
Introdução ao estudo do direito
A Ordem Jurídica
A Norma Jurídica
Divisão do Direito Ramos do Direito
As Fontes do Direito
Interpretação, Integração e Aplicação da Lei
A situação jurídica
O Sujeito de Direitos
O Objeto de Direitos
O Facto Jurídica
O negócio jurídico
Declaração Negocial
Falta e vícios da vontade:
Nulidade e Anulabilidade do Negócio Jurídico
A Responsabilidade Civil
II Parte
Direito Empresarial
A Empresa
Estabelecimento comercial
O comerciante
Obrigações especiais dos comerciantes
Comerciantes em nome individual
Sociedades Comerciais
Conceito de sociedade
Contrato de sociedade
A sociedade como pessoa coletiva
II Parte
Direito da Economia
Introdução
A Constituição Económica
Organização e regime do sector empresarial público
Privatizações
Direito da Concorrência
O Estado como regulador da economia

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Sendo a única UC de Direito no Curso de Economia, pretende-se dar uma visão geral da diisciplina e regulação jurídica em geral, com
perdominante enfoque nos institutos económicos e comerciais, a fim de possibilitar aos alunos um conhecimento que lhes seja útil na
sua vida profissional.
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Utilizar-se-á uma metodologia de aulas expositivas, que façam uma abordagem teórica básica às matérias, fomentando a discussão dos
temas com os alunos, seguida de uma abordagem prática, através da resolução de casos práticos, que aproximarão os alunos a
abordagens concretas que poderão decorrer futuramente em contexto de vida profissional. A avaliação será composta de dois métodos:
avaliação contínua com a realização de dois testes, que terão como ponderação, cda um, de 40% da avaliação final e avaliação de
participação nas aulas, a qual terá a poderação de 20% da nota final; o segundo método será composto por um exame único com a
poderação de 100% da avaliação final. A escolha entre os métodos será realizada por cada aluno.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pretende-se que os alunos apreendam os conceitos básicos do Direito e do Direito relacionado à economia, numa abordagem dialética
e de discussão dos temas propostos, ao que se seguirá a aplicação prática das matérias propostas em casos práticos, que constituirão
o cerne da avaliação. Tal permitirá ao aluno um conhecimento generalista do Direito, com ênfase para as áreas económicas e uma
preparação para a solução de problemas práticos que lhe poderão ocorrer em contexto profissional.

Bibliografia principal
Ascenção, José de Oliveira, O Direito, Introdução e Teoria Geral , Almedina, Coimbra, 2004
Pinto, Carlos Mota, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra Editora , Coimbra, 2005.
Cordeiro, António Menezes, Manual de Direito do Trabalho , Almedina, 1991.
Correia, Pupo, Direito Comercial, Lisboa, 1996
CÓDIGO CIVIL
CÓDIGO COMERCIAL
CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS
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Academic Year

2019-20

Course unit

ECONOMIC LAW

Courses

ECONOMICS (1st Cycle)

Faculty / School

THE FACULTY OF ECONOMICS

Main Scientific Area

DIREITO

Acronym

Language of instruction
Portuguese

Teaching/Learning modality
Presencial

Coordinating teacher

Teaching staff

Afonso Pedro Ribeiro Café

Type

Afonso Pedro Ribeiro Café
O; OT; TP
* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Classes
TP1; OT1; LO1
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Contact hours
T
0

TP

PL

TC

S

E

OT

O

Total

60

0

0

0

0

15

0

168

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites
no pre-requisites

Prior knowledge and skills
Non needed

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)
As the only law subject in this course, has the main objective of introducing the students to the law scientific subject, both in civil
and commercial law. It aims, firstly, to deliver the students the capacity to understand the complexity of civil and commercial law and to
provide a reasonable acknowledge in those fundamental areas.

| Unidade Curricular: [14401013] DIREITO DA ECONOMIA | DATA: 08-11-2019 |

6/8

Syllabus
I Part
Instruction to law
Legal order
Rule of law
Law branches
Law sources
Interpretation
Legal situation
Legal subject
Legal object
Legal fact
Legal act
Declaration
Invalidity
Nullity of the acts
Liabilities
II Part
Company Law
The company
Commercial establishment
The trader
Special obligations of the trader
Sole trader
Commercial companies

Concept of commercial company
Incorporation act
Company as a juridical person
II Part
Economy Law
Introduction
Economical Constitution
Organization of the economic public area
Privatization
Competition law
State as economy regulator

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives
The syllabus allows a theorical overview of the basic contents of civil and economical law, which enables the basic domain of the
proposed contents.
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Teaching methodologies (including evaluation)
The teaching methodologies are based on expositive classes, providing a fundamental theorical overview about the proposed contents,
with discussion in class and solution of practical cases, which simulates situations that students can face on their future profissional life.
Evalution is composed by two methods: 1 two exams with 40% proportion, each, on final evaluation and 20% proportion on class
evaluation; 2 a final exam with 100% proportion on final evaluation.
Students can decide which method to choose.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
Teaching methodologies are based on expositive classes with discussion of the themes and practical cases resolution, which enables a
general and practical view of the law system.

Main Bibliography
Ascensão, José de Oliveira, O Direito, Introdução e Teoria Geral , Almedina, Coimbra, 2004
Pinto, Carlos Mota, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra Editora , Coimbra, 2005.
Cordeiro, António Menezes, Manual de Direito do Trabalho , Almedina, 1991.
Correia, Pupo, Direito Comercial, Lisboa, 1996
CIVIL CODE
COMERCIAL CODE
FIRMS CODE
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