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Objectivos Gerais
Com esta disciplina pretende-se preparar os alunos para os alunos para compreenderem as diferenças
fundamentais entre o Direito Comercial e o Direito Civil, identificarem as principais fontes do Direito
Comercial no espaço sino-lusófono e conhecerem, dentro desse quadro e de modo comparativo, o
regime jurídico de alguns dos principais contratos comerciais e regime das sociedades comerciais dos
Países de Língua Portuguesa (PLP).

Objectivos Específicos
 Aquisição pelos alunos dos conhecimentos fundamentais relativo ao direito dos contratos
comerciais nos PLP;
 Aquisição pelos alunos dos conhecimentos fundamentais que regulam as sociedades
comerciais nos PLP
 Capacitar os alunos para identificarem as diferentes soluções que o direito dos contratos
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comerciais regula;
 Capacitar os alunos para identificarem as diferentes soluções que o direito das sociedades
comerciais regula;
 Dotar os alunos de conhecimentos e técnicas que lhes permita juridicamente perceber a
problemática relacionada com o exercício de actividades comerciais nos PLP;
 Capacitar os alunos para assessorar (assessoria não especializada) agentes económicos no
exercício de actividades económicas nos PLP.
 Preparar os alunos para o planeamento de actividades comercias nos PLP.

Conteúdos
1. Introdução: a autonomização do Direito Comercial como Direito Privado Especial (6 horas)
2. Principais fontes do Direito Comercial na China e nos países e regiões lusófonos (6 horas)
3. Diferenças fundamentais entre o Direito Civil e o Direito Comercial (3 horas)
4. Actos de comércio (6 horas).
5. Contratos comerciais (6 horas)
6. Sociedades comerciais (12 horas)
Testes intermédios: 3 horas
EXAME FINAL (3 HORAS)

Método de ensino
Ensino teórico-prático, com exposição prévia das matérias pelo professor e posterior aplicação pelos
alunos perante casos práticos relativamente aos diferentes direitos nacionais. Análise de decisões de
decisões tomadas pelos Tribunais nacionais dos PLP e análise das decisões que eventualmente
poderiam ser tomadas se as mesmas questões se colocassem num outro PLP face ao direito ali
vigente.

Assiduidade dos alunos
A assiduidade às aulas rege-se pelo disposto no“Regulamento Pedagógico dos Cursos Conferentes
do Grau de Licenciado do Instituto Politécnico de Macau”. Os alunos com assiduidade inferior à
exigida para a disciplina não poderão fazer o exame final nem o exame suplementar da mesma,
sendo-lhes atribuída a classificação final de “F”
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Avaliação
A nota é atribuída em termos percentuais, sendo 100 a pontuação máxima e 50 a nota positiva
mínima.

Item
1.

Testes escritos

2.

Exame Final

Descrição

Percentagem

Dois testes escritos

Total : 100%

Data de realização

50%

A agendar em datas
oportunas

50%

Sem data agendada

Qualquer aluno que obtenha menos de 35% no exame final terá de prestar o exame suplementar,
independentemente da nota final.

Material de estudo
Lucas, E. et all. (2015). As Sociedades Comerciais nos Países da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa. Estudo Comparado. Lucas, E & Almeida, L. (Coord). Macau, IPM,

Além da obra atrás referida o material de estudo, legislação, doutrina e jurisprudência sobre a matéria
leccionada será fornecida pelo professor aos alunos em virtude de não existir nenhuma obra que faça
o estudo comparado do direito comercial dos PLP.
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