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ANO LETIVO 2018/2019 

 
CURSO/CICLO DE FORMAÇÃO 

DISCIPLINA: Organizar e Gerir a Empresa 

 

N.º TOTAL DE MÓDULOS/UFCD’S: 4 
 

 

N.º 
ORDEM 

N.º DE 
HORAS 

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO/ UFCD’S 

 
8 

 
25 

 
Módulo 8 – Legislação comercial 

 

 
OBJETIVOS DA 

APRENDIZAGEM 
CONTEÚDOS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM/ AVALIAÇÃO RECURSOS| BIBLIOGRAFIA 



Interpretar o princípio da 
liberdade contratual; 
 

Descrever a tramitação 
legal para a criação de uma 
organização; 
 
-Identificar os requisitos 

dos contratos;-Indicar as 
espécies de incapacidade 
de distinguir inabilitação de 
interdição; 
 

Distinguir as garantias 
pessoais das garantias 
reais; 
 

1. Noções fundamentais de direito 
1.1. As fontes de direito 
1.2. Características da norma jurídica 
1.3. Distinção entre direito público e 
direito privado 
2. A empresa e o direito 
2.1. Tipos de empresas: 
2.1.1. Singulares 
1. Empresário em nome individual 
1.1.1.1. EIRL 
1.1.2. Coletivas 
1.1.2.1. Sociedades comerciais: 
1.1.2.1.1. Sociedade em nome coletivo 
1.1.2.1.2. Sociedade por quotas 
1.1.2.1.3. Sociedade em comandita 
1.1.2.1.4. Sociedade anónima 
1.1.2.1.5. Sociedade unipessoal 
1.1.2.2. Sociedades civis 
2. Contratos comerciais mais usuais 

 
-Ficha de apresentação  

-Exposição oral 

-Diálogo professor/aluno 
-Análise de textos 

-Sistematização no quadro 

-Atividades de grupo 
-Trabalhos de pesquisa na internet 

-debate orientado 

-Fichas de trabalho 
-Ficha sumativa. 

-Grelhas de observação, relatórios, e/ou sínteses 

de conclusões, e/ou comunicações orais, e/ou 
exposições. 

 

-Exposição do tema com 
suporte em PowerPoint, 

textos, imagens … 

-Análise de diversos 
materiais (textos, gráficos e 

quadros) representativos do 

tema; 
-Debate de ideias sobre o 

tema; 

-Resolução de fichas de 

trabalho; 
-Trabalhos de pesquisa em 

livros, jornais, revistas, 

internet, etc.; 
-Trabalho de grupo/ 

individual. 
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Distinguir penhor de 
hipoteca; 
 

Listar alguns efeitos do 
não cumprimento dos 
contratos; 
 
-Calcular juros legais; 
 
-Interpretar legislação 
comercial relevante para a 
atividade da organização. 
 

2.1. Contrato de compra e venda 
2.2. Contrato de locação 
2.3. Contrato de prestação de serviços 

2.4. Cumprimentos e garantias dos 
contratos 

 
 
A ordem dos módulos definida para a lecionação dos módulos/UFCD’S corresponde à proposta do programa homologado pelo 
Ministério da Educação? 
 

Sim X Não  

 
Justificação didática da alteração: 
 
 
 
 
 
Observações / Recomendações: 
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O Professor 
 
 
O Diretor de Curso 
 
 
_______________________________________________ 
 
Visto 
O Diretor 
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