Programa de Formação
(Form 17.2_2019)
Designação da ação formativa

Direito Comercial

Objetivos

Gerais
Pretendemos com esta formação que os formandos adquiram competências de gestão e
administração de condomínios, com recurso a instrumentos de gestão, bem como conhecimentos
gerais e específicos para o bom desempenho das funções de gestão e administração de
condomínios.
Específicos
• Expor a noção de direito comercial;
• Explicar e interpretar a lei comercial, o comércio e lacunas do direito empresarial;
Área de Educação e Formação
Destinatários

380 - Direito

Todos os interessados em aprofundar conhecimentos nesta área e que possuam
pelo menos o 9º ano de escolaridade.

Modalidade de formação
Forma de organização da ação

OFP – Outra formação profissional não inserida no Catálogo
Nacional de Qualificações
Presencial

Módulo 1: (8 horas)

Conteúdos
programáticos

Carga horária
Horário

1.
Noção de Direito Comercial.
2.
Autonomia e especialidade do Direito Comercial. O Direito das
Sociedades Comerciais. O Direito da Concorrência. O Direito da
Propriedade Industrial. O Direito Bancário. O Direito dos Seguros.
3.
Lei Comercial e Comércio. Retrospectiva histórica: das Ordenações
ao Código de Veiga Beirão (1888). Noção de Código. Indicações históricas
sobre o Código Comercial Português. Sistema do Código Comercial. Sistema
do Código das Sociedades Comerciais. Direito Subsidiário do Direito
Empresarial.
4.
Interpretação e integração de lacunas do Direito Empresarial. A
analogia
8 horas
Ver no Calendário de Formações

Metodologia
pedagógica

Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método
interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as
participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do
seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador
potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das
aprendizagens previstas.

Critérios e
metodologias de

Avaliação formativa (50% -Participação na Formação) e sumativa (50% - Realização
de um teste).

avaliação
Recursos pedagógicos
Espaços e equipamentos
Data(s) previstas
Formador(es/a/as)
Local da ação
formativa
Certificação

Apresentação utilizada pelo formador no decorrer das sessões.
Sala de formação, computador, projetor e software adequado para
apresentação dos conteúdos programáticos definidos.

Ver Calendário de Formações
Letícia Almeida
Ver Calendário de Formações
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação
profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.

