Congresso Comemorativo dos 30 anos do
Código das Sociedades Comerciais
Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade do Porto
18 e 19 de novembro de 2016
Organização e coordenação científica: Paulo de Tarso Domingues (FDUP)
Programa
16h30 – Intervalo para café

18 de novembro de 2016
9h30 – Abertura
Senhor Reitor da Universidade do Porto, Professor Sebastião Feyo de
Azevedo (sujeito a confirmação)
Senhor Diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto,
Professor Miguel Pestana de Vasconcelos

16h45 – 4.º Painel: Retrospetivas e prospetivas do direito societário
português II
Moderação: Rute Teixeira Pedro (FDUP)
• Maria Elisabete Ramos (FEUC) – As mudanças de regime no processo
constitutivo das sociedades
• Maria Miguel Carvalho (EDUM) – A aquisição tendente ao domínio
total

10h00 – 1.º Painel: A administração das sociedades
Moderação: Paulo de Tarso Domingues (FDUP)
• Pedro Pais de Vasconcelos (FDUL) – Administradores/gerentes e
sócios: dependências e independências
• Manuel Carneiro da Frada (FDUP) – Dever de legalidade dos
administradores e responsabilidade civil das sociedades comerciais

• Diogo Costa Gonçalves (FDUL) – O levantamento da personalidade e a
sua evolução na jurisprudência

19 de novembro de 2016
10h00 – 5.º Painel: Poder de controlo societário

• Paulo Olavo Cunha (UCP/Lisboa) – Vinculação das sociedades
comerciais

Moderação: Mariana Fontes da Costa(FDUP)

11h15 – Intervalo para café

• Pedro Maia (FDUC) – Grupos de sociedades: a questão essencial da
responsabilidade

11h30 – 2.º Painel: Responsabilidade e tutela de credores

• José Sá Reis (FDUP) –Os grupos de sociedades e as regras de
concorrência

Moderação: Helena Mota (FDUP)
• Miguel Pestana de Vasconcelos (FDUP) – O penhor de ações

• Armando Triunfante (UCP/Porto) – O abuso de direito das minorias
nas deliberações sociais

• Maria de Fátima Ribeiro (UCP/Porto) – O artigo 84.º CSC e a sua função
atual na tutela dos credores sociais

11h15 – Intervalo para café

• Pedro Caetano Nunes (FDUNL) – Imputação orgânica de estados
subjetivos

11h30 – 6.º Painel: Relações societárias e de administração
Moderação: Paulo de Tarso Domingues (FDUP)

13h00 – Almoço livre

• Augusto Teixeira Garcia (Universidade de Macau) – Violações pontuais
(Satzungsdurchbrechung) e duradouras dos estatutos

14h30 – 3.º Painel: Retrospetivas e prospetivas do direito societário
português I
Moderação: Raquel Guimarães (FDUP)
• Coutinho de Abreu (FDUC) – Minoritários no CSC: ganhos e défices

• Carolina Cunha (FDUC) – Acordos parassociais e conduta dos
administradores: um difícil equilíbrio
• Ricardo Costa (FDUC) – O futuro do CSC entre a administração de
direito e a administração de facto

• Rui Pinto Duarte (ex-professor FDUNL) – Pontos críticos do CSC
12h45 – Encerramento
• Alexandre Soveral Martins (FDUC) – Transmissão de ações: entre o
direito das sociedades e o direito do mercado de capitais

Coordenador Científico do Congresso – Paulo de Tarso Domingues
(FDUP)

• Paulo de Tarso Domingues (FDUP) – Capital social: de Cinderela a gata
borralheira?

Inscrições| Até ao dia 11 de novembro de 2016 através do formulário disponível em www.direito.up.pt





Estudantes FDUP: gratuito (cobrando-se o valor de 5€ do certificado de presença, para quem o desejar)
Público em geral: 50€ (inclui certificado de presença)
Alumni FDUP e estagiários : 25€ (inclui certificado de presença)
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Morada |Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Rua dos Bragas, 223, 4050-123 Porto

