
    MMeeiioo::  Imprensa

    PPaaííss::  Portugal

    PPeerriioodd..::  Mensal

    ÂÂmmbbiittoo::  Outros Assuntos

    PPáágg::  24

    CCoorreess::  Cor

    ÁÁrreeaa::  18,00 x 24,50 cm²

    CCoorrttee::  1 de 1IIDD::  87786279 31-07-2020

1. É já aforismo dizer-se, por estes dias, que muito 
embora a tempestade seja a mesma para todos, o 
barco em que cada um a navega é bem diferente, 
indo da jangada ao navio cruzeiro. Na advocacia 
não é diferente, merecendo uma palavra especial 
os colegas Advogados estagiários que agora inicia-
ram o seu curso ou que o estão prestes a terminar. 
A somar à incerteza da sua situação profissional 
(que anda de mãos dadas com a situação dos res-
pectivos patronos) têm também de aprender a mo-
ver-se num novo modelo de estágio. À distância, 
sem contacto pessoal e com acrescidas dificulda-
des no desenvolvimento do espírito de equipa e na 
transmissão do conhecimento prático. 

Louva-se, a este propósito, a deliberação do Con-
selho Geral da OA no 
sentido do reagenda-
mento do encerramen-
to do processo de for-
mação e dos exames de 
agregação. Falta agora 
garantir que os tribu-
nais autorizam a parti-
cipação dos Advogados-estagiários nas diligências.
2. Intensificou-se com a COVID-19 o recurso ao 
crowdworking, seguindo a tendência da “econo-
mia das plataformas”. Estamos perante um fenó-
meno de “uberização do emprego” e do regresso 
ao trabalho à jorna, com os empregadores a con-
tratarem serviços cada vez mais especializados 
em plataformas online, escapando aos rigores e 
implicações financeiras do contrato de trabalho 
(e, muitas vezes, da prestação de serviços), pagan-
do por certas tarefas (mais ou menos complexas) 
preços muito baixos. Os colaboradores destas pla-
taformas ficam, evidentemente, sem qualquer pro-
tecção social. São ainda difusos os contornos jurí-
dicos desta realidade, mas com o crescimento do 
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"Entretanto, começámos a ter um 
vislumbre dos efeitos económicos 

da pandemia: insolvências, 
despedimentos coletivos, 
desempregados e lay-off."

fenómeno (e ninguém tenha dúvidas de que cres-
cerá), impõe-se uma regulação a acompanhar os 
tempos, procurando contrabalançar a liberdade 
(e vantagens) inerente a esta forma de prestação 
de trabalho com a necessidade de proteger e ga-
rantir um mínimo de condições sociais aos cola-
boradores destas plataformas. 
3. Entretanto, começámos a ter um vislumbre dos 
efeitos económicos da pandemia: insolvências, 
despedimentos coletivos, desempregados e lay-off. 
Basta escolher um dos domínios para sermos con-
frontados com estatísticas preocupantes, para não 
dizer assustadoras. O Governo, na resposta, tem 
sido mais tímido do que deveria. Nesta senda, o 
Programa de Estabilização Económica e Social po-

de ser um interessan-
te plano de “primeiro 
embate”, mas tem ne-
cessariamente de ser 
complementado por 
uma estratégia ambi-
ciosa de longo prazo, 
se não se quiser trans-

formar em mero paliativo económico. 
Destacam-se aqui as medidas fiscais destinadas 

a fomentar as concentrações e aquisições de PME de 
que podem beneficiar muitas empresas que vejam 
para lá da sua porta e estejam dispostas a investir 
em oportunidades de escala. Falamos da desconsi-
deração do limite de utilização dos prejuízos fiscais 
pela sociedade incorporante nas concentrações, da 
dispensa de aplicação da derrama estadual duran-
te três anos e da transmissão dos prejuízos fiscais 
das PME que em 2020 tenham passado a ser consi-
deradas «empresas em dificuldade» para a adqui-
rente, podendo por esta ser utilizados, desde que 
não se distribuam lucros e se mantenham os postos  
de trabalho durante 3 anos.  
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