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Adriana Monteiro

| TAX FREE

C
om o objectivo de desmaterializar e simplificar 
o procedimento a adoptar pelos viajantes
que pretendem beneficiar da isenção de IVA 
nas compras de bens que realizarem em 

Portugal, promovendo o turismo, a optimização 
de tempo do viajante e, ainda, como forma de 
prevenir e controlar a fraude, foi aprovado no âmbito 
do programa simplex, o Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 
de Fevereiro, regulamentado pela Portaria 185/2017 
de 1 de Junho, que estabelece um sistema electrónico 
de comunicação de dados dos viajantes e respectivas 
aquisições com benefício da isenção de IVA nos termos 
do art. 14º, n.º 1, al. b) do CIVA.

Este sistema electrónico de comunicação de dados, dis-
ponibilizado pela Autoridade Tributária e Aduaneira e, cuja 
comunicação é efectuada pelos vendedores, assegura 
em tempo real: a) a comunicação dos elementos relativos 
às transmissões de bens; b) a certificação electrónica das 
condições de aplicação da isenção nas estâncias adua-
neiras de saída do território da União Europeia localizadas 
em território nacional; c) a gestão da informação relativa 
ao fluxo dos bens transaccionados, tendo em vista a iden-
tificação e controlo de situações de abuso ou fraude; e 
ainda, d) a comunicação ao sujeito passivo vendedor, em 
tempo real da decisão que recaiu sobre a comunicação 
electrónica para certificação.

TEMA DE CAPA

AGOSTO

 2017

A simplificação dos procedimentos de reembolso de IVA 
aos viajantes, que se encontra em vigor desde o dia 1 de 
Junho de 2017, disponibiliza ainda terminais electrónicos 
destinados a assegurar-lhes: a) a leitura do comprovativo 
electrónico de registo ou do documento de identificação, 
bem como do título que atesta o embarque do viajante; e, 
b) a indicação de que se encontram confirmadas as condi-
ções de isenção e certificada a exportação ou, a informação 
de que o viajante se deve dirigir presencialmente aos ser-
viços aduaneiros competentes. No caso de estes terminais 
de encontrarem fora de serviço, o viajante, deverá dirigir-se 
presencialmente ao balcão dos serviços aduaneiros da Au-
toridade Tributária.

Se por falha do sistema, não for possível efectuar a comu-
nicação electrónica para a certificação em tempo real, o 
vendedor deve emitir o comprovativo electrónico do registo 
sem código de registo. Devendo, contudo, diligenciar pela 
comunicação electrónica para certificação logo que resta-
belecidas as comunicações.

Já no caso de inoperacionalidade do sistema de certifica-
ção da exportação dos bens, a mesma será assegurada 
pela Autoridade Tributária e Aduaneira mediante aposição 
de visto no documento respectivo.
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Filipa Rocha

| SObRE A cREdibilizAçãO 
dO PROcESSO ESPEciAl 
dE REviTAlizAçãO (PER)

E
ntrou em vigor no passado dia 1 de Julho de 2017 o 
decreto-lei n.º 79/2017, de 30 de Junho. O diploma 
surge na sequência da aprovação do Programa 
Capitalizar, em execução da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 42/2016, de 18 de Agosto, enquanto 
“programa estratégico de apoio à capitalização das 
empresas, à retoma do investimento e ao relançamento da 
economia, com o objectivo de promover estruturas financeiras 
mais equilibradas, reduzindo os passivos das empresas 
economicamente viáveis, ainda que com níveis excessivos de 
endividamento…”

O diploma veio, assim, alterar o Código das Sociedades Co-
merciais (CSC) e o Código da Insolvência e Recuperação de 
Empresas (CIRE), assumindo, entre outros objectivos, o de 
“credibilizar” o Processo Especial de Revitalização (PER).

Com a entrada em vigor destas alterações, apenas pode-
rão submeter-se a um PER as empresas, ficando excluído 
o acesso das pessoas singulares (as quais poderão aceder 
a um Processo Especial para Acordo de Pagamento). Com 
efeito, no n.º 1 do art. 17.º-C sob a epígrafe “Requerimento 
e Formalidades”, onde antes se lia devedor, agora aparece, 
especificamente, empresa - “O processo especial de revitali-
zação inicia-se pela manifestação de vontade da empresa (…) ”.

DESTAQUES E é aqui que aparece o primeiro (chamemos-lhe) contra-
senso. É que ao mesmo tempo que se pretende credibilizar 
o PER, também o torna quase inoperante. Senão vejamos: 
(sempre que a revisão de contas seja legalmente exigida) 
passa a ser necessário que um contabilista certificado ou 
ROC subscreva a declaração escrita e assinada da empresa 
em que declara que reúne as condições necessárias para a 
sua recuperação, atestando que não se encontra em situa-
ção de insolvência actual; exige-se, também, ao invés de 
um credor, que credores titulares de 10% de créditos não 
subordinados, por meio de declaração escrita, manifestem 
a sua vontade de encetarem negociações conducentes à 
revitalização da empresa; e, ainda, que a empresa remeta 
ao tribunal, ab initio, uma proposta de plano de recuperação 
acompanhada, pelo menos, da descrição da situação patri-
monial, financeira e reditícia da empresa.

Embora possamos compreender o escopo da alteração – 
arriscamos a dizer que a grande maioria dos PERs se as-
sumiram/assumem como uma verdadeira antecâmara da 
insolvência, não no sentido objectivo de recuperar antes 
de avançar para a insolvência, mas tão-somente como um 
meio da empresa ganhar algum fôlego (tempo) até ver de-
cretada a sua insolvência –, no sentido de existir um efecti-
vo controlo e/ou exame de que a empresa não está numa 
situação de insolvência, parece-nos que as alterações terão 
como consequência, como se avançou, tornar o a sua utili-
zação inatingível.

Os próximos meses serão fundamentais para perceber os 
efeitos destas alterações, embora admitamos que possam 
ser também mitigadas pelo cenário ‘pós-crise’. 
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Vitor Peixoto

| O FuTuRO dO ESTAdO 
SOciAl nA uniãO 
EuROPEiA

O 
Estado Social nasceu enquanto resposta histórica 
ao capitalismo industrial dos séculos XIX e XX. No 
final do século XX, a sua evolução consolidou-
se quando o Estado expandiu a sua vertente 

intervencionista, tornando-se o grande mobilizador dos 
recursos económicos da sociedade, com larga intervenção 
na oferta de serviços de educação, saúde e protecção social.

São vários os marcos da Europa Social, nomeadamente a 
Carta Social Europeia (1961), o Primeiro Programa de Acção 
Social para a Europa (1974), a Carta Comunitária dos Direitos 
Sociais Fundamentais dos Trabalhadores (1989), e, mais re-
centemente, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais (2017), que, 
na era da revolução digital, estabelece princípios e direitos 
fundamentais para apoiar os mercados de trabalho e criar 
sistemas de bem-estar justos. Assenta na igualdade de opor-
tunidades e acesso ao mercado de trabalho, condições de 
trabalho justas e protecção social. Os Estados participantes 
são os da zona euro, mas pode estender-se aos restantes.

Pois bem, as alterações no tecido social europeu provoca-
ram um impacto profundo na forma de viver e trabalhar dos 
seus cidadãos. 

Demograficamente, registou-se um aumento da esperança 
média de vida e a decaída da taxa de natalidade, tendo tal 
longevidade um forte impacto nas políticas públicas, que 

DESTAQUES reclamam reformas com vista à sustentabilidade do Estado 
Previdência. 

Por seu turno, a vida laboral transformou-se radicalmente, 
devido ao progresso tecnológico, à globalização e ao cres-
cimento do sector dos serviços. A variedade de carreiras 
existentes e o recurso ao trabalho móvel ou à distância es-
pelham a tendência para a flexibilidade dos trabalhadores, 
num mercado cada vez mais diversificado.

Não obstante a despesa pública inerente a todas estas preo-
cupações, os inquéritos levados a cabo pela Comissão Eu-
ropeia demonstram que os cidadãos europeus continuam a 
estabelecer a política social e o emprego como prioridades, 
revelando insatisfação quanto à forma como estes temas 
são abordados a nível da UE e dos governos nacionais. 

Posto isto, actualmente, o debate sobre a reforma do Estado 
Social centra-se na revisão das suas três funções essenciais: 

i) o investimento social - respeitante às necessidades de compe-
titividade das economias pela educação e formação profissional -;

ii) a protecção social - relacionada com o combate à pobreza e 
à exclusão social; 

iii) a estabilização da economia - atinente à sustentabilidade 
económico-financeira do Estado Social.

A questão coloca-se na adaptação do nosso modelo social 
aos actuais e futuros desafios, sempre em busca do “triplo 
A” social para a UE, permitindo, com isso, que a Europa con-
tinue a ser melhor sítio do mundo para viver. 
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É necessário debater a capacidade dos sistemas económi-
co-sociais continuarem a suprir eficientemente as necessi-
dades sociais (individuais e colectivas). A tónica coloca-se 
na capacitação das pessoas, na construção de estruturas 
sociais fortes e capazes de se adaptarem no tempo, no in-
vestimento nas crianças e jovens para lhes garantir um me-
lhor princípio de vida e facilidade de transições ao longo da 
carreira e na promoção da igualdade de oportunidades.

Como defendeu Jean-Claude Juncker, no seu EPP Action 
Programme 2014/2019: “We believe that Europe is a vast 
community of values and principles among which freedom, 
responsibility, justice, security, respect for the dignity of hu-
man life and equality between men and women. We want a 
healthy society with a new emphasis on solidarity between all 
Europeans. The European Union must become stronger, sim-
pler and more democratic. The European institutions should 
focus on specific major issues while leaving other matters to 
the Member States; we do not want a centralised Europe. Yet 
we believe in a more politically integrated Eurozone, as we 
consider the euro to be a reliable currency that assures poli-
tical stability and makes us more competitive internationally. 
As the party of responsible government, we are determined 
to lead Europe out of the crisis and to create jobs and growth 
through reforms and smart investments, while preserving so-
cial cohesion and good standards of living for all Europeans.”
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Mário Santos Paiva

| inTERnATiOnAl 
TRAnSFER cERTiFicATE 
– cERTiFicAdO 
inTERnAciOnAl dE 
TRAnSFERênciA (ciT)

S
egundo a Regulamentação da FIFA qualquer jogador 
que se encontre registado num clube de uma 
determinada Federação não poderá ser elegível 
para jogar por outro clube de Federação diversa, 

enquanto um Certificado Internacional de Transferência 
(doravante CIT) não tiver sido pedido, emitido e recebido 
pelas respetivas Federações.

Segundo a mesma legislação, no limite, um CIT deverá ser 
solicitado até ao último dia de registo de contratos da Fe-
deração que registará o novo contrato de trabalho desporti-
vo. Para que um CIT seja devidamente emitido, o clube que 
contrata deverá enviar para a respetiva Federação, durante 
o período de registo de contratos, os seguintes documen-
tos: i. Cópia do contrato de trabalho desportivo, ii. Cópia do 
contrato de transferência (definitiva ou temporária), se apli-
cável, ou, em alternativa, prova de que o contrato de traba-
lho desportivo cessou. 

Após receber o pedido de emissão de CIT, a respetiva Fe-
deração deverá solicitar ao clube confirmação acerca do 
pedido existente, assim como detalhes sobre a cessação 
do contrato. 

DESTAQUES Após toda a informação validada, e em 7 dias após o pedido 
de emissão de CIT, a Federação onde o jogador se encon-
trou registado deverá i. ou emitir o CIT em favor da nova Fe-
deração ou ii. rejeitá-lo, explicando os motivos (por exemplo 
informando que o contrato anterior ainda não cessou ou 
que não existe acordo de transferência).

Caso a nova Federação não receba resposta ao pedido de 
CIT 30 dias após o pedido, deverá de imediato registar o 
profissional no novo clube de forma provisória (certificado 
provisório). Este registo provisório converte-se em definitivo 
um ano após o pedido de CIT, sendo certo que o Comitê do 
Estatuto de Jogadores poderá reverte-lo se dentro daquele 
período, a antiga associação apresente razões válidas, fun-
damentando ainda a razão de não ter respondido ao pedido 
de CIT. 

Note-se que todo este processo de inscrição e validação é 
necessariamente burocrático e, por vezes, os pedidos não 
são efetuados tempestivamente na plataforma “Transfer 
Matching System”. Neste caso, o pedido de transferência 
terá, necessariamente de ser revisto pelo “Players’ Status 
and Governance Department” da FIFA que, diz-nos a expe-
riência, caso ambos os clubes se encontrem em sintonia de 
versões, validará a inscrição do atleta. Naturalmente que 
“cada caso é um caso” e se por ventura uma inscrição não 
seja validada, teremos sempre um dos seguintes cenários: i. 
ou o atleta se transfere, não podendo ser elegível para jogar 
até ao inicio da próxima janela de registos de contrato ou ii. 
todo o negócio é anulado (caso tal se encontre devidamen-
te definido no contrato de transferência). 
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“A minha entidade empregadora 
pretende iniciar mecanismos de 
Avaliação do Desempenho dos 
trabalhadores. Pode fazê-lo?”

P
ode. A aplicação de mecanismos para avaliação do 
desempenho dos trabalhadores é totalmente lícita. 
Aliás, não só é lícita como também é, muitas vezes, 
necessária e recomendável no seio da organização 

empresarial. Com efeito, um processo de avaliação de 
desempenho deve ser visto como um processo através 
do qual o empregador avalia a performance dos seus 
trabalhadores no que tange às funções por si exercidas.

De facto, não é por acaso que é concebida como uma po-
derosa ferramenta de gestão empresarial, na medida em 
que permite ao empregador, além de definir os objectivos 
empresariais a atingir, compreender se os resultados obti-
dos se enquadram nas metas traçadas, e até quais as ra-
zões que suportam esse sucesso/insucesso.

CONSULTÓRIO JURÍDICO

Pedro Condês Tomaz

É inegável que os objectivos de uma avaliação de desem-
penho devem ser traçados de modo a que posteriormente 
se possam responsabilizar os trabalhadores pelos resulta-
dos alcançados. Também por isso é necessário que os pró-
prios trabalhadores conheçam os objectivos que o seu em-
pregador tem expectativa que atinjam e, bem assim, quais 
os respectivos critérios de avaliação a que a sua performan-
ce será sujeita.

Naturalmente que o recurso a este tipo de mecanismos dei-
xará de ser lícito quando a sua utilização seja subvertida. Isto 
é, se forem utilizados para condicionar negativamente o de-
sempenho do próprio trabalhador. Por este motivo será de 
evitar uma avaliação de desempenho aplicada em certos 
momentos, nomeadamente momentos em que no seio da 
empresa existam eventuais focos de conflitualidade e em 
momentos em que estejam em órbita decisões relativas a 
remunerações e promoções.
Aliás, retenha-se que uma avaliação de desempenho deve, 
acima de tudo, ter um carácter sistemático e periódico, de-
vendo ser pautada por uma observação reiterada e contí-
nua do desempenho do trabalhador, e não apenas momen-
tânea. Por outro lado, deverá obedecer a um conjunto de 
critérios e procedimentos pré-estabelecidos e dotados de 
alguma generalidade, não devendo ser direccionados de 
forma directa e específica para um trabalhador ou um gru-
po restrito deles.
Após a recolha dos resultados, é necessário compará-los 
com os obtidos pelos restantes trabalhadores, pois só exis-
tindo um efectivo termo de comparação será possível for-
mar uma assunção de bom ou mau desempenho laboral. 
Só assim será possível obter uma apreciação fidedigna do 
valor demonstrado pelo trabalhador no exercício das suas 
funções. 
São vários os objectivos a alcançar com um processo de 
avaliação de desempenho, tais como atestar a adequação a 
uma certa função de um trabalhador; estimular uma maior 
produtividade; auxiliar na tomada de decisões sobre pro-
moções, remunerações, transferências, etc.; ajudar o pró-
prio trabalhador a aperfeiçoar o seu exercício da actividade 
laboral, melhorando a sua performance; promover eventuais 
incentivos salariais a bons desempenhos; entre outros. 
No entanto, não se olvide qual deve ser o principal objectivo 
de uma avaliação de desempenho: melhorar os resultados 
de produtividade da empresa, promovendo junto dos tra-
balhadores métodos de exercício da sua actividade laboral 
que permitam atingir níveis de rendimento mais elevados.
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PROGRAMA ADN JURISTA

No âmbito do Programa ADN Jurista, a NCNPMF & Associados vol-
tou a receber, durante o mês de agosto, mais um aluno da 
Universidade Católica Portuguesa que teve a oportunidade de 
integrar o mercado de trabalho durante três semanas.
O Programa ADN Jurista, é um programa inovador que permite aos 
alunos terem acesso às diferentes áreas do Direito num contexto 
real de trabalho. O aluno Fábio Castro da Silva, no decorrer do Pro-
grama teve a oportunidade de contactar com diferentes áreas do 
Direito como, Trabalho, Fiscal, Desporto, Público, Penal e Contra – 
Ordenações.
O acesso e o contacto com temas que não são abordados duran-
te o curso é uma das principais preocupações da Nuno Cerejeira 
Namora, Pedro Marinho Falcão e Associados, permitindo aos estu-
dantes uma preparação mais exigente, eficaz e realista do mercado.

NÓS POR CÁ
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 “Multas de Milhões obri-
gam a revolução empresa-
rial”, artigo de opinião de 
Nuno Cerejeira Namora e 
Tatiana Marinho 
in “Pontos de Vista”
Num mundo em constante evolução 
tecnológica, com um aumento crescente 
de empresas multinacionais, surge a 
necessidade de serem harmonizadas 
regras sobre um dos principais direitos 
fundamentais dos cidadãos — a proteção 
dos seus dados pessoais.

Pedro Marinho Falcão, 
“É tempo de olhar para 
fora de portas” 
in Advocatus

Ao 25.° aniversário, a Nuno Cerejeira 
Namora, Pedro Marinho Falcão & 
Associados prepara a segunda geração. 
“É tempo de olharmos para fora de portas, 
porque temos uma casa robusta que pode 
resistir a algumas aventuras”, dizem os 
sócios fundadores. 

Nuno Cerejeira Namora, 
in Jornal de Notícias

Portugal está entre os 20 países europeus 
que aumentou o risco de escravatura mo-
derna em 2017. Nuno Cerejeira Namora 
esclarece algumas situações laborais.

Nuno Cerejeira Namora,
in Dinheiro Vivo

Nuno Cerejeira Namora, especialista em 
Direito do Trabalho, esclarece algumas 
das dúvidas mais frequentes dos 
trabalhadores portugueses.

REVISTA DE IMPRENSA

https://www.dinheirovivo.pt/carreiras/duvidas-sobre-trabalho-esclarecidas/
https://www.dinheirovivo.pt/carreiras/duvidas-sobre-trabalho-esclarecidas/
https://issuu.com/ncmpmf/docs/risco_de_escravatura_aumenta_em_por
https://issuu.com/ncmpmf/docs/risco_de_escravatura_aumenta_em_por
https://issuu.com/ncmpmf/docs/ponto_de_vista
https://issuu.com/ncmpmf/docs/ponto_de_vista
https://issuu.com/ncmpmf/docs/advocatus_ncmpmf
https://issuu.com/ncmpmf/docs/advocatus_ncmpmf



