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Eduardo Castro Marques

| “DESPEDIR UM 
TRABALHADOR POR 
TRABALHAR HORAS  
A MAIS”

“(...) as lógicas impressivas do 
desempenho, impulsionam os 
trabalhadores a não respeitarem sequer  
o seu período normal de trabalho 
e respectivo descanso.”

Habituámo-nos sempre a enquadrar os despedimen-
tos – com justa causa – por factos imputáveis ao tra-
balhador, nele enquadrando cenários de incumpri-
mentos laborais, como sejam o da concorrência, do 
desrespeito pelo superior hierárquico, do conflito físi-
co com colegas de trabalho, entre outros.

Desta feita, uma grande cadeia de supermercados 
despediu um trabalhador com justa causa por este 
entrar, sem picar o ponto, mais cedo do que o seu 
horário normal. Em sua defesa, para além do con-
hecimento dos superiores, alegou a necessidade de 
cumprir o objectivo de vendas e preparação do su-
permercado. 

TEMA DE CAPA

DEZEMBRO

 2017

Poder-se-ia discutir o crédito de trabalho suple-
mentar, que parece não ter aqui lugar uma vez que 
a prestação não foi prévia e expressamente deter-
minada ou realizada de modo a não ser previsível a 
oposição do empregador. 

Merece todavia destaque, a nova perceção da relação 
laboral, onde as lógicas impressivas do desempenho, 
impulsionam  os  trabalhadores  a  não  respeitarem   
sequer o seu período normal de trabalho e respectivo 
descanso. 

Bem andou a empresa ao não pactuar silenciosa-
mente – como de resto é comum – com o beneficio 
de trabalho (i)legal.

Mas a fundamentação deste despedimento continua. 
Por razões de segurança, é política da própria em-
presa que os trabalhadores não laborem sozinhos. 
Neste seguimento, o comportamento anormal deste 
trabalhador, não só vai contra às regras que lhe foram 
impostas, como poderia vir a culminar na abertura de 
um precedente, o que poria em causa a própria or-
dem da estrutura empresarial.

Na verdade, o que aqui está em causa é a confron-
tação dos deveres do trabalhador, mais concreta-
mente o horário a que se encontrava adstrito vs o tra-
balho efectivemente prestado.

Por responder fica a qual, e quando devemos dar 
prevalência, e em que situações trabalho não será 
trabalho a mais.
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Ao contrário do que a maioria dos adeptos de fute-
bol assumem, as regras pelas quais o Vídeo-Árbitro 
(VAR) se rege não foram discutidas internamente en-
tre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e 
a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na verdade, trata-se de um “protocolo único” a nível 
mundial e cuja utilização terá sempre de ser autorizada 
pela International Football Association Board (IFAB). Tal 
como assumido por esta última entidade, trata-se de 
um método experimental que não pretende alcançar 
100% de certeza em todas as decisões, cingindo-se 
apenas a quatro decisões/incidentes no decorrer do 
jogo, mais concretamente: i. golos; ii. grande penali-
dade; iii. cartões vermelhos directos; e iv. Identificação 
incorreta de atleta. 

Com efeito, em qualquer destas situações, e segundo 
o mesmo protocolo, o VAR apenas deverá ser utilizado 
imediatamente após a decisão do árbitro (incluindo a 
de – prosseguir o jogo - “deixar jogar”, ou caso exista 
um “incidente grave” (um dos quatro definidos acima) 
que aquele (e sua equipa) não tenham visualizado.  

Este método experimental, segue, então, um conjun-
to de regras que exporemos a título meramente ex-
emplificativo: a. a tecnologia do vídeo apenas deverá 
ser utilizada para corrigir erros claros; b. a decisão fi-
nal será sempre tomada pelo árbitro; c. a informação 
prestada pelo VAR deverá ser tratada pelo árbitro 
como sendo prestada pela equipa que se encontra no 
terreno do jogo, d. apenas o árbitro pode iniciar uma 

Mário Santos Paiva

DESTAQUES revisão (o VAR apenas poderá recomendar a mesma), 
e. aberta a revisão, não existe limite temporal para a 
uma vez que a IFAB entende que a certeza é mais 
importante do que a velocidade da decisão, devendo 
todos os outros intervenientes no jogo manter-se af-
astados do árbitro, que, por sua vez, deverá manter-se 
sempre visível. 

A primeira liga portuguesa é um dos primeiros “tubos 
de ensaio” deste protocolo que se prevê ser definitivo  
até 2019. 

Estamos, consequentemente, perante um método 
que carece de melhorias evidentes – atente-se a 
toda a problemática decorrente na presente época 
desportiva – e principalmente carece de uma maior 
formação/experiência dos intervenientes nas de-
cisões. 

Em bom rigor, ter trazido o VAR para a realidade 
profissional, designadamente para a principal prova, 
poderá ter sido um desafio demasiado ousado, uma 
vez que, ao invés de ter proporcionado um maior cli-
ma de paz e de menor tensão fora de campo, trouxe 
à crítica um novo elemento suscetível de a alimentar 
ferozmente. Neste sentido, haverá que ponderar se-
riamente a nível internacional o futuro deste proto-
colo e da sua verdadeira eficácia.

| A(VAR)IADO

“A primeira liga portuguesa é um dos 
primeiros “tubos de ensaio” deste 
protocolo que se prevê ser definitivo  
até 2019.“
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Sandra de Carvalho

| “Serviços Públicos”
“As dívidas de um inquilino ou 
proprietário não se transmitem  
aos novos inquilinos.”
O que são serviços públicos essenciais? 
Consideram-se serviços públicos essenciais, o fornecimen-
to de água, de gás, de energia elétrica, recolha e tratamen-
to de águas residuais, gestão de resíduos sólidos urbanos, 
serviços de telecomunicações. 

A Lei 23/96 de 26 de Julho, atualizada na sua versão mais 
recente, pela Lei nº 10/2013, de 28/01 criou alguns me-
canismos de proteção do utente de serviços públicos es-
senciais.

O fornecedor de serviços, não pode interromper o serviço, 
por falta de pagamento, sem aviso prévio. 

À exigência de pagamento dos serviços prestados deve 
ocorrer com uma antecedência mínima de 10 dias relativa-
mente à data limite para fazer o pagamento.

Em caso de mora do utente, que justifique a suspensão do 
serviço - esta só poderá ocorrer, após advertência por es-
crito ao consumidor com a antecedência mínima de 20 dias 
da dita suspensão.

O direito do fornecedor ao recebimento do serviço prestado 
caduca ao fim de seis meses após a sua prestação. Também 
não podem fazer correções por valores cobrados incorreta-
mente ao consumidor, decorridos os referidos seis meses. 

É proibida a imposição e cobrança de consumos mínimos, 
assim como qualquer importância a título de preço, aluguer, 
amortização ou inspeção periódica de contadores ou outros 
instrumentos de medição dos serviços utilizados.

DESTAQUES

As dívidas de um inquilino ou proprietário não se transmitem 
aos novos inquilinos. 

Assim, não podem ser recusados aos novos inquilinos, a 
celebração de novos contratos, nem exigido o pagamento 
dos ditos valores em divida 
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João Monjardino

| SUBSÍDIO DE NATAL
“O subsídio de Natal é devido por força 
da prestação de trabalho, e não pelo 
trabalho efectivo, (…), não devendo ser 
descontadas no seu cálculo, quer as 
faltas injustificadas, quer as justificadas 
que pela sua duração não acarretem a 
suspensão do contrato de trabalho.”
Previsto no nosso ordenamento jurídico, no artigo 263.º do 
Código do Trabalho (doravante CT), o Subsídio de Natal (ou 
o 13º mês, como é vulgarmente conhecido) é uma prestação 
complementar ou acessória devida pelo empregador ao 
trabalhador.

Durante vários anos houve uma grande confusão sobre qual 
seria a base de cálculo deste subsídio sendo que nos dias 
de hoje, conjugando os artigos 262.º e 263.º do CT, é rela-
tivamente pacífico que para o cálculo deste subsídio será 
apenas considerada a retribuição base, acrescida de diu-
turnidades, ficando de fora deste cálculo outras retribuições 
complementares (p.ex. subsídio de turno, subsídio de assi-
duidade, etc.).  

Em boa verdade, esta prestação pecuniária, deve ser paga 
ao trabalhador durante a quadra natalícia, sendo o seu ob-
jectivo assegurar ao mesmo uma disponibilidade financeira 
que lhe permita enfrentar o acréscimo de despesas tradi-
cionalmente associado a esta época do ano. 

O subsídio de Natal traduz-se numa prestação retributiva 
de vencimento anual, que deverá ser paga até ao dia 15 de 
Dezembro de cada ano, sendo que nos termos do nº1 do 
artigo 263.º do CT, equivalerá a um mês de retribuição.

DESTAQUES

Mais adiante, nos termos do nº2 do artigo 263.º do referi-
do diploma legal, resultam taxativamente três “desvios”/
excepções à regra geral, na forma de calcular o subsídio 
de Natal, passando o mesmo a ser calculado proporcional-
mente ao tempo efectivo de trabalho. 
São essas três excepções:

a) o ano de admissão do trabalhador; 
b) o ano de cessação de contrato do trabalhador; 
c) em caso de suspensão de contrato de trabalho por facto 
respeitante ao trabalhador.

Para o efeito, a suspensão do contrato de trabalho poderá 
ser por facto respeitante ao empregador, bem como ao tra-
balhador, sendo que por agora me irei apenas debruçar so-
bre esta última razão.

Nas palavras do Autor Jorge Leite, a suspensão do contrato de 
trabalho consiste na «coexistência temporária da subsistência 
do vínculo contratual com a paralisação de algum ou alguns 
dos principais direitos e deveres dele emergentes». 

No nosso ordenamento jurídico esta figura está prevista no 
artigo 296.º do Código do Trabalho. Nos termos do nº1 do 
mesmo artigo «Determina a suspensão do contrato de tra-
balho o impedimento temporário por facto respeitante ao 
trabalhador que não lhe seja imputável e se prolongue por 
mais de um mês, nomeadamente doença, acidente ou facto 
decorrente da aplicação da lei do serviço militar».

Assim, para que se verifique a suspensão do contrato de 
trabalho por facto respeitante ao trabalhador, é necessário 
que se verifiquem três pressupostos cumulativos:

• Impossibilidade temporária do trabalhador prestar tra-
balho;
•  Impossibilidade essa, tem que ter uma duração mínima 
de um mês;
 • Ainda que seja por facto respeitante ao trabalhador a mes-
ma não lhe pode ser imputável.
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Qualquer uma das faltas justificadas do trabalhador, apenas 
serão reconduzidas ao conceito da suspensão, e por inerên-
cia enquadradas numa das causas do cálculo proporcional 
ao tempo de trabalho do subsídio de Natal, se esse período 
de faltas respeitar os três requisitos supra explanados. 

Ou seja, o trabalhador até pode faltar ao longo do ano, mais 
de trinta dias, assumindo que aqui existe alguma razão jus-
tificativa para tal, e o seu contrato nunca se irá considerar 
suspenso, porquanto o período de faltas represente um 
período inferior a um mês ininterrupto de duração. 

No nosso ordenamento jurídico-laboral, considera-se falta 
«a ausência de trabalhador do local em que devia desem-
penhar a actividade durante o período normal de trabalho 
diário.» (ex vi artigo 248.º nº1 do Código do Trabalho). As 
faltas subdividem-se em dois tipos: faltas justificadas e in-
justificadas. 

Destarte, a falta injustificada corresponde a um incumpri-
mento ilícito e culposo do contrato de trabalho, sendo que a 
falta justificada corresponde a um incumprimento não cul-
poso ou a uma impossibilidade de cumprimento, podendo 
esta até representar, não um cumprimento não culposo, 
mas um comportamento inteiramente lícito.

Ora, o artigo 249.º do CT faz uma separação do que será 
por um lado falta justificada ou por outro lado injustificada. 
Taxativamente, este artigo expõe os motivos que levam a 
que uma falta seja considerada justificada, expondo por 
excepção que tudo o que não se enquadre nesta previsão, 
seja considerado enquanto falta injustificada. 

Este artigo acaba por não ser taxativo strictu sensu, na me-
dida em que permite também que sejam consideradas fal-
tas justificadas «A que por lei seja como tal considerada.» ou 
até mesmo «A autorizada ou aprovada pelo empregador». 

Quanto aos efeitos, a falta justificada no seu regime geral, 
não acarreta a perda de qualquer direito para o trabalhador. 
Por via de regra, e mais concretamente quanto ao direito a 
receber a retribuição, o trabalhador que apresente motivo 
justificativo da sua falta, não perderá o direito à mesma. 

Ainda assim o artigo 255.º do CT no seu nº2 estabelece um 
regime excepcional, de certos casos em que o trabalhador 
perde o direito à retribuição. A título de exemplo, atendendo 
concretamente à alínea a) deste número 2, onde se pode 
ler que o trabalhador perde o direito à retribuição quando 
falte «Por motivo de doença, desde que o trabalhador ben-
eficie de um regime de segurança social de protecção na 
doença;».

Para o efeito, o subsídio de doença, é uma prestação em 
dinheiro, atribuída pela segurança social ao beneficiário, para 
compensar a perda de remuneração resultante do impedi-
mento temporário para o trabalho, por motivo de doença.

Ou seja, este subsídio existe, para, por um lado, desonerar a en-
tidade empregadora que não beneficiou da prestação laboral 
deste trabalhador, e por outro, assegurar que este não fique 
desprovido de meios para assegurar a sua normal vivência.  
Por outro lado, quanto aos efeitos para o trabalhador que 
falte injustificadamente, a regra geral estatui que o mesmo 
perde o direito à retribuição durante o período de ausência, 
na medida em que esta falta representa uma violação do 
dever de assiduidade. 

O que se pretende explicar com esta exposição, é que no 
caso concreto de um trabalhador que falte quer por mo-
tivo justificado, por exemplo, através da apresentação de 
um atestado e beneficie de um regime de protecção de 
doença, ou por outro lado, o trabalhador que falte injustifi-
cadamente, em ambos os casos, o mesmo perde o direito a 
exigir a retribuição à entidade empregadora. 

A diferença está no facto de, pelo lado da falta justificada, o 
trabalhador obter a sua retribuição por via da segurança so-
cial, e no caso da falta injustificada perder sem mais o direito 
à retribuição durante o período de ausência. 

Poderá este regime ser aplicado analogicamente, para que 
o trabalhador perca também o direito à sua retribuição por 
via do subsídio de natal? 

Ora, parece-me palpavelmente que não. A razão de o ser 
prende-se com o facto de o objectivo deste regime ser, por 
um lado a limitação à dupla retribuição do trabalhador, e 
por outro, a punição do trabalhador por um comportamento 
ilícito. 

Em ambos os casos, aplicar este regime analogicamente à 
perda do direito à retribuição no subsídio de Natal, seria de 
certa forma punir o trabalhador, ou por uma causa que não 
lhe será imputável ou puni-lo duplamente, o que será axi-
omaticamente excessivo. 

Em jeito de conclusão, a regra geral dita que o subsídio de 
Natal é devido por força da prestação de trabalho, e não 
pelo trabalho efectivo, como acontece em caso de verifi-
cada qualquer uma das supra referidas excepções, não 
devendo ser descontadas no seu cálculo, quer as faltas in-
justificadas, quer as justificadas que pela sua duração não 
acarretem a suspensão do contrato de trabalho. 
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Cátia Pinto Ribeiro

| CCT CADUCADA VÁLIDA OU 
NÃO?
“(…) as horas prestadas fora do horário 
de trabalho terão que se considerar como 
trabalho suplementar.”
Em decisão do Tribunal da Relação de Évora de 28 de junho 
de 2017, foi decidido que, conforme o disposto do n.º 6 do 
artigo 501º do Código de Trabalho (CT) “Após a caducidade 
e até à entrada em vigor de outra convenção ou decisão 
arbitral, mantêm-se os efeitos acordados pelas partes ou, 
na sua falta, os já produzidos pela convenção nos contratos 
de trabalho no que respeita a retribuição do trabalhador, 
categoria e respetiva definição, duração do tempo de 
trabalho e regimes de proteção social cujos benefícios 
sejam substitutivos dos assegurados pelo regime geral 
de segurança social ou com protocolo de substituição do 
Serviço Nacional de Saúde.”

Ou seja, entendeu-se que, não tendo as partes contratantes 
acordado sobre os efeitos decorrentes da convenção, que, 
estes deveriam manter-se após a respetiva caducidade 
– n.º 5 do artigo 501.º CT, devendo subsistir os efeitos já 
produzidos nos contratos de trabalho celebrados durante 
a vigência da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), 
designadamente: (i) os relativos à retribuição, (ii) categoria 
profissional, (iii) duração do tempo de trabalho, e (iv) 
benefícios sociais que a convenção caducada concedia 
aos trabalhadores, passando a reger-se quanto ao restante 
pelo regime geral do Código do Trabalho, tendo de 
continuar a aplicar-se as respetivas disposições, até que as 
mesmas venham a ser substituídas por outro Instrumentos 
de Regulação Coletiva de Trabalho IRCT. 

Posto isto, verificando-se a caducidade da convenção, esta 
deixa de produzir os seus efeitos, a partir de então e até à 
celebração de nova convenção, a relação de trabalho passa 
a reger-se pelo acordado pelas partes; não havendo esse 
acordo, mantêm-se os efeitos produzidos pela convenção 
no que respeita às matérias acima referidas.

Mas, em relação ao Banco de horas previamente instituído 
pela anterior CCT é ou não válida?

Pela alínea 3) do artigo 208.º do CT, foi aditado, sob a 
epígrafe “Banco de horas individual”, o artigo 208.º-A, 
que consagra a possibilidade de, por acordo entre o 
trabalhador e o empregador, o período normal de trabalho 
ser aumentado até duas horas diárias e atingir 50 horas 

DESTAQUES

semanais, tendo o acréscimo por limite 150 horas por ano, 
sendo que o respetivo acordo deve regular a compensação 
do trabalho prestado em acréscimo. 

O que pode ser feita mediante, pelo menos, uma das 
seguintes modalidades referidas no n.º 4 do artigo anterior: 
(i) Redução equivalente do tempo de trabalho; (ii) Aumento 
do período de férias; ou (iii) Pagamento em dinheiro.

A antecedência com que o empregador deve comunicar 
ao trabalhador a necessidade de prestação de trabalho, 
e o período em que a redução do tempo de trabalho 
para compensar trabalho prestado em acréscimo, deve 
ter lugar por iniciativa do trabalhador ou, na sua falta, do 
empregador, bem como a antecedência com que qualquer 
deles deve informar o outro da utilização dessa redução.

Todavia, quando não é junto qualquer quadro de 
equivalências anexo a tal acordo entre o trabalhador e 
empregador e não se provando a existência de um regime 
válido de banco de horas, as horas prestadas fora do 
horário de trabalho terão que se considerar como trabalho 
suplementar.

Em forma de resumo e conclusão, ainda que a convenção 
coletiva de trabalho tenha caducado, o trabalhador 
abrangido não perde os direitos que decorrem do contrato 
de trabalho que celebrou.
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| UTILIZAÇÃO DO 
TELEMÓVEL PARA FINS 
PESSOAIS DURANTE O 
HORÁRIO DE TRABALHO. 

“De facto, perante toda a densificação da 
utilização dos telemóveis e outros meios 
tecnológicos de comunicação móvel, 
é irrealista e contraproducente que, 
no contexto da relação de trabalho, se 
proíba de forma absoluta a sua utilização 
para fins que não sejam estritamente 
profissionais, quando feita de forma 
mínima e responsável.”

«A.- Estou sim? Bom dia! B.- Viva, como estás, Artur? 
A.- Tudo bem, e contigo? Que tal foi o fim de sema-
na? B.- Foi bom. Mas... não estás a trabalhar?? A. - E 
estou…»

Será possível uma utilização do telemóvel por par-
te do trabalhador durante o seu horário de trabalho? 
Durante aquele período em que deveria estar com 
total heterodisponibilidade em prol de uma diligente 
prestação da sua actividade laboral, sem distracções 
ou perturbações tendentes a afectar o bom ambiente 
de trabalho e/ou a produtividade da empresa?

De facto, não existe um normativo legal que - sem 
mais - proíba liminarmente o trabalhador de utilizar 
o seu telemóvel durante o seu tempo de trabalho.  
Existem, sim, alguns preceitos a que o trabalhador 
deve atender no decorrer da sua prestação de tra-
balho, tal como a obrigação de prestar a sua activ-
idade com rigor, zelo e diligência, não observando 
comportamentos que coloquem em causa a boa pro-
dutividade da entidade empregadora.

E será que uma utilização mínima e responsável é 
susceptível a traduzir-se numa inobservância dos 
seus deveres laborais, ou será até vulnerável a des-

CONSULTÓRIO JURÍDICO

encadear uma sequela na produtividade da entidade 
empregadora? É uma incógnita. Na verdade, todos 
estes juízos só poderão ser avaliados casuistica-
mente, em função do tipo de actividade laboral a ser 
prestada e do modo de utilização que o trabalhador 
faz do seu telemóvel. 

Em boa verdade, se estivermos perante uma ac-
tividade laboral prestada numa linha de produção 
estandardizada (por exemplo), naturalmente que a par-
agem da actividade por parte do trabalhador para uti-
lizar o telemóvel poderá provocar consequências ne-
fastas para a produtividade da entidade empregadora. 
Situação distinta já será o caso em que o trabalhador 
preste um outro tipo distinto de actividade laboral que 
hipoteticamente contenha vários “tempos mortos” (re-
cepcionista, administrativo, etc.). Efectivamente, a uti-
lização do telemóvel nesses mesmos períodos não 
deverá afectar per si a produtividade e a boa execução 
da prestação de trabalho, pelo que poderá ser perfeit-
amente lícita uma utilização residual e consciente do 
telemóvel.

Pedro Condês Tomaz
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É consensual que a produtividade da entidade em-
pregadora deverá estar no cerne da apreciação 
do carácter lícito ou ilícito na utilização do aparelho 
eletrónico pelo trabalhador. Não obstante, também 
não poderá ser descurada a promoção humana e so-
cial deste, o que acaba por reforçar a tese de não es-
tar inteiramente vedada ao trabalhador a utilização de 
telemóvel durante o horário de trabalho, desde que 
estejam contempladas condições que o possibilitem, 
sem que a sua conduta redunde numa omissão/in-
observância dos seus basilares deveres laborais.

Inolvidavelmente, a relação laboral envolve uma impli-
cação profunda na pessoa do trabalhador, em várias 
dimensões que não apenas as técnico-profissionais. 
Esta é uma relação marcada por elevados índices 
limitativos da liberdade de acção do trabalhador, pelo 
que acaba por ser natural que tais limitações desen-
cadeiem um conflito entre a esfera de garantias do 
trabalhador e o poder de direcção e organização da 
entidade empregadora.

Por natureza a própria especificidade da relação lab-
oral implica uma série de limitações da liberdade do 
trabalhador, pelo que esta limitação - a ser criada 
pela entidade empregadora - seria apenas mais uma 
a juntar a muitas outras possíveis de serem impostas 
ao trabalhador. Ainda que o legislador não contem-
ple um normativo que iniba o trabalhador de utilizar o 
telemóvel no seu horário de trabalho, é plenamente 
lícito à entidade empregadora definir as regras da sua 
utilização na execução da prestação da sua activi-
dade laboral. 

De facto, perante toda a densificação da utilização 
dos telemóveis e outros meios tecnológicos de co-
municação móvel, é irrealista e contraproducente 
que, no contexto da relação de trabalho, se proíba de 
forma absoluta a sua utilização para fins que não se-
jam estritamente profissionais, quando feita de forma 
mínima e responsável. 

Porém, não se poderá sonegar que a faculdade de 
regulamentar condutas é necessária para a organi-
zação da empresa, representando um instrumento 
fundamental não só para a valoração das formas de 
execução do contrato de trabalho, como também 
para a própria efectivação do poder directivo da enti-
dade empregadora. 

Ainda assim, esta prerrogativa ao dispor do empre-
gador, atendendo à posição de dependência do tra-

balhador, potencia a existência de um manifesto risco 
de serem violados os seus direitos pessoais. Pelo que, 
em regra, o controlo da utilização do telemóvel duran-
te o tempo de trabalho não deve - desde logo - ser 
feito de forma individualizada, mas sim de uma forma 
global e não persecutória face a algum trabalhador 
singular. 

Ora, a regulamentação e publicitação da utilização do 
telemóvel durante o período de trabalho poderão ser feitas 
tendencialmente de duas formas: mediante a inclusão das 
regras no regulamento interno da empresa; ou através de 
um documento autónomo que fixe estas normas, o qual 
deverá ser afixado num local (ou vários) apropriado a que 
todos os trabalhadores possam obter conhecimento do seu 
conteúdo.

Neste sentido, e caso pretenda regulamentar tal uti-
lização, compete ao empregador indicar, de forma 
cabal e clara, em que momentos poderão os tra-
balhadores fazer uso do seu aparelho de comuni-
cação móvel (ou outros similares). É recomendável 
que essas condições e limitações sejam claramente 
publicitadas, de modo a que seja assegurado ao tra-
balhador o conhecimento claro e consciente do grau 
de tolerância e do tipo de utilização que lhe é permit-
ido durante os períodos de prestação da actividade 
laboral, de forma a conseguirem simultaneamente 
antever as consequências que resultarão do incum-
primento daquelas determinações.

Atento ao supra exposto, acaba por ser consensu-
al que o caminho da regulamentação interna destas 
situações deverá ser o caminho a seguir por qualquer 
entidade empregadora. E, nos casos em que este 
regulamento interno inexista, impossibilitando uma 
solução liminar destas questões, restará sempre 
recorrer a um dos maiores cânones da relação lab-
oral: o bom senso!
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Conferência “Orçamento do Estado – 
Transparência em 2018?”

Pedro Marinho Falcão participou como orador convidado 
na Conferência “Orçamento do Estado – Transparência em 
2018?”, organizada pela Elsa Universidade do Porto, no âm-
bito da unidade curricular de Finanças Publicas da Licen-
ciatura em Direito. No decorrer da conferência foram deba-
tidas as alterações sofridas no OE para 2018 face aos anos 
anteriores.

Workshop “À Conversa com o teu Futuro”

Eduardo Castro Marques esteve à conversa com os alunos 
da Escola de Direito da Universidade do Minho. No decorrer 
do workshop, Eduardo Castro Marques falou sobre os desa-
fios que os jovens juristas vão encontrar quando ingressa-
rem no mercado de trabalho.

2º Congresso Nacional de Medicina Estética

Adriana Monteiro participou, na qualidade de oradora con-
vidada, no 2º Congresso de Medicina Estética, promovido 
pela SPME - Sociedade Portuguesa de Medicina Estética 
e Antienvelhecimento. O tema da sua intervenção, “Fisca-
lidade em Medicina Estética” teve como objetivo abordar e 
debater a tributação dos actos médicos. 

NÓS POR CÁ
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Alterações do Orçamento do Estado deba-
tidas em Aveiro

Pedro Marinho Falcão, participou como orador convidado 
no Seminário promovido pelo Grupo Moneris. O seminário 
teve como principal objetivo debater as alterações previstas 
no Orçamento do Estado para 2018, bem como esclarecer 
e informar os participantes sobre as novidades para as em-
presas, especialmente para as PME e microempresas.

  

 

NÓS POR CÁ

Equipa de Privacy & Data Protection par- 
ticipa no Seminário sobre “O Novo regula- 
mento da protecção de dados”
A equipa de Privacy & Data Protection da Sociedade de 
Advogados, participou no seminário promovido pelo grupo 
Moneris sobre o “Novo regulamento da protecção de da- 
dos”. Tatiana Marinho e Eduardo Castro Marques abordaram 
temas como, os principais desafios e as novas regras e ris- 
cos da aplicação do novo regulamento, que irá exigir uma 
atenção cuidada por parte das organizações que lidam com 
dados pessoais.
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Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão e 
Pinto de Almeida in Advo-
catus
Sociedade de Advogados assessorou 
juridicamente a Câmara Municipal de 
Barcelos, no acordo extrajudicial em 
que o município poupou cerca de 200 
milhões de euros.

Equipa de Privacy  
& Data Protection 
in Diário de Aveiro
Tatiana Marinho e Eduardo Castro Marques 
apresentaram “o Novo Regulamento da 
protecção de dados” no Seminário pro-
movido pela Moneris.

Pedro Marinho Falcão 
in RTP 3 - 24 Horas
Declarações de Pedro Marinho Falcão so-
bre a sentença que condena o Novo Banco 
por ter vendido produtos do BES. 
Para o advogado esta decisão “pode 
influenciar todos os casos em que alguém 
vendeu produtos financeiros enganando 
o cliente e não transmitindo a informação 
correta”.

Pedro Marinho Falcão 
in Advogar
Pedro Marinho Falcão debate as alterações 
do Orçamento do Estado com alunos da 
Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto. Um iniciativa promovida pela ELSA 
U.Porto - The European Law Student’s 
Association – U.Porto. 

REVISTA DE IMPRENSA

Pedro Marinho Falcão in 
Diário de Aveiro

Cerca de 40 empresários estiveram 
presentes num debate promovido pela 
Moneris, com a presença de Pedro Marinho 
Falcão na qualidade de orador convidado. 
O seminário abordou as novidades que se 
avizinham para 2018 no âmbito do Orça-
mento do Estado.  

Equipa especializada e 
certificada em Data Pro-
tection Compliance  
in Advogar
A equipa de Privacy & Data Protection da 
Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho 
Falcão & Associados foi certificada e 
acreditada em Data Protection Complian-
ce pelo EIPA. Os associados Eduardo 
Castro Marques, Tatiana Marinho, João   
Paulo Meireles e Gonçalo Cerejeira Na-
mora obtiveram a certificação na área de 
Dados Pessoais e Privacidade promovida 
por este Instituto Europeu com sede em 
Maastricht.

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/247
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/247
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/237
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/237
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/244
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/244
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/248
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/248
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/249
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/249
http://www.advogar.pt/2017/nuno-cerejeira-namora-pedro-marinho-falcao-certificada-em-data-protection-compliance/
http://www.advogar.pt/2017/nuno-cerejeira-namora-pedro-marinho-falcao-certificada-em-data-protection-compliance/
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Nuno Cerejeira Namora in 
TVI 24
Declarações de Nuno Cerejeira Namora 
sobre o Acordo que põe termo ao litígio 
entre a Ordem dos Advogados e Advoga-
dos Estagiários, no qual a OA é obrigada a 
devolver 130 mil euros cobrados “a mais.

Eduardo Castro Maques 
e João Monjardino in 
Público Online
Para Eduardo Castro Marque e João 
Monjardino as “contraordenações têm 
objectivos de prevenção especial e geral, 
sendo necessário começar a “educar” as 
pessoas porque pensam que a água é um 
recurso ilimitado”.

Eduardo Casto Marques 
in SIC Notícias
Eduardo Castro Marques considera que 
é necessário criar medidas antisseca que 
promovam a poupança de água e travem o 
desperdício de água.
A proposta contra o desperdício de água 
vai ser apresentada por João P. Monjardino 
e por Eduardo Castro Marques até ao final 
do ano aos Grupos Parlamentares.

REVISTA DE IMPRENSA

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/236
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/236
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/255
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/255
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/256
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/256



