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Pedro Barbosa Morais

| BENEFÍCIOS FISCAIS DAS 
FAMÍLIAS NUMEROSAS

“Através de benefícios fiscais, o Legislador 
Português procura apoiar as famílias 
portuguesas, concedendo determinadas 
facilidades a famílias com três ou mais 
dependentes”.

N
uma era em que a natalidade continua a apresen-
tar números baixos que não permitem a renovação 
das gerações, é primordial incentivar os portu-
gueses a constituírem família.

Através de benefícios fiscais, o Legislador Português procura 
apoiar as famílias portuguesas, concedendo determinadas 
facilidades a famílias com três ou mais dependentes.

A Lei n.º 68/2015, de 8 de Julho, veio alterar o Código de 
Imposto sobre Veículos introduzindo um benefício para famí-
lias numerosas. Desde 1 de Janeiro de 2016, as famílias com 
agregados familiares que comprovadamente tenham mais de 
três dependentes a cargo ou que tenham três dependentes 
a cargo em que dois deles tenham idade inferior a 8 anos, 

TEMA DE CAPA
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podem usufruir de um desconto no montante do Imposto 
sobre Veículos. Ao adquirir um automóvel ligeiros de passa-
geiros com lotação superior a cinco lugares — os comumente 
conhecidos como monovolumes — as famílias beneficiam de 
uma isenção correspondente a 50% do montante de Imposto 
sobre Veículos.

Doutro passo, em sede de Imposto sobre o Rendimento de 
Pessoas Singulares (IRS), também existem regras próprias 
para famílias numerosas. Desde logo em termos de dedu-
ção à colecta, as famílias com três ou mais dependentes 
beneficiam de uma majoração de 5% no limite da dedução 
à colecta a efectuar por cada dependente.

Relativamente ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a 
legislação prevê que as Câmaras possam determinar uma 
redução da taxa do imposto municipal para famílias que 
destinem o imóvel objecto de imposto a habitação própria 
e permanente do agregado familiar. A referida dedução é 
fixa, sendo de 20,00 € para situações com 1 dependente a 
cargo, 40,00 € com dois dependentes a cargo e 70,00 € com 
três ou mais dependentes a cargo. Actualmente, segundo 
a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN),  
existem 225 autarquias a praticar a referida redução.

Igualmente ao nível municipal foi criada a tarifa familiar da 
água, que implementa a lógica per capita também ao con-
sumo de água, estabelecendo a criação de escalões de con-
sumo de acordo com o número de elementos do agregado 
ou a previsão de descontos para famílias com três depen-
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dentes ou mais. De acordo, mais uma vez, com a Associação 
Portuguesa de Famílias Numerosas, existem 179 Municípios 
em Portugal a prever a tarifa familiar da água.

Vale por isto dizer que os campos de intervenção são varia-
dos, mas que a tónica social podia revelar-se de um modo 
mais acentuado, considerando que os problemas demo-
gráficos (aumento da esperança média de vida, natalidade 
tardia e tendencialmente reservada a uma criança) e sociais 
(stress laboral, prevalência profissional por parte de ambos 
os progenitores) que caracterizam a população portuguesa 
se têm vindo a agudizar e não há um esforço visível e verda-
deiramente incentivador, com resultados práticos a médio 
ou longo prazo.
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O direito a alimentos previsto no artigo 1905.º do Código 
Civil, e devido aquando do divórcio, separação judicial de 
pessoas e bens ou declaração de nulidade do casamento 
dos progenitores, é uma obrigação alimentícia especial ou 
qualificada que tem como sujeitos passivos os progenitores e 
como sujeitos activos os seus ascendentes, correspondendo 
a um direito adquirido dos filhos em relação aos progenitores, 
que assenta precisamente na filiação existente. 

Nos seus primórdios, a prestação de alimentos apenas era 
exigível consoante a menoridade dos descendentes. Toda-
via, resultado de uma alteração legislativa concretizada em 
2015, o legislador português estabeleceu a possibilidade de 
prolongamento do pagamento das pensões de alimentos até 
aos 25 anos dos filhos, nas situações que assim o justifiquem.

Neste conspecto, resulta actualmente do n.º 2 do citado pre-
ceito legal que a obrigação de alimentos pelos progenitores 
aos filhos poderá manter-se após a maioridade daqueles, 
e até que os mesmos perfaçam 25 anos de idade, estabe-
lecendo, no entanto, o legislador limites e excepções a tal 
possibilidade, designadamente «se o processo de educação 
ou formação profissional estiver concluído antes daquela 
data, se tiver sido livremente interrompido ou ainda se, em 
qualquer caso, o obrigado à prestação de alimentos fizer 
prova da irrazoabilidade da sua exigência.».

Quanto à concreta medida dos alimentos devidos, a sua atri-
buição não só é determinada tendo em consideração as 
necessidades vitais do beneficiário, mas igualmente o status 
adquirido por aquele durante o matrimónio dos progenito-
res – ou seja, o contexto sócio-económico que até então 
beneficiava. 

Acontece que, a prática tem vindo a demonstrar que são raros 
os casos em que os progenitores logram fazer prova de que 

Rita Reis Almeida

DESTAQUES

essa obrigação não lhes pode mais ser exigível, em virtude 
do actual contexto económico-financeiro do filho, beneficiário 
da pensão de alimentos.

Sobre o tema versou o Tribunal da Relação de Coimbra, 
em Acórdão proferido no pretérito dia 19 de Dezembro de 
2017, no âmbito do processo que correu termos sob o n.º 
1156/15.3T8CTB.C2 e no qual, uma jovem maior, na sequência 
do divórcio dos seus progenitores, intentou uma acção contra 
o progenitor Pai, peticionando o pagamento de uma pensão 
de alimentos no valor mensal de 100,00 €. 

Contudo, entendeu o Tribunal que os pressupostos da con-
cessão de tal obrigação não se encontravam preenchidos 
no caso concreto, precisamente porque, para além da jovem 
maior auferir um rendimento mensal de 126,38 € – suficiente 
para face aos seus reduzidos encargos e despesas, evi-
denciava um percurso escolar muito aquém do razoável e 
expectável, não falando com o progenitor Pai desde Março 
de 2014, o qual, por sua vez, se encontrava a passar graves 
dificuldades económicas.

Assim, determinou o Tribunal que as necessidades alegadas 
pela jovem nunca se poderiam sobrepor às do progenitor Pai, 
julgando improcedente o pedido formulado, decidindo que 
«No caso em apreço, entendemos não ser razoável exigir ao 
requerido que pague alimentos à requerente, sua filha de 22 
anos de idade, considerando o rendimento mensal que esta 
aufere e a ausência de encargos de renda de casa e demais 
despesas inerentes às despesas de um agregado familiar, os 
rendimentos livres do requerido – descontadas as despesas 
que suporta, o percurso escolar daquela, bem como, a falta 
do dever de respeito perante o progenitor, patenteada pela 
factualidade descrita.»

Salienta-se assim que, revestindo a obrigação de prestação 
de alimentos a maiores um carácter excepcional, esta ape-
nas deve ser imposta – e consequentemente mantida – na 
medida em que se revele razoável exigir aos progenitores 
o seu cumprimento, sendo o “critério de razoabilidade” o 
grande balizador da sua concessão.

“(…) a obrigação de alimentos pelos 
progenitores aos filhos poderá manter-se 
após a maioridade daqueles, e até que 
os mesmos perfaçam 25 anos de idade, 
estabelecendo, no entanto, o legislador 
limites e excepções a tal possibilidade (…)”.

| PENSÃO DE ALIMENTOS 
A MAIORES: UMA 
OBRIGAÇÃO SEM LIMITES?
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| A IMPORTÂNCIA   
E O VERDADEIRO IMPACTO 
DAS FATURAS NA DEDUÇÃO  
NO IRS.
“(…) para garantirem o direito a tais 
deduções os contribuintes deverão pedir 
factura com NIF relativas aos bens ou 
serviços em causa (…). 

Terminou no passado dia 15 de Fevereiro o prazo para registar 
e / ou completar no Portal das Finanças (e-fatura) as informa-
ções de facturas que titulam gastos havidos no ano de 2017. 

É geralmente nesta altura do ano que nos perguntamos se se 
justifica pedir factura com número de contribuinte e proceder 
à tarefa de validação das mesmas. 

Para além da questão da “factura da sorte” e do argumento 
do auxílio à evasão fiscal, a reposta é positiva para todos os 
contribuintes que terão imposto a pagar ou direito a reem-
bolso em consequência de terem, ao longo do ano, retido 
na fonte um montante superior ao IRS devido.

Isto porque apenas as facturas validadas no portal garantem 
o direito à dedução. 

DESTAQUES

Eduardo de Sousa Campos

Existem, todavia, limites às deduções, de tal forma que,  
a certa altura, deixa de ser relevante, para efeitos de deter-
minação de imposto a pagar proceder a essa tarefa. 

Importa por isso conhecer as deduções, e respectivos limites, 
que exigem a obtenção de facturas com número de contri-
buinte e inerente validação junto do portal da Autoridade 
Tributária. 

Conferem direito à dedução (até aos limites abaixo indicados) 
as facturas validamente registadas que suportem:

a) 35 % das despesas gerais familiares (compras de super-
mercado, vestuário, luz,  etc), com o limite máximo de 250€ 
por contribuinte e 500€ por casal. Nas famílias monoparen-
tais, a percentagem é de 45% com o limite de 335€

b) 15 % das despesas de saúde suportado por qualquer mem-
bro do agregado familiar, com o limite global de 1.0000€. No 
caso de contribuintes casados que optem pela tributação 
separada as percentagens e limites são considerados a 50%.

c) 30 % das despesas de educação suportado por qualquer 
membro do agregado familiar, com o limite global de 800€. 
No caso de contribuintes casados que optem pela tributação 
separada as percentagens e limites são considerados a 50%.

Dentro destas despesas temos, por exemplo, mensalidades 
de estabelecimentos de ensino, livros e manuais escolares, 
sendo que, inovadoramente, em 2018 será possível deduzir o 
gasto com o arrendamento de casa para estudantes até aos 
25 anos de idade, desde que exista uma deslocação superior 
a 50 km (30% das rendas com o limite de 300€ / ano, sendo 
que o limite global dos gastos com educação aumenta para 
1.000€ quando a diferença se dever a esta dedução do valor 
das rendas).



E-Report FEVEREIRO 2018 6

d) 15 % das despesas relativas a rendas, com o limite de 502€ 
– podendo existir uma majoração no caso de rendimentos 
colectáveis até 30.000,00€, caso em que a dedução pode 
atingir o máximo de 8000€. No caso de contribuintes casa-
dos que optem pela tributação separada as percentagens e 
limites são considerados a 50%.

e) 15 % dos juros de créditos à habitação (para contratos 
anteriores a 31/12/2011) com o limite de 296€ – podendo 
existir uma majoração idêntica à referida na alínea anterior.
No caso de contribuintes casados que optem pela tributação 
separada as percentagens e limites são considerados a 50%.

f) 25 % dos valores suportados com apoio domiciliário, lares 
e outras instituições de apoio à terceira idade (relativas aos 
contribuintes, dependentes, ascendentes e familiares até ao 
3º grau que não possuam rendimentos superiores ao salário 
mínimo nacional), com o limite global de 403,75€.
No caso de contribuintes casados que optem pela tributação 
separada as percentagens e limites são considerados a 50%.

g) 20% das importâncias comprovadamente suportadas e 
não reembolsadas relativas a pensões de alimentos pagas 
a filhos, desde que as mesmas hajam sido decretadas por 
sentença judicial (ou acordo homologado nos termos da lei).

h) 15 % do valor do IVA suportado em cinco sectores de acti-
vidade:  reparação de automóveis, reparação de motociclos, 
alojamento e restauração, cabeleireiros e similares e activi-
dades veterinárias, com o limite de 250,00€ por agregado 
familiar. No caso de contribuintes casados que optem pela 
tributação separada as percentagens e limites são conside-
rados a 50%.

Em síntese: para garantirem o direito a tais deduções os con-
tribuintes deverão pedir factura com NIF relativas aos bens 
ou serviços em causa, aconselhando-se o acompanhamento 
periódico no portal tanto para detectar alguma omissão por 
parte dos emitentes das facturas. como para evitar que tal 
tarefa se concentre no dia 15/02/2019.

Uma última nota para referir que este procedimento tem, em 
2018, um interesse suplementar para os titulares de rendi-
mentos da categoria B, assunto a que, em breve, dedicaremos 
novo artigo.
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| ANTF – AS PROMESSAS 
QUE O VENTO NÃO LEVOU

“30,8 % dos atletas auferem uma 
remuneração inferior às acordadas em 
instrumento de regulamentação colectiva 
de trabalho.”
O contrato colectivo assinado entre a Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional (LPFP) e a Associação Nacional dos Trei-
nadores de Futebol (ANTF), publicado no Boletim do Trabalho 
e Emprego, n.º 20, de 29 de maio de 2012 abrange, no âmbito 
do futebol profissional, as relações de trabalho estabelecidas 
entre clubes/ sociedades desportivas e os treinadores profis-
sionais de futebol ao seu serviço, desde que representados 
pelas associações outorgantes e devidamente filiadas na 
LPFP. As partes prometeram e no cumprimento de tal desíg-
nio, a ANTF requereu a extensão da convenção colectiva às 
relações de trabalho entre empregadores e trabalhadores 
não representados pelas associações outorgantes.

Segundo o apuramento dos Quadros de Pessoal de 2015, 
estão abrangidos pelos instrumentos de regulamentação 
colectiva de trabalho aplicáveis neste sector, 130 trabalhado-
res por conta de outrem a tempo completo, todos do género 
masculino. De acordo com os dados da amostra, o estudo 
indica que 69,2 % do total das remunerações fixadas são 
iguais ou superiores às remunerações previstas no Contrato 
Colectivo, sendo que 30,8 % dos atletas auferem uma remu-
neração inferior às acordadas em instrumento de regulamen-
tação colectiva de trabalho.

A tão desejada e prometida extensão surge na Portaria n.º 
7/2018 de 05 de Janeiro, com as tabelas salariais e cláusulas 
de natureza pecuniária a produzirem efeitos a partir de 01 de 
Janeiro de 2018, numa alteração que obrigará a uma actuali-
zação das remunerações, sendo de prever um acréscimo de 
0,4 % na massa salarial do total dos trabalhadores englobados 
e de 4,9 % para os trabalhadores cujas remunerações devidas 
serão efectivamente alteradas. Estamos a falar de incremen-
tos significativos que não deixam, de facto, de abranger um 
maior espectro de treinadores que até então estavam “livres 
da marcação” deste almejado amparo jurídico e negocial.

Importa salientar que estas alterações, particularmente no 
que diz respeito ao carácter retroactivo das remunerações, 
não viola as premissas do Código do Trabalho, uma vez que 
a alínea c) do n.º 1 do artigo 478.º do Código do Trabalho, 
não obstante proibir o caracter retroactivo dos instrumentos 
de regulamentação colectiva de trabalho, salvaguarda as 
cláusulas de natureza pecuniária. Além do supra descrito, 
relevou não só a data do pedido de extensão (que é posterior 
à data do depósito da convenção Colectiva), como o termo 
do prazo para emissão da portaria de extensão, que iniciou 
os seus efeitos no primeiro dia do mês de Janeiro.

Fica assim prestada a devida vénia às Associações envolvidas, 
mormente à ANTF por cumprir com o prometido, algo que 
como sabemos nem sempre sucede nos processos nego-
ciais colectivos, guiados por promessas vazias que servem 
de mote para rondas de negociação sem a devida concre-
tização futura. Estamos sem dúvida perante uma profissão 
cada vez mais “treinada” e apurada do ponto de vista da sua 
consagração jurídica.

Diogo Soares Loureiro 

DESTAQUES



E-Report FEVEREIRO 2018 8

| PROTEÇÃO DE DADOS: O 
QUE DEVEMOS ACEITAR E 
RECUSAR NA POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE
Com a aproximação da data de produção plena de efeitos 
do Novo Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD), 
25 de Maio de 2018, muitas questões se têm levantado quer 
nas empresas quer nos próprios cidadãos, os titulares de 
dados pessoais. 

Todos nós, diariamente, somos confrontados com a necessi-
dade de aceitar os termos e condições previstos nas políticas 
de privacidade que nos são apresentadas pelos prestadores 
de serviços, seja para compras em loja, compras online, ade-
são a cartões de cliente, seja para nos registarmos num site...
A verdade é que a partir de Maio deste ano as regras alteram 
e as políticas de privacidade também terão (forçosamente) 
de alterar. 

Isto porque, o Novo Regulamento prevê uma regra basilar de 
transparência no tratamento dos dados pessoais, que passa 
a exigir que as informações ou comunicações relacionadas 
com o tratamento desses dados sejam de fácil acesso e 
compreensão. 

Resulta assim que uma politica de privacidade que apresente 
uma descrição genérica ou à qual falte algum elemento espe-
cífico relativo à finalidade de recolha e tratamento de dados, 
deve ser prontamente recusada.

CONSULTÓRIO JURÍDICO

As políticas de privacidade actualmente utilizadas pelas orga-
nizações devem ser integralmente revistas, já que os titulares 
de dados apenas devem aceitar politicas que estejam redigi-
das em linguagem de fácil compreensão e que especifiquem 
exactamente qual a finalidade do tratamento, quem é o res-
ponsável pelo tratamento, qual o período de conservação dos 
dados, devendo ainda conter informação clara acerca dos 
riscos, regras, garantias e direitos associados ao tratamento 
desses dados e dos meios de que dispõem os titulares para 
exercer os seus direitos relativamente a esse tratamento. 
Passa também a ser essencial informar os titulares dos dados 
da eventualidade de transmissão desses dados a terceiros, 
identificando-se claramente quem são os terceiros e o motivo 
dessa transmissão. No caso dos sites e-commerce, deve ser 
ainda detalhada a forma de tratamento dos dados bancários 
fornecidos pelos utilizadores, nomeadamente, através da 
indicação específica da entidade bancária.

Mas será que nos devemos conformar com as caixas pré-
-seleccionadas de aceitação de termos e políticas de priva-
cidade? Não! Passa a exigir-se também que a autorização 
para o tratamento de dados seja manifestada através de 
um acto positivo claro que indique uma manifestação de 
vontade livre, específica, informada e inequívoca de que o 
titular de dados consente no tratamento dos dados que lhe 
digam respeito, ou seja, deixa de existir a possibilidade de se 
utilizar o sistema opt-out para passarmos à obrigatoriedade 
de um sistema opt-in.

Assim, as políticas de privacidade passam a ter de ser for-
muladas numa linguagem clara e simples, sob pena de vio-
lação das normas do RGPD e consequente possibilidade de 
demandas judiciais contra os responsáveis pelo tratamento 
ou de uma eventual acção de fiscalização por parte da Auto-
ridade de Controlo e aplicação de coimas. 

Tatiana Marinho
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Sociedade de Advogados volta a ser selecio-
nada no âmbito do Programa Master Work. 

Maria Luísa Bartilotti de Matos, aluna do 4º ano da Univer-
sidade Portucalense selecionou a Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & Associados para integrar o Programa 
Master Work.
O Programa tem como principal objetivo permitir aos alunos 
uma experiência em contexto de trabalho durante 5 dias. Uma 
formação única e exclusivamente prática que permite ao alu-
no acompanhar os advogados no seu exercício profissional.

Equipa de Privacy & Data Protection em 
sessão de esclarecimentos na ACIB.

A equipa de Privacy & Data Protection da Nuno Cerejeira 
Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados participou na 
sessão de esclarecimento sobre as implicações da nova 
legislação de proteção de dados organizada pela ACIB -  
Associação Comercial e Industrial de Barcelos.

Artigo científico de Michaela Farinha pu-
blicado na última edição da conceituada 
Revista Portuguesa de Ciência Criminal.

O artigo com o título “O Crime de Branqueamento: A Questão 
do dolo eventual. A relevância da teoria da cegueira delibera-
da“,  faz uma abordagem do ilícito-típico do branqueamento, 
incidindo no estudo do seu elemento subjectivo e analisan-
do, na decorrência, a viabilidade da doutrina da cegueira de-
liberada no ordenamento jurídico-penal português.

NÓS POR CÁ
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Equipa de Privacy & Data 
Protection in Jornal  
Barcelos 
Para a equipa de Privacy & Data Protection 
o novo Regulamento Geral de Protecção 
de Dados será uma autêntica “revolução 
empresarial da era digital”.

João Paulo Meireles in RTP 3  
João Paulo Meireles comenta temas da 
atualidade, como a importância da teleas-
sistência e o seu impacto junto dos idosos, 
e as implicações da castração química no 
caso dos agressores sexuais.

Sandra de Carvalho in 
Vida Economica 
Sandra de Carvalho assina artigo de opinião 
na Vida Económica sobre os Serviços 
Públicos essenciais. 

REVISTA DE IMPRENSA

Pedro Marinho Falcão in 
RTP 1, Programa A Praça
As alterações implementadas na 
Declaração de IRS 2018 foi o tema abordado 
por Pedro Marinho Falcão, na rubrica sema-
nal “Aconselhamento Jurídico”.

Miguel Marques Oliveira 
in Jornal de Notícias
Miguel Marques Oliveira assina artigo 
de opinião no Jornal de Notícias com o 
título DES(N)AMOR(O). No artigo o autor 
refere que “caso o agressor seja menor e, 
portanto, dependente (...) de quem exerça 
as responsabilidades parentais, estes 
podem ser responsabilizados civilmente, 
em termos indemnizatórios (...)”.

Pedro Marinho Falcão 
in Diário de Notícias
Declarações de Pedro Marinho Falcão 
ao Diário de Notícias sobre a redução no 
Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis (IMT)
Pedro Marinho Falcão explica que esta 
medida “É para incentivar a compra de casa 
própria que se dá uma benesse a quem a 
adquire”.

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/294
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/294
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/292
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/292
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/293
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/293
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/289
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/289
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/288
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/288
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/287
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/287
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REVISTA DE IMPRENSA

Ana Valente Vieira in 
Ambitur
Ana Valente Vieira assina artigo de opinião 
para a Revista Ambitur sobre “Zonas históri-
cas: Alojamento Local vs Arrendamento”.

Pedro Marinho Falcão 
in Antena 1
Declarações de Pedro Marinho Falcão na 
Antena 1 sobre o caso do Juiz Rui Rangel.

João Paulo Meireles in 
RTP3
João Paulo Meireles comenta as novas 
regras de proteção de dados na RTP3.

Gonçalo Cerejeira Namora 
in Porto Canal 
Declarações de Gonçalo Cerejeira Namora 
no Porto Canal sobre o novo Regulamento 
de Proteção de Dados.

Nuno Cerejeira Namora in 
Jornal Económico
Em declarações ao Jornal Económico, 
Nuno Cerejeira Namora lembra que o 
“lobby sempre existiu e sempre existirá” e 
que é surpreendente e pernicioso “o facto 
de se excluir na proposta a publicidade das 
reuniões com deputados”.

Nuno Cerejeira Namora, 
Eduardo Castro Marques e 
Miguel Marques Oliveira in 
Jornal Público
O que faço nas redes Sociais é da conta 
do patrão?”, é o tema de capa da Grande 
Reportagem do Jornal Público.
Para Nuno Cerejeira Namora “Há cada vez 
mais processos laborais relacionados com 
as redes sociais e um nítido incremento de 
infracções disciplinares”.

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/286
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/286
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/285
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/285
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/283
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/283
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/282
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/282
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/280
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/280
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/278
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/278
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Eduardo Castro 
Marques e João Paulo 
Meireles in Jornal 
Público
No Dia Internacional da Proteção de Dados, 
Eduardo Castro Marques e João Paulo 
Meireles assinam artigo de opinião sobre o 
tema “Privacidade eletrónica: da diretiva à 
proposta de regulamento”.

Angelina Teixeira in 
Vida Económica
Angelina Teixeira assina artigo de opinião 
sobre o tema “CONTRATAÇÃO PÚBLICA: 
novos limiares em vigor”. Para a advogada 
“(...) as alterações/inovações introduzi-
das pelo legislador nacional centram-se, 
essencialmente, na procura da simplifica-
ção, desburocratização e flexibilização dos 
procedimentos de formação dos contratos 
públicos (...)”.

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/277
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/277
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/275
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/275

