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| “DADOS DAS 
COMUNICAÇÕES  
E SERVIÇOS OVER-THE-TOP 
COMMUNICATIONS (OTT)”
“As principais novidades do mais recente 
normativo euro peu (..) passam por abranger 
serviços de comunicações electróni cas que 
não estavam abrangidos pela anterior 
Directiva, como é o caso dos serviços OTT 
(WhatsApp; Facebook Mes senger; Skype; 
iMessage, Sync.ME, entre outros)”.

O
s serviços Over-the-Top (OTT) são um tipo de comu-
nicações em tempo real que operam via internet. As 
comunicações efectuadas neste âmbito permitem 
aos consumidores e aos operadores no mercado a 

utilização de serviços que visam, entre outros, reduzir as des-
pesas nas comunicações, designadamente as tarifas interna-
cionais de chamadas e roaming. As (não tão) novas soluções 
de comunicações OTT permitem a comunicação por voz, tex-
to, vídeo, conferência e partilha em tempo real e estão hoje 
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disponíveis em quase todos os equipamentos fixos e móveis e 
para quase todos os sistemas operativos.

É inegável que os OTT estão a provocar nos consumidores 
a substituição dos serviços tradicionais. As características 
destes serviços da Era Digital comportam vantagens ines-
timáveis para utilizadores e operadores. Não obstante, os 
perigos que os titulares de dados pessoais enfrentam nesta 
nova realidade são preocupantes e exigem cautelas.

O sector das comunicações, em especial o espaço cres-
cente que vem sendo ocupado pelos OTT, tem mere-
cido um olhar atento por parte da Comissão Europeia.  
Na verdade, a actual Directiva relativa à privacidade e às co-
municações electrónicas (cuja ultima revisão foi efectuada 
em 2009) não acompanhou a evolução tecnológica que se 
verificou nos últimos anos, podendo afirmar-se que existe 
um “vazio” na privacidade e protecção das comunicações 
transmitidas através de OTT, já que, de um modo geral, es-
tas comunicações (ou, os prestadores destes serviços) não 
estão abrangidas pelo quadro normativo em vigor.

No entanto, a Comissão tem vindo a manifestar a necessi-
dade de se manter a confiança e segurança no mercado 
único digital e da sua articulação com a protecção dos da-
dos pessoais dos utilizadores, em número cada vez mais 
crescente, assegurando-se que estes serviços mantêm o 
mesmo nível de confidencialidade que os operadores de 
telecomunicações tradicionais. Aliás, já em 2015, com a 
apresentação do relatório final da Estratégia para o Merca-
do Único Digital (MUD), tinham sido reconhecidas mudanças 
de paradigma no sector digital que fizeram a União Europeia 
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assumir o ambicioso objectivo de remodelação do quadro 
regulamentar das telecomunicações. Entre os vários inten-
tos, destacam-se a necessidade de garantir condições de 
concorrência equitativas para os intervenientes no Mercado 
e a promoção de uma efectiva defesa dos consumidores. 

Neste cenário, e ainda que com cerca de um ano de atraso 
relativamente ao projectado, surgiu a Proposta de Regula-
mento E-Privacy, que visa complementar o Regulamento 
Geral de Protecção de Dados (RGPD) já em vigor e esta-
belecer normas mais específicas em matéria de protecção 
das comunicações electrónicas. 

As principais novidades do mais recente normativo euro-
peu em matéria de protecção de dados passam, nomeada-
mente, por abranger serviços de comunicações electrónicas 
que não estavam abrangidos pela anterior Directiva, como 
é o caso dos serviços OTT (WhatsApp; Facebook Messen-
ger; Skype; iMessage, Sync.ME, entre outros), passando a 
estabelecer-se um princípio geral de proibição de ingerên-
cia nas comunicações electrónicas, quer relativamente aos 
seus conteúdos, quer relativamente a metadados (data, 
hora, duração, localização), reforçando-se a confiden-
cialidade destas comunicações, sendo proibida por este  
Regulamento qualquer interferência com a transmissão de 
dados sem o consentimento das partes comunicantes.

A alteração operada quanto ao âmbito de aplicação materi-
al do novo diploma alarga significativamente o espectro das 
realidades abrangidas. Além destes operadores e serviços 
de comunicações electrónicas como Whatsapp e Facebook 
Messenger, há uma especial atenção a um fenómeno digital 
também ele crescente: as denominadas listas acessíveis ao 
público. De facto, proliferam os serviços (via web ou app) 
que permitem aos utilizadores efectuar chamadas através 
de internet e, simultaneamente, a identificação dos utiliza-
dores apenas com um número de telemóvel. Aplicações 
como Sync.ME, CIAapp ou TrueCaller permitem aos utiliza-
dores identificar um outro, tornando acessíveis dados pes-
soais para os quais não obtiveram consentimento para o 
tratamento. O processo é simples: o utilizador que pretender 
utilizar aquele serviço aceita partilhar com o fornecedor to-
dos os dados da sua lista de contactos, que posteriormente 
são disponibilizados a todos os outros. Este tipo de serviço 
suscita inúmeras questões de duvidosa conformidade quer 
com o RGPD, quer com a Directiva E-Privacy, e mais ainda 
à luz da nova Proposta de Regulamento E-Privacy. Desde 
logo, o conceito de consentimento abraçado pela Proposta 
remete-nos para as exigências aprovadas com o RGPD, ou 
seja, impõem uma manifestação de vontade livre, específi-
ca, informada e explícita. 

Por outro lado, há uma manifesta violação dos princípios es-
truturantes em matéria de protecção de dados porquanto 
são divulgados dados de cidadãos que nem sequer são uti-
lizadores, mas simplesmente figuram nas listas de contactos 
de outros que o são.

Tal como acontece no RGPD, a Proposta de Regulamen-
to E-Privacy estabelece coimas que podem ascender a € 
20.000.000,00 ou, no caso de uma empresa, a 4% do volume de 
negócios anual a nível mundial.

O paradigma mudou e procura-se agora mudar também o 
enquadramento legal para o acompanhar. Tal como com o 
RGPD, os desafios que se impõe às empresas no âmbito das 
comunicações electrónicas são colossais e exigem repen-
sar a forma como se disponibilizam os serviços da Era Digi-
tal por forma a garantir a protecção dos dados pessoais e a 
confidencialidade e segurança das comunicações.
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As inovações que o Regulamento Geral de Protecção de 
Dados – RGPD, aprovado pelo Reg. (EU) 2016/679 trouxe 
consigo obrigam à revisão e actualização de outros nor-
mativos como é o caso da Diretiva 2002/58/CE - Diretiva 
e-Privacy - tendo já sido apresentada – sendo que quan-
to a esta foi entendido apresentar uma proposta de um 
novo Regulamento que a venha a substituir, atendendo às  
características deste atom procurando abranger a inclusão 
de novas temáticas, tendo em conta a presente evolução 
tecnológica de sectores em constante dinâmica como são os 
das comunicações,  do comércio e serviços à escala global,  
e áreas como o  consumo e a publicidade.

Nas comunicações electrónicas a regra é a da confiden- 
cialidade, estando proibida a interferência nas mesmas, 
incluindo a sua recolha, tratamento, reprodução e ma-
nutenção, sendo de salientar que esta proibição se estende 
quer aos metadados (duração, ponto de origem, ponto de 
destino, tamanho/peso da comunicação) quer também 
quanto ao conteúdo sendo também uma novidade a sua 
aplicação não só às clássicas telcom´s mas também aos 
operadores de serviços over the top (OTT) que recorrem à 
transmissão por via de dados.

Eduardo Castro Maques  
e João Paulo Meireles

DESTAQUES

Ao nível das exceções a esta regra geral encontramos novi-
dades como sejam aquelas que se encontram motivadas por 
razões de segurança, mas também quando a necessidade 
do tratamento decorra precisamente do serviço a prestar 
necessitar de tal informação (GPS, medições de fluxos ou 
movimentos de massas, informação meteorológica) para 
além das decorrentes da faturação 

Outra novidade reside na necessidade de anonimi-
zação ou apagamento na senda do prescrito pelo RGPD. 
É no entanto de salientar que o conteúdo dos equipamen-
tos terminais como sejam os telemóveis ou os tablets con-
tinuará protegido não sendo legítimo aceder quer às listas 
de contactos, quer às fotografias ou imagens, câmara ou 
até impressões digitais que permitam desbloqueamento do 
aparalho ou ainda aos cookies ou identificadores ocultos pre-
sentes no equipamento, designadamente na sua memória.
Uma vez mais se o acesso ao conteúdo for necessário para 
realizar a transmissão ou para realizar o serviço (colher in-
formação do carrinho de compras para completar uma 
transacção) ou ainda se o propósito for só e apenas medir 
o tráfego, tal proibição não se aplicará. Isto sem o consenti-
mento do titular porque o mesmo poderá ser prestado para 
qualquer finalidade incluindo o marketing directo.

É de ressalvar que na proposta de Regulamento sendo a 
regra geral a da necessidade do consentimento prévio dis-
tingue-se entre chamadas automáticas, aparelhos de fax e 
de correio electrónico e SMS onde a regra não sofrerá der-
rogações, da realização chamadas pessoais onde a proibição 
só se manterá caso o Estado-Membro não opte por um siste-
ma de opting out (registo “do not call”) – possibilidade vedada 
ao legislador nacional no que respeita ao envio de e-mails.

Assim sendo, quer o consentimento seja prestado por via de 
adesão a cláusulas gerais ou termos e condições, designa- 
damente aquando do download de um software ou apli-
cação, quer seja prestado casuisticamente os considerandos 
da proposta de Regulamento apontam o caminho de evitar 
que os utilizadores sejam dissuadidos de escolher opções 
de privacidade mais restritivas (por exemplo insistindo que 
não conseguirá aceder em grande parte as funcionali-
dades), de tornar o processo de activação das mesmas mais 
oneroso e complexo do que se revele necessário (ativar um 
sem número de caixas de selecção ou preenchimentos de 
ticks/vistos). 

Aqui chegados, fazemos votos de que os desafios que as 
empresas enfrentam sejam compensados pela diminuição 
do constante assédio via telefone, sms ou e-mail que en-
quanto cidadãos sofremos.  

“ Nas comunicações electrónicas a regra é 
a da confidencial idade, estando proibida 
a interferência nas mesmas, inclu indo a 
sua recolha, tratamento, reprodução e 
manutenção (...)”

| ”PRIVACIDADE 
ELETRÓNICA – Da diretiva à 
proposta de regulamento”
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| “CONTRATAÇÃO PÚBLICA: 
novos limiares em vigor”
“(...) as alterações/inovações introduzidas 
pelo legislador na cional centram-se, 
essencialmente, na procura da simplifi
cação, desburocratização e flexibilização 
dos procedimen tos de formação dos 
contratos públicos (...)”
No passado dia 1 de Janeiro entrou em vigor a nona alte- 
ração ao Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, transpondo as  
Directivas relativas à adjudicação de contratos de concessão; 
aos contratos públicos; aos contratos públicos celebrados 
pelas entidades que operam nos sectores da água, da ener-
gia, dos transportes e dos serviços postais; e relativa à fac-
turação electrónica nos contratos públicos. 

Neste quadro, em cumprimento das obrigações europeias, 
as alterações/inovações introduzidas pelo legislador na-
cional centram-se, essencialmente, na procura da simplifi-
cação, desburocratização e flexibilização dos procedimen-
tos de formação dos contratos públicos, reflexo aliás do 
texto do Programa XXI do Governo Constitucional.

Relativamente aos limiares europeus aplicáveis aos contra-
tos públicos celebrados a partir do início do ano destaca-
mos a Nota Informativa publicada recentemente pelo IM-
PIC – Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da 
Construção que traz à colação o artigo 474, nºs 2, 3 e 4 do 
(“novo”) CCP recordando que a revisão de tais montantes é 
feita de, dois em dois anos.

Neste ponto, destacamos a última alteração introduzida pe-
los Regulamentos Delegados (UE) da Comissão Europeia, 
na qual de devem considerar aplicáveis, os seguintes limi-
ares europeus, designadamente:  

•● para contratos públicos de empreitada de obras públicas, 
o valor de € 5.548.000,00, para o fornecimento de bens, de 
prestação de serviços e de concursos de conceção, no val-
or de €144.000,00;

•● para contratos de concessão de serviços públicos e de 
obras públicas, adjudicados pelo Estado € 5.548.000,00, já 
para o os contratos adjudicados por outras entidades adju-
dicantes será no valor de €221.000,00;

DESTAQUES

•● para contratos públicos relativos a serviços sociais e out-
ros serviços específicos enumerados no Anexo IX do CCP, o 
valor de €750.000,00. 
 
Relativamente aos sectores da água, da energia, dos trans-
portes e dos serviços postais os valores serão:   
•● 5.548.000,00 para os contratos de empreitada de obras 
públicas; 
•● 443.000,00 para os contratos públicos de fornecimentos 
de bens, de prestação de serviços e de concursos de con-
ceção; e
•● €1.000.000,00 para os contratos públicos relativos a 
serviços sociais e outros serviços específicos enumerados 
no anexo IX ao CCP. 

O legislador comunitário preferiu manter os montantes dos 
limiares europeus previstos no nº 3 d) e n.º 4 c), ambos do 
artigo 474.º do “novo” CCP, alterando, de forma significativa 
todos os demais.

Angelina Teixeira
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| ”ZONAS HISTÓRICAS: 
Alojamento Local  vs 
Arrendamento”
“ o alojamento alternativo (...) tem levado  
a que algumas cidades europeias (...)
tenham avançado com um plano 
bastante lim itativo na abertura de novos 
alojamentos turísticos em zo nas históricas. 
(...) estas medidas de reacção resultaram 
da falta de enquadramento legal desta 
realidade o que já não se verificou em 
Portugal que foi pioneiro na matéria  
ao regular a referida realidade em 2008.“
O crescimento exponencial da oferta de alojamento lo-
cal [ou de curta duração] em face do aumento da procu-
ra turística verificada nos últimos anos, especialmente nos 
grandes centros urbanos de Lisboa e Porto, tem determina-
do um aumento exponencial dos preços por m2 do arren-
damento tradicional o que está a fazer com que os preços 
fiquem completamente inacessíveis para eventuais futuros 
moradores nesses locais.

Este factor tem contribuído igualmente para o aumento da 
aquisição de casas nas zonas históricas com um único ob-
jectivo de reabilitá-los para colocá-las no arrendamento local 
ou de curta duração. E a razão é simples, no arrendamento 
turístico a taxa de rendimento atinge facilmente a taxas de 
10%, claramente superior ao arrendamento tradicional.

Esta situação tem levado a que muitos proprietários de 
imóveis nos bairros históricos e também agências imo-
biliárias “convidem” os inquilinos mais idosos [com contratos 

DESTAQUES

Ana Valente Vieira

de 30/40 anos e com rendas baixas – mediante o pagamento 
de uma indemnização – a sair para que os espaços possam 
ser convertidos – pelos próprios ou por investidores – em 
alojamentos de curta duração. 

De facto, por um lado e na perspectiva dos proprietários 
qualquer situação será sempre melhor e mais atractiva do 
que ter rendas baixas. Por outro lado, estamos perante in-
quilinos idosos que na sua maioria recebe reformas míni-
mas. Esta situação aliada à pressão exercida sobre os mes-
mos tem levado a que muitos aceitem as indemnizações 
propostas e retornem às suas terras de origem.

Não obstante cumpre reconhecer que o alojamento local 
[ou de curta duração] veio ocupar muito do espaço dos 
imóveis vagos e degradados existentes nas zonas históri-
cas, o que foi decisivo na reabilitação do tecido habitacional 
existente, e ajudou a criar um mercado mais dinâmico. 
  
Contudo, esta situação tem levado a uma diminuição drástica 
de habitantes [arrendamento tradicional] nos bairros históricos 
das grandes cidades passando estes a ser bairros maiorita- 
riamente ocupados por turistas. 

De facto enquanto a procura turística não diminuir é garan-
tido que o alojamento local vai continuar a aumentar e os 
bairros históricos vão continuar a ser vivenciados quase e 
em exclusivo pelos turistas. 

De facto a carga deste alojamento alternativo potenciada 
pelas plataformas como a Airbnb tem levado a que algumas 
cidades europeias como Berlim, Madrid, Amesterdão, Paris 
e Barcelona tenham avançado com um plano bastante limi- 
tativo na abertura de novos alojamentos turísticos em zonas 
históricas. Realçamos, contudo, que estas medidas de 
reacção imediata e drástica de acesso resultaram, na sua 
maioria, da falta de enquadramento legal desta realidade o 
que já não se verificou em Portugal que foi [curiosamente] 
pioneiro na matéria ao regular a referida realidade em 2008. 

Em suma, a questão que se coloca é saber o que aconte-
cerá quando a procura turística diminuir. Passaremos a ter 
zonas históricas desertificadas e abandonadas em face da 
deslocalização dos habitantes para as zonas limítrofes? 
Urge repensar o regime aplicável ao alojamento local [ou 
de curta duração] com uma visão mais abrangente a médio  
e longo prazo da realidade.
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| DES(N)AMOR(O)

“ caso o agressor seja menor e, portanto, 
dependente (...) de quem exerça as 
responsabilidades parentais, estes podem 
ser responsabilizados civilmente, em 
termos indemnizatóri os (...)”

Das alterações introduzidas pela Lei n.º 19/2013, de 21 de 
Fevereiro ao Código Penal (adiante apenas CP), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, e que en-
traram em vigor no dia 23 de Março de 2013, destaca-se o 
alargamento do tipo do crime de violência doméstica pre-
visto no artigo 152.º do CP, o qual passou também agora a 
abranger as relações de namoro, ainda que sem coabitação.
Tal alteração legislativa ocorreu na senda da adopção pelo 
legislador de políticas legislativas reveladoras da importân-
cia que toda a comunidade tem atribuído a este tipo de 
criminalidade, em face do aumento exponencial das situa- 
ções de violência ocorridas em sede de relações familiares 
e amorosas.

Atendendo a que muitas vezes, nas situações de namoro, 
os agentes, apesar de sujeitos com responsabilidade crim-
inal, são ainda menores, fruto da sua idade e maturidade, 
importa, com o objectivo de informar e prevenir, explanar 
que são várias as condutas que se podam incluir na prática 
deste crime em concreto, podendo estas ser divididas em 
quatro tipos:

• Violência Sexual – quando o agente impele ou mesmo 
obriga a vitima a praticar actos sexuais de qualquer nature-
za, ou força contactos da mesma natureza sem que aquela 
o deseje;

• Violência Verbal – quando o agente ofende, intimida ou 
ameaça a vítima, ou mesmo a humilha a vítima (por inter-
médio de críticas constantes e comentários desprimorosos 
e negativos, mormente tecidos defronte de amigos e famil-
iares);

• Violência Psicológica – quando existe um controlo con-
stante da vitima por parte do agressor, nomeadamente 
quando este fiscaliza a forma de vestir ou as actividades de-
sta, efectua contactos telefónicos/ mensagens constantes, 
ou mesmo, quando, por manipulação, ameaça reiterada-
mente terminar a relação, e

 • Violência Social – quando o agente denigre e envergonha 
a vitima em público, mexe sem o consentimento da vitima 
na sua conta de email ou de utilizador de redes sociais, ou 
mesmo a proíbe e a afasta do convívio com amigos e até 
familiares.

Assim, o “namorado” que praticar esse tipo de acções in-
corre em pena de prisão de um a cinco anos, sendo que 
esta será de dois a cinco anos se a vitima for menor – No 
caso da vitima sofre ofensa à integridade física grave, a pena 
de prisão situar-se-á entre os dois e os oito anos, sendo 
que se da ofensa resultar a morte da vitima, a moldura penal 
é de três a dez anos de prisão.

Por fim, importa apenas referir que, caso o agressor seja 
menor e, portanto, dependente dos progenitores ou de quem 
exerça as responsabilidades parentais, estes podem ser 
responsabilizados civilmente, em termos indemnizatórios, 
se se demonstrar que não foi pelos mesmos cumprido o 
dever de vigilância que sobre eles impende, não sendo  
afastada a chamada “culpa in vigilando” (“juízo de censura  
pela  omissão do dever de vigilância reportado a um acto 
concreto e que se traduz na inobservância dos cuidados e  
cautelas que eram idóneos para evitar a prática daquele con-
creto acto danoso e que um bom pai de família adoptaria 
naquelas circunstâncias concretas, em função da idade da 
pessoa a vigiar e em função da sua personalidade, sentido de 
responsabilidade e educação”), consignada no artigo 491.º 
do Código Civil.

Miguel Marques Oliveira

DESTAQUES
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| QUAIS SÃO OS DOIS NOVOS 
ESCALÕES DA TABELA DE 
IRS PARA 2018?

Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para o 
presente ano, foi levada a cabo a alteração à tabela de IRS, 
que se traduziu num aumento de escalões, que passaram 
de cinco para sete.

Analisando a nova tabela de IRS, constata-se o desdobra-
mento dos antigos segundo e terceiro escalões de rendi-
mento coletável e uma redução das taxas nos limiares infe-
riores destes patamares.

Ou seja, o anterior segundo escalão, que abrangia os ren-
dimentos coletáveis entre 7 091 euros e 20 261 euros, com 
uma taxa de 28,5%, passa a desdobrar-se em dois, a saber: 
um entre 7 091 euros e 10 700 euros; e outro entre 10 700 
euros e 20 261 euros, - sendo que as taxas a aplicar são, 
respetivamente, de 23% e 28,5%. 

Por sua vez, quanto ao antigo terceiro escalão, que concen-
trava os rendimentos coletáveis entre 20 261 euros e 40 552 
euros, com uma taxa de 37%, passa a estar dividido em dois, 
concretamente: um entre 20 261 euros e 25 000 euros, com 
uma taxa de 35%; e outro entre 25 000 euros e 36 856 euros, 
com uma taxa de 37%.

CONSULTÓRIO JURÍDICO

Assim sendo, hoje, o quarto escalão de IRS do ano de 2017, 
corresponde ao novo sexto escalão, que engloba os rendi-
mentos coletáveis entre 36 856 euros e 80 640 euros, man-
tendo-se a mesma taxa do quarto escalão de 2017, i.e., 45%.

Consequentemente, o quinto escalão de 2017, no presente 
ano será o sétimo escalão, que se mantém intacto quanto 
aos rendimentos abrangidos e taxa aplicável.

Por último, as alterações estruturais da tabela de IRS dita- 
ram alterações às tabelas de retenção na fonte, sendo que 
a partir do presente mês os trabalhadores dependentes 
sentirão um alivio da carga fiscal, pela redução das taxas 
aplicáveis a salários e pensões até cerca de 3 000 euros 
brutos.

Rafaela Faria
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Sociedade de Advogados integra Programa 
MasterWork da Universidade Portucalense

Vânia Sofia Moreira Silva, aluna da Universidade Portucalen-
se do 3º ano da Licenciatura de Direito estagiou na Nuno 
Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados no 
âmbito do Programa MasterWork. O programa de estágio 
permite aos atuais alunos da UPT uma experiência em con-
texto real de trabalho, proporcionada por Antigos Alunos da 
Universidade. 

Eduardo Castro Marques, Joao Paulo Mei-
reles, Tatiana Marinho e Gonçalo Cerejeira 
Namora apresentam comunicações cientí-
ficas na área da Protecção de Dados.

Privacidade eletrónica – da Diretiva à Proposta de Regula-
mento” e “Dados das comunicações e serviços Over-The-
-Top Communications (OTT)” foram os temas apresentados 
pela equipa de Proteção de Dados da Nuno Cerejeira Na-
mora, Pedro Marinho Falcão & Associados, no I Congresso 
Internacional de Direito do Consumidor, organizado pela 
Universidade Portucalense.

Nuno Cerejeira Namora participa como 
moderador convidado no Congresso Luso 
Brasileiro - Governação Corporativa  
e Corrupção.

Nuno Cerejeira Namora participicou como moderador con-
vidado no I Congresso Luso Brasileiro - Governação Corpo-
rativa e Corrupção, no painel dedicado ao tema “Transpa-
rência e corrupção no setor privado”.
O Congresso teve o apoio da Sociedade de Advogados, 
tendo sido organizado pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Porto (FDUP), e pela Faculdade de Direito da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil). 

NÓS POR CÁ
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Sociedade de advogados 
premiada com estatuto de 
líder in Advogar
Um prémio que reconhece à socieda-
de de advogados, um estatuto de líder, 
sendo uma empresa com iniciativa, 
pioneira e inovadora. A distinção também 
é atribuída, na sequência da qualidade do 
desempenho e perfil de risco.

Pedro Condês Tomaz  
in Vida Económica  
“Utilização do telemóvel para fins pessoais 
durante o horário de trabalho” é o tema 
do artigo de opinião assinado por Pedro 
Condês Tomaz, na Vida Económica.  
Para o advogado o controlo da utilização 
do telemóvel durante o tempo de trabalho 
não deve - desde logo - ser feito de forma 
individualizada”

Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão  
in Advocatus
Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho 
Falcão & Associados foi distinguida como 
PME Líder, distinção atribuída pelo IAPMEI 
- Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação.

REVISTA DE IMPRENSA

Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & 
Associados in Vida Econó-
mica

IAPMEI premeia a Sociedade Nuno 
Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & 
Associados, com um estatuto de líder, con-
siderando a Sociedade de Advogados uma 
empresa com iniciativa, pioneira e inovadora. 
A distinção atribuída também resulta da 
qualidade do desempenho e perfil de risco 
que teve durante o último ano.

Declarações de Pedro 
Marinho Falcão in SIC - 
Primeiro Jornal 
Investidores que adquiriram obrigações 
depois da resolução do BES vão avançar 
com ação conjunta.

Equipa de Privacy & 
Data Protection in 
Diário do Minho
A ACIB preocupada com o novo regula-
mento de protecção de dados, promoveu 
uma sessão de esclarecimento que contou 
com a colaboração da equipa especiali-
zada em Privacidade e Proteção da Nuno 
Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão 
& Associados, que esclareceu as dúvidas 
relativamente a esta matéria.

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/257
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/257
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/258
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/258
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/270
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/270
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/271
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/271
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/272
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/272
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/273
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/273
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REVISTA DE IMPRENSA

Pedro Marinho Falcão 
in RTP3
Pedro Marinho Falcão analisa novas tabelas 
de IRS. Para o fiscalista “os contribuintes 
que estão no segundo escalão vão sentir 
maior rendimento a partir do início do ano”

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/254
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/254

