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| O DIREITO À GREVE
“a greve não é um direito ilimitado dos 
trabalhadores, devendo este mesmo 
direito ser disciplinado, de forma a que 
só possa ser exercido quando não colida 
desmesuradamente com outros direitos 
conflituantes”

A  
greve é o conflito laboral colectivo por excelência, 
mas é também, dada a sua natureza abertamente 
conflitual, o de mais difícil enquadramento jurídico. 
É, por via da sua irrenunciabilidade, considerada um 

direito fundamental de todos os trabalhadores, acabando por 
constituir o mais importante meio de acção directa ao dispor 
dos trabalhadores. É um direito dos trabalhadores, e apenas 
dos trabalhadores. 

Esta é considerada um instrumento extremamente eficaz de 
autotutela de interesses laborais dos trabalhadores, utilizado 
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com o intuito de tornar eficazes as pretensões dos trabalha-
dores, imprimindo força e eficácia à actividade sindical, na 
medida em que, além de promover a melhoria da situação 
dos trabalhadores, visa também defender esses mesmos de 
qualquer violação aos seus direitos e garantias operada pela 
entidade patronal. 

Desde logo, cumpre esclarecer que o legislador não contem-
plou uma definição de “greve”, persistindo um “silêncio legal” 
justificado pelo facto de não se procurar restringir o exercício 
do direito à greve através da demarcação do rol de condutas 
colectivas merecedoras de tal qualificação, sob pena da sua 
própria compressão.

Na globalidade, a nossa doutrina define-a como “a abstenção 
colectiva e concertada da prestação de trabalho por um con-
junto de trabalhadores com vista à satisfação de objectivos 
comuns”. Apesar de não ser alvo de uma definição legal, o 
conceito de greve é um conceito jurídico flexível. Ainda assim, 
não é um conceito aberto, no sentido de que nele caiba uma 
gama ilimitada e indiferenciada de comportamentos confli-
tuais colectivos dos trabalhadores. 
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Torna-se necessário clarificar que a greve não é um direito 
ilimitado dos trabalhadores, devendo este mesmo direito ser 
disciplinado, de forma a que só possa ser exercido quando 
não colida desmesuradamente com outros direitos confli-
tuantes. Por esta razão, em caso de conflito, deverá aten-
der-se às regras naturais do abuso de direito e de boa-fé 
na ponderação da licitude, ou ilicitude, de um dado movi-
mento grevista, nunca esquecendo que mesmo durante a 
sua pendência todas as partes da relação laboral deverão 
agir respeitando os ditâmes de boa-fé.
 
Daqui subjaz que não deverá ser promovida uma necessária 
diferenciação entre modalidades do exercício do direito à 
greve, uma vez que não poderemos apelidar de greve aquilo 
que efectivamente não possa ser visto como tal. A distin-
ção prática obtém os seus alicerces nos comportamentos 
adoptados e nos interesses e objectivos prosseguidos com 
o seu exercício. 

Tipicamente, a greve implica apenas a abstenção da pres-
tação de trabalho. Todavia, são cada vez mais frequentes 
actuações grevistas onde não ocorre uma efectiva ou total 
abstenção da prestação de trabalho, mas apenas uma per-
turbação na sua realização, ou uma própria abstenção acom-
panhada por outros comportamentos destinados a prejudicar 
deliberadamente o empregador. Em confronto com este 
modo de exercício, impõem-se aferir se esta tipologia de 
actuações grevistas é liminarmente ilícita ou se algum exer-
cício atípico do direito à greve poderá, extraordinariamente, 
ser considerado lícito.

Naturalmente que tal merecerá um juízo casuístico de ava-
liação, devendo a ilicitude das greves ser ponderada com 
base em determinados critérios/fundamentos. Tais como: 
se a greve prossegue fins ilícitos (p.e. se foi desencadeada 
com o intuito deliberado de enfraquecer economicamente a 
empresa); se é uma greve que desrespeita as normas legais 
que disciplinam o exercício deste direito; se é uma greve que, 
pelo seu exercício, viola princípios jurídicos fundamentais 
como o da proporcionalidade, adequação e a supra men-
cionada boa-fé, sustentando-se tal ponderação na origem 
de prejuízos exorbitantes ao empregador; se implica um 
deficiente cumprimento da actividade laboral, contrariando 
a abstenção da prestação efectiva de trabalho; e/ou, natural-
mente, se é uma greve não motivada por questões laborais.

Deste modo, a aferição da licitude ou ilicitude de uma 
greve deverá ser realizada atendendo à situação concreta e 
tomando em conta os comportamentos adoptados em cada 
movimento grevista, bem como os interesses e objectivos 
que determinam esse exercício do direito à greve. De salientar 
que, “a ausência de trabalhador por motivo de adesão a greve 
declarada ou executada de forma contrária à lei considera-se 
falta injustificada”. Se assim não fosse, e tal como é a intenção 

no recurso a greves atípicas, o trabalhador “manipularia os 
deveres contratuais”, mantendo uma prestação de traba-
lho que lhe possibilitasse auferir a sua retribuição, enquanto 
simultaneamente não cumpria todos os deveres laborais a 
que está adstrito.
Em jeito de conclusão, refira-se que o modo de exercício do 
direito à greve encontra-se numa altura de grandes trans-
formações. As organizações sindicais estão cada vez mais 
“inovadoras”, adoptando novas modalidades de greve sus-
ceptíveis de causar um maior prejuízo na esfera das entidades 
empregadoras sem enveredarem por uma abstenção total 
da prestação de trabalho. 

Se é verdade que os movimentos grevistas são executa-
dos para causar prejuízos nas entidades empregadoras, não 
menos verdade é que o limbo entre a licitude e ilicitude das 
greves é, atento as últimas modalidades evidenciadas, cada 
vez mais estreito. E, por muito que a greve sirva como “reequi-
librador” da relação de forças entre trabalhador-empregador, 
que pende para o segundo atenta a fragilidade e debilidade 
que assolam individualmente os trabalhadores na relação 
laboral, a verdade é que não podem os grevistas olvidar a 
observância pela adequação e proporcionalidade da sua 
actuação, sob pena de incorrerem numa conduta grevista 
ilícita com consequências, desde logo, de foro disciplinar.
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| O GRITO SOCIAL DA 
VECCHIA SIGNORA
“A Juventus até já começou a 
“amortizar” os milhões pagos para 
contratar Cristiano Ronaldo, com a 
venda das camisolas a atingir números 
absolutamente transcendentes (…) , é 
vendida uma camisola por minuto”
A mediática transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid 
para a Juventus, além do inquestionável reforço na qualidade 
e peso futebolístico que representou para a histórica equipa 
Italiana, teve igualmente um brutal impacto financeiro e no 
número de seguidores nas redes sociais dos dois clubes. 

A equipa Espanhola perdeu quase um milhão no Twitter em 
apenas 24 horas, passando de 31,97 para 31,02 milhões num 
curto espaço de tempo, com a Juventus a registar um aumento 
muito significativo de seguidores: tem mais 1.4 milhões no 
Instagram, mais 1.1 milhões no Twitter e mais 500 mil no Face-
book. O Twitter da Juventus tem 6.1 milhões de seguidores 
enquanto Cristiano tem 74.5 milhões… O Instagram da Juventus 
tem 11.5 milhões de seguidores com Cristiano a contar com 
135 milhões…

DESTAQUES

Diogo Soares Loureiro

Cristiano Ronaldo é o rei indiscutível das redes sociais no que 
diz respeito a jogadores de futebol. Por exemplo no Twitter, 
o capitão da Selecção Nacional tem mais de 74 milhões de 
seguidores, deixando a larga distância Neymar, com pouco 
mais de 40 milhões e Piqué, com quase 19 milhões. Lionel 
Messi limita-se a fazer concorrência dentro de campo, estando 
um pouco “offline” de todo este fenómeno mediático, contando 
apenas com 2.64 milhões de fãs na internet. 

Para além das filas intermináveis para comprar a agora cami-
sola mágica da Juventus, foi criado um sabor de gelado assim 
como uma pizza com a marca CR7. A ‘Ronaldomania’ parece 
ter-se apoderado completamente de Turim, numa transferên-
cia onde os valores envolvidos parecem ser o factor menos 
relevante, com o foco a estar apontado nos efeitos desportivos, 
financeiros e sociais que esta contratação já provocou, mas 
também nos que pode ainda provocar. 

A Juventus até já começou a “amortizar” os milhões pagos 
para contratar Cristiano Ronaldo, com a venda das camisolas 
a atingir números absolutamente transcendentes em todo o 
país, sendo que até em lojas em Milão, é vendida uma cami-
sola por minuto. 

A contratação de Cristiano não é apenas um reforço de plantel. 
A contratação do jogador Português é também uma aposta 
do futebol Italiano em trazer de volta os seus tempos áureos, 
que tanto se caracterizou pela presença de jogadores como 
Ronaldo (o Brasileiro!) Nedved, shevchenko, Cannavaro ou 
Kaká, tudo jogadores que venceram bolas de ouro. Desde 
2009/2010 que o campeonato Italiano não tem jogadores a 
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vencer bolas de ouro, equipas a ganhar a Champions League 
ou a Liga Europa e mesmo a selecção Italiana, que se sagrou 
campeã Mundial em 2006, tem vindo a desaparecer do grande 
panorama Europeu, algo que culminou numa não classificação 
para o campeonato do Mundo de 2018.

A Juventus quer maior presença nos mercados, quer as suas 
acções a subir em bolsa, pelo que se trata de um golpe nego-
cial capaz de influenciar várias áreas de actuação, podendo 
este vir a tornar-se o marco mais determinante na história do 
clube transalpino, tendo um impacto superior ao sucesso na 
Champions League. A relevância é tanta que há trabalhado-
res e sindicatos a organizar manifestações contra os valores 
envolvidos na transferência, apontando para o salário do astro 
Português e para as desigualdades sociais que tudo isto cria 
junto da industrial cidade Italiana. Trata-se de algo inédito, uma 
vez que não estamos perante adeptos insatisfeitos com a ratio 
preço/qualidade do jogador contratado, mas sim trabalha-
dores revoltados pelo facto da sua Entidade Empregadora, o 
dono da FIAT (família Agnelli) estar por trás do financiamento 
da transferência de CR7, levanto os seus operadores fabris 
ao desespero tendo em conta os precários ordenados que 
recebem no seio da empresa em comparação com o salário 
principesco do Português. 

A Juventus tem 3 ligas dos campeões, Cristiano tem 5. A Juven-
tus, clube que melhor tem representado Itália nas competi-
ções europeias nos últimos anos, desde 2007, tem 102 golos 
marcados na Champions League, CR7 tem 119. 

Ponderado tudo isto a conclusão é simples: Cristiano não se 
transferiu para a Juventus, a Juventus é que foi transferida 
para o Cristiano FC.
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| REFORÇO DA 
PROTECÇÃO SOCIAL 
DOS TRABALHADORES 
INDEPENDENTES, 
FINALMENTE UMA 
REALIDADE?
“a recente alteração legislativa (...) veio 
de facto conferir uma maior protecção 
social aos trabalhadores independentes 
economicamente dependentes”
O Decreto-Lei n.º 53/2018, de 2 de Julho, veio instituir um 
regime que permite tornar mais equitativo e promover uma 
protecção efectiva dos trabalhadores independentes, con-
tribuindo, também, para uma maior vinculação destes ao 
sistema previdencial da Segurança Social.

As alterações promovidas pelo referido diploma visam essen-
cialmente efectuar as correcções necessárias nos regimes 
jurídicos de protecção social nas eventualidades de doença, 
desemprego e parentalidade de forma a abranger os traba-
lhadores independentes.

Assim, e em face das referidas alterações introduzidas, 
quanto ao regime jurídico de protecção na eventualidade 
de doença, o inicio de pagamento do subsidio é reduzido de 

30 para 10 dias reforçando a protecção destes trabalhadores 
em caso de doença.

Por outro lado e relativamente ao regime jurídico de protec-
ção à parentalidade verifica-se uma uniformização total com 
o regime aplicável aos trabalhadores dependentes passando 
os trabalhadores independentes a ter também direito aos 
subsídios para assistência a filhos e netos.

Por sua vez, quanto ao regime jurídico de protecção dos tra-
balhadores independentes economicamente dependentes 
na eventualidade de desemprego verifica-se uma alteração 
quer da fórmula de cálculo do montante do subsídio quer do 
prazo de garantia para atribuição do subsídio por cessação 
de actividade uniformizando-o com o regime aplicável aos 
trabalhadores por conta de outrem.     
    
O novo regime da protecção no desemprego passa também 
a permitir acumular, para cumprimento do prazo de garantia, 
os períodos de registo de remunerações no âmbito do regime 
geral dos trabalhadores por conta de outrem e do regime de 
trabalhadores independentes.

Estas alterações que visaram conferir uma maior protecção 
social dos trabalhadores independentes são igualmente con-
sequência das alterações introduzidas no regime previdencial 
dos trabalhadores independentes com particular enfase na 
aproximação da contribuição das contribuições a pagar por 
estes trabalhadores aos rendimentos auferidos.

Nesta medida verifica-se que a recente alteração legislativa – 
que entrou em vigor no passado dia 1 de Julho – veio de facto 
conferir uma maior protecção social [há muito legitimamente 
reivindicada] aos trabalhadores independentes economi-
camente dependentes que muitas vezes em face da sua 
precariedade vivem em situações de extremas dificuldades.

Ana Valente Vieira     

DESTAQUES
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| MARCAÇÃO DE FÉRIAS 
ONLINE
“verificou-se que eram acrescentados 
elementos de preços adicionais numa 
fase tardia do processo de reserva sem 
informar claramente o consumidor”
Com a chegada do Verão várias pessoas, entusiasticamente, 
enveredam pela marcação de férias através dos seus apare-
lhos informáticos, dispensando os habituais balcões das agên-
cias de viagens. Será esta a forma mais segura de comprar as 
suas tão desejadas férias?

Ora, o aumento do fluxo de procura de sites de venda online 
de viagens, reservas de hotéis ou outro tipo de alojamento, 
propiciou o aparecimento de sites fraudulentos, pelo que se 
não tiver muito cuidado poderá sofrer um dissabor.

Aliás, é a própria Comissão Europeia que alerta para este 
fenómeno de surgimento de sites de venda de viagens e 
alojamentos de natureza fraudulenta, a qual afirmou que nos 
sites alvos de investigação, verificou-se que “(…) eram acres-
centados elementos de preços adicionais numa fase tardia do 
processo de reserva sem informar claramente o consumidor, 
ou os preços de promoção não correspondiam a nenhum 
serviço disponível”. 

Deste modo, e com o intuito de diminuir o risco dos consumi-
dores, é aconselhável, segundo a Comissão Europeia, ter em 
atenção que: o primeiro preço indicado pode não corresponder 
ao preço final; as ofertas promocionais podem não estar real-
mente disponíveis; ausência de clareza do modo de cálculo 
do preço total.

Neste contexto, é recomendável dirigir-se ao balcão físico 
de uma Agência de Viagens ou ao site de uma Agência de 
Viagens credível, i.e., que tenha uma morada física ou ende-
reço de correio eletrónico, para que possa reclamar caso haja 
algum problema.

Assim, se optar pela utilização do site de uma Agência de 
Viagens, deverá utilizar cartão de crédito, deve verificar se 
a Agência é membro da APAVT e verificar as condições de 
cancelamento.

Atente-se que, também deve ter cuidado na hipótese de ape-
nas pretender reservar pela internet o alojamento de férias, 
pelo que se aconselha a efetuar pesquisa antes de efetuar 
qualquer pagamento, deverá desconfiar dos preços muito 
baixos e deve guardar todos os registos de contacto efetuados.

Por último, se após adquirir uma viagem ou efetuar uma reserva 
online verificar que foi de algum modo ludibriado, poderá apre-
sentar queixa na APAVT, DECO e no Livro de Reclamações.

Rafaela Magalhães Faria

DESTAQUES
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| EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
 NOVA LEI, VELHOS 
RECURSOS
“ a falta de qualidade e de quantidade 
de recursos, materiais e humanos, 
nomeadamente em escolas regulares, 
para executar o programa de educação 
inclusiva, é uma infeliz realidade” 
Recentemente publicado em Diário da República, o novo 
regime jurídico da educação inclusiva – Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 de Julho –, estabelece os princípios e nor-
mas que pretendem garantir a aplicação dos paradigmas 
da “educação inclusiva”, criando o contexto ideal para que 
todos os alunos, independentemente das suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, 
possam aprender juntos, partilhando as mesmas conjunturas 
educativas e processos de aprendizagem. 

Aplicando-se aos agrupamentos de escolas, bem como às 
escolas não agrupadas, às escolas profissionais e aos esta-
belecimentos da educação pré-escolar e do ensino básico 
e secundário das diversas redes (privada, cooperativa e soli-
dária), o novo regime jurídico – que revoga o anterior Decre-
to-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 21/2008, de 12 de Maio –  tem por base o reconhecimento 
da mais-valia encontrada na diferença e, consequentemente, 
o afastamento da enraizada concepção de que é necessário 
categorizar para intervir, consagrando uma abordagem inte-
grada e contínua do percurso escolar de cada aluno. 

Não estando isento de críticas, este novo regime jurídico 
pretende ser implementado já no próximo ano lectivo de 
2018/2019, junto das comunidades escolares. Deixando para 
trás a era da “Educação Especial” e introduzindo a “Educação 

CONSULTÓRIO JURÍDICO

Inclusiva”, bem como a menção às “necessidades educa-
tivas especiais”, o novo regime jurídico comporta, entre as 
suas medidas, desde logo, a redefinição das atribuições das 
equipas multidisciplinares, a criação dos centros de apoio à 
aprendizagem (os quais comportam uma acção educativa 
subsidiária à desenvolvida em turma), bem como o reforço 
do papel dos encarregados de educação e pais no desenvol-
vimento do processo educativo dos seus educandos. 

Como medida concreta, saliente-se que a identificação da 
necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e inclu-
são deve ocorrer o mais precocemente possível, compe-
tindo ao director, no prazo de três dias úteis, a contar do dia 
seguinte à apresentação do pedido, solicitar à equipa mul-
tidisciplinar da escola a elaboração de um relatório técnico 
pedagógico, o qual identificará as concretas medidas a que 
o aluno deverá ficar sujeito, podendo culminar na aplicação 
de um programa educativo individual. 

Atente-se que, se o aluno à data da entrada em vigor da 
presente legislação se encontrasse abrangido pela “medida 
currículo específico individual” prevista no Decreto-Lei ante-
rior, deverá, o seu programa individual, ser objecto de reava-
liação, de forma a obter esse relatório técnico pedagógico. 
Tal é a importância atribuída, que é expressamente referido, 
no n.º 6 do seu artigo 36.º, que a referida reavaliação deverá 
ocorrer momento anterior ao início do ano lectivo, a que se 
reporta a produção de efeitos do diploma. 

Veja-se que o Relatório do Parlamento Europeu, incidente 
sobre Portugal, que estudou as diversas políticas dos Esta-
dos-Membros relativas a crianças com deficiência constata 
que, pese embora exista um leque de legislação e um con-
junto de boas práticas associado, a falta de qualidade e de 
quantidade de recursos, materiais e humanos, nomeada-
mente em escolas regulares, para executar o programa de 
educação inclusiva, é uma infeliz realidade. 

Por conseguinte, concomitantemente à aplicação da presente 
legislação, premente se demonstra a luta contra a carência de 
recursos, materiais e humanos, sem a qual, qualquer esforço 
legislativo, se revela estéril.  

Michaela Farinha
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Law Academy inicia 1ª Edição dos Estágios 
de Verão 2018

A 1ª edição dos Estágios de Verão Law Academy, iniciou 
este mês e conta com a participação de alunos de Direito de 
diferentes Universidades. Os Estágios de Verão, integrados 
na Law Academy têm como principal objetivo permitir aos 
alunos o primeiro contacto com as diferentes áreas de 
Direto e o contacto com o mercado de trabalho.
Durante três semanas, os alunos de Direito vão desenvolver 
competências sociais, tecnológicas e de organização, 
iniciando desta forma, uma preparação vocacionada para 
serem  profissionais de excelência, desde o início da sua 
carreira.

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Fal-
cão & Associados reforça equipa

No início do mês de julho a Sociedade de Advogados voltou 
a reforçar a equipa com a entrada da Teresa Mendonça Tei-
xeira de Castro, Rui Filipe Gordete Almeida e Luís Correia da 
Silva, licenciados pela Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto.

Alunos da Universidade Católica integram 
a Sociedade de Advogados no âmbito do 
Programa ADN Jurista

Durante 6 semanas Raquel Marques Neves e José Pedro 
Bernardes, alunos do 4º ano de Direito da Universidade Ca-
tólica Portuguesa vão ter a oportunidade de contactar com 
as diferentes áreas do Direito em contexto real de trabalho. 
Os Estágios ADN, integrados na Law Academy, promovem a 
interação entre a academia e o mercado profissional, permi-
tindo aos estudantes uma preparação mais exigente, eficaz e 
realista do mercado.

NÓS POR CÁ
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Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho 
Falcão & Associados volta a esgotar as va-
gas do Curso de Práticas Processuais 

Depois do sucesso do Curso de Práticas Processuais realizado 
na FDUP, a Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & 
Associados, promoveu a 1ª edição do Curso na Universidade 
do Minho.
O curso foi desenvolvido em parceria com a ELSA UMinho e 
contou com participação do advogado Miguel Cunha Macha-
do, como docente e responsável pelo curso. 

NÓS POR CÁ
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Eduardo Castro Marques 
assina artigo de opinião 
sobre o RGPD para o Jor-
nal O Económico
No artigo intitulado “RGPD: do diagnóstico 
à implementação”, Eduardo Castro Mar-
ques reforça a importância de “equacionar 
a necessidade de realizar ações de forma-
ção e sensibilização dos colaboradores, 
para garantir que a política de proteção de 
dados pessoais adotada é transversal a 
toda a organização”.

Law Academy cria prémio 
nacional de cidadania fis-
cal in Advocatus
A Law Academy, fundada pela Nuno 
Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão 
& Associados, promove o primeiro prémio 
nacional de cidadania fiscal com o objetivo 
de incentivar e premiar os mais jovens. 
Para Pedro Marinho Falcão, “é essencial 
sensibilizar a população jovem para uma 
maior transparência fiscal que, certamen-
te, irá provocar uma maior coesão social”.

Ana Souto e Silva assina 
artigo de opinião sobre o 
abandono dos Animais de 
Companhia in jornal Pú-
blico Online
No artigo intitulado “Animais de com-
panhia…até quando?”, Ana Souto e Silva 
alerta para o facto de “estamos perante 
crimes públicos, podendo, assim, qualquer 
cidadão denunciar as situações de aban-
dono e/ou maus tratos a animais”.

REVISTA DE IMPRENSA

Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & 
Associados atribui Prémio 
Jurídico à melhor aluna do 
Mestrado em Direito Fiscal 
da Universidade Católica 
in Advogar
A tese de mestrado de Catarina Martins de 
Sousa - “O Regime da Patent Box - em de-
staque, o caso português”, foi a vencedora 
do “Prémio Jurídico Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & Associados”.

Cátia Pinto Ribeiro assina 
artigo de opinião para o 
semanário Vida Económica 
No artigo intitulado “Migrantes, refugia-
dos e os falsos valores europeus, uma 
questão de populismos?”, Cátia Pinto 
Ribeiro alerta para o facto de que “se as 
fronteiras dentro da UE caíram em 1990, à 
sua volta foram intensamente militariza-
das, segundo a Amnistia Internacional”.

Carla Naia assina artigo de 
opinião in Jornal O Econó-
mico
No artigo intitulado “”Tabalho infantil ou 
infantilização do trabalho?”, Carla Naia 
questiona “se as novas formas de inserção 
no mercado de trabalho, através de legisla-
ção que consagra estágios profissionais ou 
profissionalizantes, não representam uma 
infantilização do mercado do trabalho”.
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Ana Rita Ferreira assina 
artigo de opinião sobre os 
Saldos Online in Público 
Online
No artigo intitulado, “Se eu não gostar 
da camisola que comprei online posso 
devolvê-la?” Ana Rita Ferreira alerta para 
os cuidados a ter nas compras online. A 
autora refere que no caso das vendas 
online o consumidor é “titular do denomi-
nado direito ao arrependimento, podendo 
proceder à devolução do bem adquirido 
no prazo de 14 dias”

REVISTA DE IMPRENSA

Curso de Práticas Proces-
suais Civis in Diário do 
Minho
Eduardo Castro Marques e Miguel Cunha 
Machado, responsáveis pelo desenvolvi-
mento do curso e pela docência do mesmo, 
referem ao Diário do Minho que o sucesso 
do curso deve-se «ao facto de ser possível 
ministrar formação prática que dotará os 
participantes de competências que facili-
tarão o primeiro contacto com o mercado 
de trabalho, permitindo igualmente a partil-
ha de conhecimentos».

José Taborda assina  
artigo de opinião sobre a 
gestação de substituição in 
Jornal Tendências Online  
Para José Taborda, “a temática da ges-
tação de substituição, corriqueiramente 
apelidada de barrigas de aluguer não 
é particularmente nova, mas eventos 
recentes colocaram em crise a cristaliza-
ção do regime jurídico a aplicar a estes 
casos”.

Nuno Cerejeira Namora 
assina artigo de opinião 
sobre “A presunção de 
laboralidade em sede de 
contraordenações labo-
rais” in Vida Económica
Para Nuno Cerejeira Namora, não são pou-
cas as vezes que “se demonstra complexo 
aferir se a situação profissional de um 
determinado cidadão se encontra sobre a 
égide do contrato de prestação de serviços 
ou, ao invés, protegida por uma relação 
laboral”.
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