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Rafaela Faria

| O IRS AUTOMÁTICO EM 
2018

A 
partir deste ano, os contribuintes deixarão de poder 
entregar a declaração de IRS em formato papel, ou 
seja, as declarações terão obrigatoriamente de ser 
apresentadas por via eletrónica.

Esta alteração decorre da implementação do programa Sim-
plex+, através da qual a Autoridade Tributária e Aduaneira, dis-
ponibiliza no Portal das Finanças, uma declaração de rendi-
mentos provisória, a correspondente liquidação provisória do 
imposto e os elementos que serviram de base ao cálculo das 
deduções à coleta, pelo que os contribuintes poderão confirmar 
a declaração, que se considera entregue, passando a liquidação 
provisória a definitiva. 

No entanto, se a declaração provisoria não corresponder, deve 
entregar a declaração nos termos gerais. O mesmo acontece 
com os contribuintes não abrangidos pelo IRS automático.

Para muitos contribuintes a declaração eletrónica é uma rea-
lidade com que lidam há algum tempo, desde 2016, sendo 
novidade para os contribuintes que tenham auferido rendi-
mentos do trabalho dependente ou de pensões, com exclu-
são de rendimentos de pensões de alimentos, bem como de 
rendimentos tributados pelas taxas previstas no artigo 71.º do 
Código do IRS e não pretendam, quando legalmente permitido, 
optar pelo seu englobamento.

TEMA DE CAPA

MARÇO

 2018

Para o efeito, é ainda necessário que estes contribuintes 
tenham obtido rendimentos apenas em território português, 
que tenham residido todo o ano de 2017 em Portugal, que não 
sejam titulares do estatuto de residente não habitual,  conforme 
decorre do artigo 2.º, n.º1, alínea b) do Decreto Regulamentar 
n.º1/2018, que prevê que o  disposto no artigo 58.º-A do Código 
do IRS é aplicável aos contribuintes que “Obtenham rendimen-
tos apenas em território português, cuja entidade devedora ou 
pagadora esteja obrigada à comunicação de rendimentos e 
retenções prevista no artigo 119.º do Código do IRS; (…) d) Sejam 
considerados residentes durante a totalidade do ano a que o 
imposto respeita; e) Não detenham o estatuto de residente não 
habitual;(…).”

No entanto, a lei indica que a dispensa de entrega não abrange 
os contribuintes que: optem pela tributação conjunta; aufiram 
rendas temporárias e vitalícias que não se destinam ao paga-
mento de pensões (enquadráveis nas alíneas a), b) ou c) do 
n.º 1 do art.º 11.º do Código do IRS); aufiram rendimentos em 
espécie; obtenham rendimentos e pensões de alimentos acima 
de 4.104 euros.

Por último, a declaração de IRS eletrónica importa duas grandes 
vantagens: não pagamento de coimas pelo envio atrasado do 
IRS, uma vez que a declaração é enviada automaticamente no 
final do prazo legal; e permite receber o reembolso mais cedo.

Face ao exposto, claramente que o número de declarações 
eletrónicas irá aumentar significativamente, sendo certo que já 
em 2017, relativamente ao IRS do ano anterior, cerca de 97,2% 
das declarações foram entregues via Internet.
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| MURO DAS LAMENTAÇÕES 
OU LIVRO DE 
RECLAMAÇÕES

Nos últimos trinta anos, temos assistido a uma evolução cons-
tante do Direito do Consumo, sendo, hodiernamente, uma 
das áreas com maior relevância para os vários intervenientes 
no mercado. 

Concomitantemente, é notório que o Livro de Reclamações 
tem sido o instrumento privilegiado de defesa do Consumidor.
No momento em que se festeja o Dia Mundial dos Direitos 
do Consumidor, para se prever o futuro será indispensável 
analisar o presente. 

Neste conspecto, ressalta desde logo a seguinte faísca dubi-
tativa: estará o mecanismo do Livro de Reclamações a cum-
prir o seu desiderato? 

Como é sabido, o Livro de Reclamações, que teve por base 
a preocupação com um melhor exercício da cidadania atra-
vés da exigência do respeito dos direitos dos consumidores, 
constitui um dos instrumentos que tornam mais acessível o 
exercício do direito de queixa, proporcionando ao consumidor 
a possibilidade de reclamar desde logo no local onde ocorreu 
o aparente conflito. 

Volvidos alguns anos, através do programa Simplex 2016, o 
legislador, no ano de 2017, implementou o Livro de Recla-

mações On-line (https://www.livroreclamacoes.pt) que se 
traduziu na disponibilização de uma plataforma digital que 
permite aos consumidores apresentar reclamações e subme-
ter pedidos de informação, bem como consultar informação 
estruturada, promovendo-se o tratamento mais célere e efi-
caz das solicitações. Os consumidores e utentes passaram, 
desta forma, a poder exercer o seu direito de queixa por via 
eletrónica. 

Não obstante isso, em clara demonstração da sobrevaloriza-
ção de um dos mais elementares direitos dos consumidores, 
maxime o direito à informação, poucos foram os consumido-
res que deram conta desta inovação.

Contudo, de modo a acautelar a melhor implementação do 
formato electrónico, esta efectuar-se-á de modo faseado 
e por sectores de actividade económica. Assim, numa pri-
meira fase, a obrigação de disponibilização do formato ele-
trónico do Livro de Reclamações iniciou-se no ano de 2017 
primeiramente com os prestadores de serviços públicos 
essenciais, prevendo-se o alargamento posterior para os 
restantes serviços.

Por conseguinte, a partir de 01 de Julho de 2018, os fornece-
dores de bens e prestadores de serviços que exerçam a sua 
actividade através de um estabelecimento físico aberto ao 
público deverão, simultaneamente, possuir o Livro de Recla-
mações nas suas modalidades física e electrónica. Mesmo 
que não possuam qualquer sítio na Internet, deverão possuir 
um endereço de correio electrónico, onde serão recebidas 
as respectivas reclamações. 

Miguel Cunha Machado

DESTAQUES
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O não cumprimento da disponibilização do Livro de Reclama-
ções Electrónico poderá acarretar a aplicação de uma coima 
entre € 250 e € 3.500, no caso de pessoa singular e entre € 
1.500 a € 15.000, no caso de pessoa colectiva.

Ora, assentando na problemática do Livro de Reclamações, 
foi recentemente noticiado que existe um elevado atraso na 
análise das queixas apresentadas pelos consumidores.

A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE para além 
de ter denunciado debilidades nos serviços do referido orga-
nismo, alvitrou ainda a descida em cerca de 90% da análise 
das reclamações dos consumidores.

O tempo, diz o povo, é bom conselheiro! Atendendo às lacu-
nas do passado e ao status quo, é premente que se adoptem 
novas políticas legislativas para salvaguarda dos direitos dos 
consumidores que estão manifestamente ameaçados de 
extinção.

Isto dito, se não temos dúvidas de que os consumidores 
se encontram já desprotegidos nos tradicionais modelos 
de negócio, esse flagelo ganha ainda mais força em toda 
uma panóplia de novos modelos de negócio, precisamente 
empresas da sharing economy. 

Referimo-nos, claramente, a fenómenos como a Airbnb, o Olx, 
a Netflix e até a Uber. A moda veio para ficar, tratando-se de 
uma realidade incontornável. 

Deste modo, sem naturalmente travar a inovação, urge imple-
mentar novas normas e directrizes com o fito de regular estes 
novos contratos, protegendo o consumidor/utilizador.

Aqui chegados, a título de nota conclusiva, nada sendo 
feito, aquilo que seria o Livro de Reclamações traduzir-se-á, 
inevitavelmente, como que por sortilégio, num muro das 
lamentações ou livro de Reclamações perante o número de 
pendências já reconhecido.
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Com a consagração do artigo 246.º do Código das Socieda-
des Comerciais pretendeu o legislador português que, em 
determinadas situações, para a concretização de um acto 
externo da sociedade comercial seja obrigatória a precedên-
cia de um acto interno – uma deliberação social, formada pela 
manifestação de vontades do núcleo dos sócios.

A deliberação social é um instrumento de expressão da von-
tade de determinada pessoa colectiva, sendo daquela que 
emerge, em ultima ratio, a vontade da sociedade em relação 
a questões de maior relevância.

Apresentando-se como cada vez mais frequente a instau-
ração de acções judiciais pela sociedade comercial contra 
gerentes, sócios ou membros do órgão de fiscalização, é 
importante ter presente que se trata de uma operação pre-
vista na alínea g) do n.º 1 do citado artigo e que, como tal, 
depende de uma deliberação social.

A Assembleia-Geral tem, assim, no âmbito da sua competên-
cia, poderes exclusivos para propor acções contra gerentes, 
sócios ou membros do órgão de fiscalização, bem como 
delas desistir ou transigir.

Consequentemente, verificando-se a ausência de uma prévia 
deliberação social numa acção judicial proposta pela socie-
dade contra uma das pessoas supra elencadas, tal irregu-
laridade preclude a apreciação por parte do Tribunal sobre 
o objecto do litígio – sendo que tal vício só pode ser sanado 
durante a fase dos articulados, não podendo sê-lo na fase da 
sentença ou de recurso.

Estabelecendo a Lei a obrigatoriedade de deliberação social, 
e se é por meio desta que a sociedade expressa a sua von-
tade, é forçoso concluir que é dela, da sociedade, a legiti-
midade activa para a propor, pelo que, na sua falta, existe 
ilegitimidade activa. 

Será que tal obrigação legal fica esvaziada quando uma 
sociedade por quotas é constituída por dois sócios com quo-
tas iguais? Atente-se que, nessa situação, em caso de votos 

Rita Reis Almeida

DESTAQUES

em sentido oposto, a obtenção da maioria simples legalmente 
exigida não é conseguida, pelo que a doutrina não alcançou 
ainda uma resposta cabal e unânime a esta questão. 

Sobre a problemática teve já a Relação de Lisboa opor-
tunidade de se pronunciar, no âmbito do processo n.º 
4130/11.5TCLRS-A.L1-2, por Acórdão datado de 01 de Feve-
reiro de 2012, perfilhando o entendimento de que, mesmo 
nessa circunstância, a deliberação social é sempre exigível, 
esclarecendo que «Depende de deliberação dos sócios a 
proposição de acções pela sociedade contra gerentes e sócios, 
mesmo no caso de a sociedade só ter dois sócios e as quotas 
serem iguais.».

Em qualquer dos casos elencados, a ausência de deliberação 
prévia dos sócios origina uma excepção dilatória, tendente 
à absolvição da instância (nos termos do n.º 2 do artigo 29.º, 
alínea e) do n.º 1 do artigo 278.º, n.º 2 do artigo 576.º e alínea 
d) do artigo 577.º do Código de Processo Civil). Não obstante 
esse vício poder ser, eventualmente, sanado. 

Ora, a exigência de prévia deliberação social, quando esta 
exista, deve ser rigorosamente cumprida, caso contrário, a 
sociedade comercial em questão não fica vinculada pela 
acção, sendo, ao invés, ineficaz quanto a esta.

O mesmo acontece quando a acção é proposta contra ter-
ceiros, não sócios, desde que estes tenham que ser neces-
sariamente demandados em conjunto com gerente, sócio ou 
membro do órgão de fiscalização, de forma a conduzir aos 
resultados pretendidos pela sociedade, por aplicação do n.º 
3 do artigo 115.º do Código Penal.

| A OBRIGAÇÃO DE PRÉVIA 
DELIBERAÇÃO DOS 
SÓCIOS NAS ACÇÕES 
DA SOCIEDADE CONTRA 
GERENTES E/OU SÓCIOS
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| AS TRABALHADORAS 
GRÁVIDAS PODEM SER ALVO 
DE UM DESPEDIMENTO 
COLECTIVO?

Num passado recente, com reflexos significativos nos últimos 
anos, as relações laborais foram alvo de consideráveis muta-
ções, caracterizadas por uma imprevisibilidade e instabilidade 
na organização dos tempos de trabalho. 

Em virtude desse facto, verifica-se actualmente uma maior 
dificuldade por parte dos trabalhadores em articular a vida 
familiar com a vida pessoal, nomeadamente em acompanhar 
o processo de crescimento dos próprios filhos. 

A família representa desde sempre um dos pilares de qual-
quer sociedade, pelo que a protecção da parentalidade inte-
gra uma das maiores preocupações do legislador laboral. 

A nível comunitário, a Directiva 92/85/CEE do Conselho de 
19 de Outubro de 1992 incumbe os estados membros de 
implementarem um conjunto de medidas destinadas a pro-
mover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes, nomeadamente no que 
respeita à prestação do trabalho, à concessão de licenças 
ou à cessação do contrato. 

DESTAQUES

Ana Rita Ferreira

No que concerne ao despedimento de trabalhadora grávida, 
puérpera ou lactante, ou de trabalhador no gozo de uma 
licença parental, preceitua o referido normativo que os esta-
dos membros deverão tomar as medidas necessárias para 
proibir que este conjunto de trabalhadores sejam despedidos 
durante o período compreendido entre o início da gravidez 
e o termo da licença de paternidade. 

A justificação desta proibição de despedimento prende-se 
com as consequências a nível físico e psíquico que o mesmo 
poderá acarretar.

É assim jurisprudência uniforme e continuada do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias que o despedimento de 
uma trabalhadora, devido ao seu estado de gravidez, constitui 
discriminação directa em razão do sexo. 

Todavia, importa esclarecer que não está em causa uma proi-
bição de despedimento absoluta. Ou seja, o fito da Directiva 
é impedir apenas e só os despedimentos conexos com o 
estado da trabalhadora.  

Pretende-se, em suma, proibir que as trabalhadoras pos-
sam ser despedidas somente porque estão grávidas, o que 
poderia em muitos casos levar a que estas equacionassem 
interromper a gravidez. 

Excluídas estas situações, o despedimento de uma trabalha-
dora grávida, puérpera ou lactante, encontra-se sujeito aos 
mesmos requisitos de legalidade que o despedimento de 
qualquer outro trabalhador. A verificar-se o inverso, a discri-
minação passaria então a existir em relação a este. 

Exemplificando este mesmo entendimento, importa men-
cionar o recente Acórdão do Tribunal de Justiça da União 
Europeia de 22 de Fevereiro de 2018. 
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A questão colocada à apreciação deste prendia-se em saber 
se uma trabalhadora grávida poderia ser alvo de um despe-
dimento colectivo. 

No aludido Acórdão, o Tribunal de Justiça da União Europeia 
pronunciou-se no sentido de que a Directiva 92/85/CEE 
do Conselho de 19 de Outubro de 1992 não se opõe a uma 
legislação nacional que permite o despedimento de uma tra-
balhadora grávida em virtude de um despedimento colectivo. 

Efectivamente o que se exige, na senda do exposto, é que 
o despedimento não esteja ligado ao estado de gravidez da 
trabalhadora. 

Não se verificando essa conexão, e no que ao despedimento 
colectivo concerne, para que uma trabalhadora grávida possa 
ser alvo do mesmo, apenas se exige o respeito pelos pres-
supostos que são exigidos em relação à generalidade dos 
trabalhadores, nomeadamente que a entidade empregadora 
apresente a respectiva justificação por escrito. 

Com efeito, declarou o Tribunal de Justiça da União Europeia 
que a Directiva 92/85/CEE do Conselho de 19 de Outubro de 
1992 não afasta a possibilidade de uma legislação nacional 
permitir um despedimento colectivo de uma trabalhadora 
grávida sem lhe indicar outros motivos para além dos que 
fundamentam esse despedimento colectivo, desde que 
sejam indicados os critérios objectivos para designar os tra-
balhadores a despedir. 

Por fim, cumpre apenas referir que, a nível nacional, nos ter-
mos do disposto na Lei n.º 133/2015 de 07 de Setembro, na 
eventualidade de se declarar por sentença transitada em 
julgada, que uma determinada empresa, em clara violação 
do narrado, procedeu a um despedimento de trabalhadora 
grávida apenas com fundamento no seu estado, a mesma fica 
impedida de beneficiar de subsídios ou subvenções públicas 
nos dois anos seguintes.
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| OVERBOOKING:  
OS DIREITOS ESCONDIDOS! 

O Regulamento nº 261/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004 revogou o Regula-
mento nº 295/91m e veio estabelecer regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes 
aéreos, em caso de recusa de embarque e de cancelamento 
ou atraso considerável dos voos.

Embora o Regulamento 295/91 estabelecesse níveis mínimos 
de proteção dos passageiros, a verdade é que o número de 
recusas de embarque contra a vontade dos passageiros, 
continua a aumentar. 

As recusas de embarque e o cancelamento ou atraso consi-
derável dos voos causam sérios transtornos e inconvenientes 
aos passageiros. 

Dessa forma a Comunidade entende elevar os níveis de 
proteção aos passageiros, até para que as transportadoras 
aéreas operem em condições harmonizadas num mercado 
liberalizado.  

A proteção dada aos passageiros que partem de um estado 
membro, deve ser alargada a um passageiro que parte de um 
pais terceiro para um pais membro da comunidade, sempre 
que o voo é operado por uma transportadora aérea comunitária. 

 As transportadoras devem informar os passageiros sobre 
cancelamentos antes da hora programada de partida e além 

CONSULTÓRIO JURÍDICO

disso, oferecer um reencaminhamento razoável, para que 
seja possível tomar outras disposições. 

Circunstâncias extraordinárias que não poderiam ser evitadas, 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as precauções, tais 
como instabilidade politica, condições climatéricas incompa-
tíveis com a realização do voo, riscos de segurança, poderão 
reduzir ou mesmo eliminar as obrigações da transportadora.
O Overbooking é a possibilidade, cada vez mais frequente, 
das companhias aéreas venderem mais lugares do que aque-
les que efetivamente têm disponíveis. 

Antes das transportadoras recusarem o embarque dos pas-
sageiros, devem em primeiro lugar apelar a voluntários que 
aceitem ceder as suas reservas a troco de benefícios. A trans-
portadora tem ainda de oferecer aos voluntários a opção 
entre o reembolso total e o reencaminhamento 

A Recusa de embarque a passageiros que, apesar de pos-
suírem um bilhete válido e reserva confirmada e se apre-
sentarem para o registo, com a antecedência que tenha sido 
indicada e escrita pela transportadora aérea, pelo opera-
dor turístico ou pelo agente de viagens autorizado, ou, não 
sendo indicada qualquer hora, — até 45 minutos antes da hora 
de partida publicada; ou tenham sido transferidos por uma 
transportadora aérea ou um operador turístico do voo para 
o qual tinham reserva para outro voo, independentemente 
do motivo, poderão escolher entre:

• Um voo em data posterior, de acordo com a sua preferência

• Voo alternativo que o leve ao destino desejado, tão rápido 
quanto possível

• Reembolso total do dinheiro, desistindo da viagem 

Sandra de Carvalho
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Os passageiros a quem for recusado o embarque, deverão 
ainda receber uma indemnização de:  

 a) 250 € para todos os voos até 1 500 quilómetros; 
 
 b) 400 € para todos os voos intracomunitários com 
mais de 1 500 quilómetros e para todos os outros voos entre 
1 500 e 3 500 quilómetros; 

 c) 600 € para todos os voos com distancias supe-
riores a 3500 quilómetros  

No entanto, a indemnização da transportadora, poderá ser 
reduzida até 50% se for oferecido um voo alternativo, cuja 
hora de chegada, não exceda a hora programada de chegada 
do voo originalmente reservado:
 
 a) Em duas horas, no caso de voos até 1500 km

 b) Em três horas, no caso de voos intracomunitários 
até 1500 km, e nos restantes voos – entre 1500 a 3500 km 

 c) Em quatro horas, para voos superiores a 3500 km 

A transportadora não poderá exigir qualquer valor adicional, 
ao colocar o passageiro numa classe superior àquela para 
que o bilhete foi adquirido.

Se colocar o passageiro numa classe inferior, deverá reem-
bolsar o passageiro no prazo de 7 dias, da diferença entre 
as duas classes. 

A transportadora deve indicar na zona de registo, em local 
visível o seguinte texto: 

«Se lhe tiver sido recusado o embarque ou se o seu voo tiver 
sido cancelado ou estiver atrasado pelo menos duas horas, 
peça no balcão de registo ou na porta de embarque o texto 
que indica os seus direitos, em especial no que diz respeito 
a indemnização e a assistência».

Também deve distribuir a cada passageiro afetado, um 
impresso com as regras de indemnização. 

A transportadora deve prestar assistência gratuita aos pas-
sageiros colocados nestas circunstâncias, nomeadamente: 
 
 a) Refeições e bebidas em proporção razoável com 
o tempo de espera; 
 
 b) Alojamento em hotel — caso se torne necessária a 
estadia por uma ou mais noites, ou caso se torne necessária 
uma estadia adicional à prevista pelo passageiro; 

 c) Transporte entre o aeroporto e o local de alojamento 

Além disso, devem ser oferecidas aos passageiros, a título 
gratuito, duas chamadas telefónicas ou acesso a correio 
eletrónico de forma a minimizar as consequências pessoais 
ou profissionais do atraso.
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Colóquio de Encerramento do Curso RGPD

Nuno Cerejeira Namora e Eduardo Castro Marques, partici-
param no Colóquio Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos no âmbito da 1ª edição do Curso Avançado sobre RGPD.  
O Curso foi ministrado pela Sociedade de Advogados em 
parceria com a Universidade Portucalense. No final do Co-
lóquio foi anunciada a 2ª edição, com inicio no mês de abril.

Sociedade de Advogados participa no 
seminário “Proteção de Dados: Uma Mu-
dança Urgente na Administração Pública”

Nuno Cerejeira Namora participou como Moderador con-
vidado no Seminário “Proteção de Dados: Uma Mudança 
Urgente na Administração Pública”. A equipa de Proteção 
de Dados esteve representada por Eduardo Castro Marques 
e João Paulo Meireles, que ao longo do dia debateram o 
novo paradigma e as respetivas implicações e exigências 
do RGPD no setor da Administração Pública. O seminário 
contou com mais de 300 pessoas.

Equipa de Proteção de Dados inicia curso 
de RGPD na Universidade Portucalense

Durante dois dias a equipa de Proteção de Dados da Socie-
dade de Advogados realizou dois Workshops que tiveram 
como objetivo abordar os principais conceitos do novo RGPD 
e a sua aplicabilidade nas empresas e organizações da re-
gião Algarvia.  A iniciativa foi da responsabilidade da Moneris 
e da ACRAL (Associação do Comércio e Serviços da Região 
do Algarve).

NÓS POR CÁ
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Sociedade de Advogados marca presença no 
“Careers UPT”

Pedro Tomáz, José Taborda, Ana Souto e Silva e Ana Lima 
Garcia participaram no “Careers UPT” da Universidade Portu-
calense. No decorrer da Feira de Emprego, Ana Souto e Silva, 
advogada da Sociedade de Advogados, fez parte do júri que 
avaliou o melhor Pitch e o melhor CV apresentado por alguns 
alunos da Universidade Portucalense.

Equipa de Proteção de Dados inicia curso 
de RGPD na Universidade Portucalense

Nuno Cerejeira Namora, sócio fundador da Sociedade de 
Advogados e Manuela Magalhães, Diretora do Departa-
mento de Direito da Universidade Portucalense, abriram 
a 1ª Edição do Curso de RGPD. O curso teve a duração de 
18 horas e é o resultado de uma parceria entre a Sociedade 
de Advogados e a Universidade Portucalense.
Eduardo Castro Marques, Tatiana Marinho Castanheira, 
Gonçalo Cerejeira Namora e João Paulo Meireles, como for-
madores e responsáveis pelo curso deram a conhecer as 
grandes alterações e obrigações impostas pelo novo RGPD .

Sociedade de Advogados marca presença no 
Rumo na Universidade Católica Portuguesa

A equipa da Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & 
Associados esteve presente na Universidade Católica Portu-
guesa – Porto na Feira de Emprego Rumo. Foram dois dias de-
dicados ao recrutamento de talentos e ao esclarecimento de 
algumas questões relacionadas com o mercado de trabalho.

NÓS POR CÁ
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Mário dos Santos Paiva fala sobre Direito do 
Desporto na FDUP

Com o objetivo de dar a conhecer, de uma forma mais apro-
fundada a área do Direito do Desporto, Mario dos Santos Pai-
va foi orador convidado na Conferência de Direito do Despor-
to, organizada pela AEFDUP.

Pedro Marinho Falcão, Nuno Cerejeira  
Namora e Eduardo Castro Marques partici-
pam na 12ª Convenção Nacional ARP

“O regime do IVA na atividade de transporte de passageiros. 
Regras gerais e enunciado de alguns problemas”, foi o tema 
abordado por Pedro Marinho Falcão durante a 12º Conven-
ção Nacional da Associação Rodoviária de Transportadores 
Pesados de Passageiros. Nuno Cerejeira Namora, na qua-
lidade de orador convidado, apresentou o tema “Ajudas 
de custo e retribuição”. A equipa de Proteção de Dados da 
Sociedade de Advogados esteve representada por Eduar-
do Castro Marques que apresentou as novas exigências e 
pressupostos do Novo Regulamento de Proteção de Dados.

Nuno Cerejeira Namora e Eduardo Castro 
Marques apresentam as implicações do 
RGPD no Congresso da BCN

Nuno Cerejeira Namora e Eduardo Castro Marques marcam 
presença no Congresso da BCN – Sistemas de Escritório e 
Imagem, na qualidade de oradores convidados. No decorrer 
do Congresso abordaram as implicações do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados no âmbito empresarial.

NÓS POR CÁ
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Miguel Marques Oliveira 
assina artigo de opinião 
no Dia do Pai
No artigo o autor refere que é importante 
termos consciência que o Homem e a  
Mulher têm os mesmos direitos no caso 
de divorcio ou separação, no que respeita 
ao exercício das responsabilidades pa-
rentais.

Equipa de Proteção de 
Dados debate o RGPD no 
Algarve in Diário Online – 
Região Sul  
Tatiana Marinho e Gonçalo Cerejeira 
Namora participaram como oradores 
convidados em dois Workshops organiza-
dos pela ACRAL e pela Moneris. A iniciaiva 
teve como objetivo abordar os principais 
conceitos do RGPD, bem como a sua apli-
cabilidade nas empresas e organizações 
algarvias.

Equipa de Proteção de Da-
dos participa no Seminário 
“Proteção de Dados: Uma 
Mudança Urgente na Ad-
ministração Pública”  
in Advocatus 
Nuno Cerejeira Namora, Eduardo Castro 
Marques e João Paulo Meireles partici-
param no seminário sobre a Proteção de 
Dados no âmbito da Administração Local.

REVISTA DE IMPRENSA

Pedro Barbosa Morais res-
ponde a algumas questões 
sobre os benefícios fiscais 
das famílias numerosas in 
Jornal Económico
Pedro Barbosa Morais responde a algumas 
questões sobre os benefícios fiscais que as 
famílias numerosas poderão obter.

Sociedade de Advogados 
participa no Colóquio 
de Encerramento da 1ª 
Edição do Curso RGPD, in 
Advogar
Nuno Cerejeira Namora e Eduardo Castro 
Marques participam no Colóquio de En-
cerramento do Curso Formação Aplicada 
em “Regulamento Geral de Proteção de 
Dados”. O curso finalizou com a realiza-
ção de um Debate e uma antevisão da 2ª 
edição do Curso, com início previsto para 
o mês de Abril.

Declarações de Pedro 
Marinho Falcão sobre 
o Relatório da Comis-
são independente aos 
fogos de outubro in 
Antena 1
Pedro Marinho Falcão considera viável 
que os responsáveis politicos possam ser 
constituidos arguidos.

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/326
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/326
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/324
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/324
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/322
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/322
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/321 
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/321 
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/319
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/319
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/318
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/318
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REVISTA DE IMPRENSA

Sociedade de 
Advogados promove 
formação em RGPD 
in Vida Económica
O curso de “Formação Aplicada: Regula-
mento Geral de Proteção de Dados” iniciou 
em março e teve como objetivo dar a co-
nhecer as grandes alterações e obrigações 
impostas pelo novo Regulamento.

Miguel Cunha 
Machado assina artigo 
de opinião in Vida 
Económica 
O autor assinala o Dia Internacional do 
Consumidor com um artigo de opinião com 
o título “Muro das lamentações, ou livro de 
reclamações”.

Miguel Marques 
Oliveira e Michaela 
Farinha assinam artigo 
de opinião in Vida 
Económica
“Reforma Florestal - novas obrigações para 
os proprietários” é o tema do artigo de opi-
nião assinado por Miguel Marques Oliveira 
e por Michaela Farinha. Os autores alertam 
para as novas obrigações dos proprietários.

Sociedade de Advogados 
promove formação de 
RGPD na Universidade 
Portucalense in Advogar
Equipa de Proteção de Dados da Socie-
dade de Advogados,  ministra curso em 
parceria com Universidade Portucalense 
em “Formação Aplicada: Regulamento 
Geral de Proteção de Dados”. O curso tem 
como objetivo dar a conhecer as grandes 
alterações e obrigações impostas pelo 
novo Regulamento.

Declarações de Pedro 
Marinho Falcão  
in Telejornal, RTP 1
Pedro Marinho Falcão refere que o Estado 
vai ser obrigado a devolver o IVA dos 
imóveis comerciais ou industriais desocu-
pados, que foi pago pelos proprietários.

Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & 
Associados, marca presença 
no Anuário In-Lex 2018
A 13ª edição do Anuário In-Lex conta, mais 
uma vez, com a presença da Sociedade 
de Advogados. O anuário é considerado o 
diretório líder na pesquisa e divulgação do 
sector das Sociedades de Advogados em 
Portugal.

http://www.sociedadeadvogados.eu/public/wax_news/curso-rgpdvida-econmica.pdf
http://www.sociedadeadvogados.eu/public/wax_news/curso-rgpdvida-econmica.pdf
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/317
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/317
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/312
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/312
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/313
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/313
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/310
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/310
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/300
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/300
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REVISTA DE IMPRENSA

Artigo de opinião de 
Ana Valente Vieira  
in Vida Económica
“Zonas históricas: Alojamento Local vs 
Arrendamento” é o tema do artigo de Ana 
Valente Vieira 

Entrevista de Eduardo 
Castro Marques sobre 
o novo Regulamento de 
Proteção de Dados in 
Jornal Vida Económica
Eduardo Castro Marques esclarece ao 
Jornal “Vida Económica” o impacto das 
alterações na nova política de proteção de 
dados pessoais.

Sociedade de 
Advogados distinguida 
pela Acquisition 
International  
in Advocatus
Os prémios atribuídos, no âmbito do Dispu-
te Resolution Awards, pretendem distinguir 
e reconhecer o trabalho desenvolvido pela 
Sociedade na área de Contencioso e do Di-
reito Fiscal. A distinção é uma chancela de 
excelência e de reconhecimento interna-
cional dos principais players que demons-
traram um desempenho de destaque ao 
longo dos anos.

http://www.sociedadeadvogados.eu/public/wax_news/ana-valente-vieira-in-vida-economica2018.pdf
http://www.sociedadeadvogados.eu/public/wax_news/ana-valente-vieira-in-vida-economica2018.pdf
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/299
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/299
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/296 
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/296 



