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Zita Xavier de Medeiros

| A NOVA LEI 
DA IGUALDADE 
REMUNERATÓRIA ENTRE 
MULHERES E HOMENS 
- IDEALMENTE, UMA LEI 
DESNECESSÁRIA
“A disparidade acentua-se no topo da 
hierarquia das qualificações profissionais, 
onde esta diferença pode atingir os 26%”.

A 
Constituição da República Portuguesa consagra, 
no seu artigo 59.º, o princípio da igualdade sala-
rial: “1. Todos os trabalhadores, sem distinção de 
idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, 

TEMA DE CAPA

OUTUBRO

 2018

religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: a) 
À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e 
qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho 
igual salário igual, de forma a garantir uma existência con-
digna”.

Idealmente, não seria necessária nem urgente a previsão de 
mecanismos que permitissem comprovar o cumprimento 
ou sancionar a violação de tal princípio constitucional por se 
entender da mais elementar justiça que todos, independen-
temente do sexo, recebessem salário igual por trabalho igual. 
No entanto, a realidade do país ainda não reflecte este prin-
cípio.

Segundo dados de 2016 do Gabinete de Estratégia e Planea-
mento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, as mulheres ganham, em média, menos 15,75% do que 
os homens no que se refere à remuneração mensal base, 
sendo que, surpreendentemente, a disparidade acentua-se 
no topo da hierarquia das qualificações profissionais, onde 
esta diferença pode atingir os 26%.

Neste enquadramento, e colocando como objectivo  “corri-
gir a situação de desvantagem generalizada e estrutural das 
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mulheres no mercado de trabalho em matéria de remunera-
ções”, a Assembleia da República aprovou a Lei 60/2018 de 
21 de Agosto a entrar em vigor no início do ano de 2019.
São três os pontos essenciais a reter:

A tutela disponibilizará, no primeiro semestre do ano civil e, 
pela primeira vez, no ano civil de entrada em vigor da Lei, 
informação estatística que sinaliza as diferenças salariais 
através do barómetro de diferenças gerais e sectoriais e do 
balanço que analisará as diferenças salariais por empresa, 
profissão e níveis de qualificação. Esta informação será 
enviada à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Impõe-se sobre a entidade empregadora a obrigação de 
promover e assegurar um política remuneratória transpa-
rente  assente na avaliação das componentes das funções, 
com base em critérios objectivos, comuns a homens e mulhe-
res, nos termos do artigo 31.º do Código do Trabalho. Esta 
exigência deverá ver-se cumprida decorridos seis meses 
após a entrada em vigor da Lei, ou seja, no final do mês de 
Julho de 2019.

Analisadas as conclusões constantes da informação esta-
tística supra referida, a ACT notificará as empresas para, em 
120 dias, apresentarem um plano de avaliação das diferenças 
remuneratórias. Este plano é implementado durante 12 meses 
e assenta na avaliação das componentes das funções, com 
base em critérios objectivos, de forma a excluir qualquer 
possibilidade de discriminação em razão do sexo. Findo este 
período, a entidade empregadora deve comunicar à ACT os 
resultados da implementação do plano, enquadrando as 
diferenças salariais justificadas e demonstrando a correcção 
das injustificadas.

As diferenças não justificadas presumem-se discriminatórias.

Durante os dois primeiros anos de vigência da lei, o regime da 
implementação do plano de avaliação é aplicável a entidades 
que empreguem 250 ou mais trabalhadores, alargando-se 
às entidades que empreguem 50 ou mais trabalhadores a 
partir do terceiro ano de vigência, ou seja, a partir de 2022.

A violação pelas entidades empregadoras destas obrigações 
legais constitui contraordenação grave, sem prejuízo do dis-
posto no n.º 8 do artigo 25.º do Código do Trabalho, podendo, 
ainda, ser aplicada a sanção acessória de privação do direito 
de participar em arrematações ou concursos públicos, por um 
período até dois anos, nos termos do artigo 562.º do Código 
do Trabalho.

Veremos se a ACT terá a capacidade de dar resposta às 
exigências da nova lei e de acompanhar, mesmo informal-
mente, as empresas na implementação dos novos planos 
de avaliação.
 
Para os interessados, assinale-se que o Decreto-Lei aqui 
em causa produzirá os seus efeitos a partir de 1 de Outubro 
de 2018.
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| SER FIEL, COMPENSA?
“Em caso de quebra do período 
de fidelização, não é líquido que a 
indemnização devida prescreva num magro 
prazo de seis meses”. 
Encontrou uma operadora de telecomunicações com condi-
ções mais vantajosas e quer cessar antecipadamente o con-
trato antes do fim do período de fidelização? Quais os riscos 
que isso acarreta?

O período de fidelização diz respeito a uma condição contratual 
com a qual o consumidor se compromete a não cancelar o 
contrato celebrado com a empresa operadora, nem alterar as 
suas condições, durante determinado período de tempo sob 
pena de poder ter de suportar determinados encargos. Em 
contrapartida, esta oferece condições mais vantajosas, sejam 
descontos na mensalidade, equipamentos mais baratos, oferta 
do valor da instalação do serviço, entre outras possibilidades.

Porém, a questão com que muitos utentes se têm debatido 
prende-se com os custos a suportar no caso de cancelamento 
do serviço antes do fim do período de fidelização, custos esses 
que devem, desde logo, estar claramente definidos no con-
trato.

Assim sendo, e considerando ainda o facto de os serviços em 
causa se tratarem de serviços públicos essenciais, sujeitos ao 
regime da Lei n.º 23/96, sempre seria de aplicar, no que con-
cerne ao direito de recebimento do preço do serviço prestado 
por parte da operadora, um prazo prescricional de seis meses.

Numa palavra, terminado o contrato, a operadora tem um 
prazo de seis meses para cobrar eventuais facturas em dívida 
por parte do consumidor, sob pena de o direito ao recebimento 
do preço se extinguir.

E esse prazo aplica-se também à indemnização por quebra 
do período de fidelização?

Os entendimentos têm sido diametralmente diversos.

Por um lado, alguns acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa 
têm denotado uma tendência no sentido de que, no silêncio 
da lei, não pode estender-se a essa indemnização o referido 
prazo prescricional de seis meses.

Com efeito, a Lei n.º 23/96 apenas estabelece mecanismos 

DESTAQUES

Ana Lima Garcia

destinados a conceder protecção ao utente de serviços 
públicos essenciais, cujo desiderato é evitar a acumulação 
de dívidas de fácil contracção, obrigando, por seu turno, os 
prestadores de serviço a manter uma organização que per-
mita a cobrança do respectivo preço em momento próximo 
do consumo, o que não seria o caso do crédito emergente do 
incumprimento de outras obrigações assumidas no contrato, 
como seja o caso da estipulação de um período de fidelização.

Nem sequer tem sido considerado o argumento de acesso-
riedade ou dependência entre a obrigação de pagamento 
do preço e a indemnização por quebra de fidelização, pois 
mesmo o cliente que tenha pago a totalidade dos serviços 
prestados pode incorrer na violação da cláusula que o obrigava 
a permanecer na rede da operadora de telecomunicações por 
determinado hiato temporal.
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Assim, à indemnização por quebra do período de fidelização 
seria aplicável o prazo ordinário de prescrição, a saber 20 anos, 
estando o consumidor sujeito a uma período maior para cum-
primento da obrigação sucedânea de indemnizar.

Por outro lado, há quem reivindique, ainda assim, a aplicabili-
dade do prazo prescricional de seis meses, de acordo com o 
artigo 10.º da Lei n.º 23/96.

Pese embora literalmente a norma refira unicamente ao “ser-
viço prestado”, os defensores deste regime advogam que o 
espírito da mesma inclui os serviços não prestados eventual-
mente exigível antes do prazo por via do incumprimento da 
cláusula de fidelização.

Aliás, se a intenção da norma é a de tornar inexigível o direito 
a receber uma prestação fundada numa obrigação contratual 
principal, não faria sentido ser entendida de modo diferente 
quanto ao direito a exigir uma prestação fundada numa cláu-
sula acessória, como é o caso da cláusula de fidelização.

Este tem sido o entendimento do Tribunal Arbitral do Consumo, 
concretamente, o Centro Nacional de Informação e Arbitragem 
de Conflitos de Consumo, defendendo que não se concebe 
que a lei procure proteger a posição do utente dos serviços 
quando o prestador os tenha efectivamente prestado, mas 
recuse essa protecção quando o prestador nem sequer os 
chega a prestar.

Por conseguinte, computadas ambas as posições, verifica-se 
que em caso de quebra do período de fidelização, não é líquido 
que a indemnização devida prescreva num magro prazo de 
seis meses. 

Ou seja, ser fiel, por via das dúvidas, compensa!
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| A RECOLHA DE DADOS 
BIOMÉTRICOS NO 
CONTEXTO LABORAL

“ O tratamento de dados biométricos 
será uma das situações em que o 
consentimento dado no contexto laboral 
poderá operar como fundamento legal 
para um tratamento leal e lícito”.
O Regulamento Geral de Protecção de Dados (de ora em 
diante RGPD) tem implicações transversais em toda a estru-
tura organizativa das entidades públicas e privadas. Neste 
cenário, os Recursos Humanos não são excepção e serão 
bastante relevantes as alterações que o Regulamento motiva. 
De entre as várias alterações que o RGPD veio introduzir no 
contexto laboral, talvez uma das mais sublimes, mas que mais 
alterações trouxe, foi o alargamento do conceito de “dados 
pessoais sensíveis”. Fala-se, concretamente, na inclusão dos 
dados biométricos no âmbito das categorias especiais de 
dados pessoais.

Antes da entrada em vigor do RGPD, vogava entre nós um 
princípio de hétero-regulação, em que competia a CNPD 
enquanto autoridade de controlo, consoante os casos, regis-
tar ou autorizar o tratamento de dados pessoais.

Uma vez que os dados biométricos não eram considerados 

dados sensíveis (pelo menos de forma expressa e unânime), 
o seu tratamento não estava a priori proibido, razão pela qual 
bastava ao Responsável pelo Tratamento submeter um 
pedido fundamentado à CNPD e concomitante autorização 
desta, para que pudesse ser implementado um sistema de 
registo de dados biométricos no local de trabalho.

Naturalmente este pedido teria que ser fundamentado de 
acordo com os ditames da antiga Lei n.º 67/98 de 26 de 
Outubro (Lei da Protecção de dados), nomeadamente o tra-
tamento deveria ser feito com respeito pela reserva da vida 
privada do titular dos dados e para finalidades determinadas, 
explícitas e legítimas, devendo também ser adequado, perti-
nente e não excessivo em relação à finalidade que motivou 
a sua recolha.

Ora, antes da entrada em vigor do RGPD a base de licitude 
para realizar este tratamento, era o facto de existir um inte-
resse legítimo por parte da entidade empregadora em pro-
ceder a este tratamento, fosse ele para o controlo de aces-
sos e/ou para o controlo de assiduidade dos trabalhadores, 
tendo uma base legal fundada no artigo 202.º do Código do 
Trabalho. 

Com esta elevação dos dados biométricos a dados pessoais 
sensíveis, o seu tratamento passou a ser, por regra, proi-
bido. Esta alteração acarreta a mais relevante contingência: 
não é possível tratar categorias especiais de dados tendo 
como fundamento um interesse legítimo do responsável 
pelo tratamento. Quererá isto significar que, para cumprir 
com o novo paradigma legal, na minha opinião, apenas será 
possível enquadrar estes processos de tratamento no âmbito 
de obrigação jurídica da entidade empregadora (que actual-
mente não existe no CT ou em outro qualquer normativo 

DESTAQUES

João P. Monjardino
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legal) ou com consentimento dos titulares (com todos os 
inconvenientes da sua recolha no âmbito de uma relação de 
trabalho subordinado).

De todo o modo, não se fazendo prever uma alteração do 
Código do Trabalho nesta matéria, ou uma disposição que 
surja da esperada “lei de implementação do RGPD” que gere 
uma obrigação legal para as entidades empregadoras desta 
índole, o caminho a seguir para levar a cabo estes proces-
sos de tratamento de modo lícito, poderá ser recorrer ao 
consentimento.

Certo é também que, atenta a subordinação jurídica e o con-
sequente desequilíbrio de posições na relação emprega-
dor/trabalhador, afigura-se como improvável que o titular 
dos dados possa recusar prestar o consentimento para o 
tratamento dos dados sem que haja medo ou risco real de 
consequências negativas decorrentes dessa recusa. Contudo, 
isto não significa que os empregadores nunca possam utilizar 
o consentimento como fundamento legal para o tratamento 
dados. De facto, pode haver situações em que seja possível 
ao empregador demonstrar que o consentimento foi dado 
livremente. 

Atentas as alterações supra descritas, introduzidas pelo 
RGPD, o tratamento de dados biométricos poderá ser uma 
das situações em que o consentimento dado no contexto 
laboral poderá operar como fundamento legal para um tra-
tamento leal e lícito, cabendo à entidade empregadora a 
criação de mecanismos que atestem a liberdade do consen-
timento prestado, assegurando que o acto de dar ou recusar 
o consentimento não produzirá quaisquer consequências 
negativas para o trabalhador (p.ex. a criação de um meca-
nismo alternativo de controlo de assiduidade que permita 
ao trabalhador escolher; evitar que este consentimento seja 
recolhido já durante a execução do contrato de trabalho).

Mais ainda, a entrada em vigor deste Regulamento mudou 
por completo o anterior paradigma de regulação, vigorando 
agora um sistema de autorregulação. Quer isto dizer que o 
tratamento de dados pessoais não depende mais de qualquer 
autorização prévia, sendo o Responsável pelo Tratamento o 
encarregue por assegurar um tratamento correcto, leal e lícito 
dos dados pessoais, estando naturalmente este tratamento 
sujeito a uma qualquer inspeção por parte da autoridade de 
controlo competente. 

Assim, e ainda antes de proceder à eventual recolha do con-
sentimento dos seus trabalhadores, a entidade empregadora 
deve verificar se o sistema de registo de dados biométrico 
implementado obteve já autorização por parte da CNPD, pré-
via à entrada em vigor do RGPD. Caso não exista esta autoriza-
ção deve a entidade empregadora proceder à realização de 
uma Avaliação de Impacto sobre Protecção de Dados (AIPD) 
para determinação, nomeadamente, da origem, natureza, 
particularidade e gravidade do risco deste tratamento para 
os direitos liberdades e garantias dos trabalhadores in casu 
titulares dos dados.
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| SIMPLIFICAÇÃO 
E AGILIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS NA ÁREA 
DA JUSTIÇA
“As medidas concretizadas na presente 
portaria estão orientadas para uma 
atuação na área da justiça mais ágil, 
transparente e próxima do cidadão”.
No dia 20 de Setembro de 2018, foi publicada a Portaria nº 
267/2018, que corporiza várias medidas com vista à simplifi-
cação e agilização de procedimentos na área da justiça. Sem 
prejuízo da relevância de outros pontos, merecem destaque 
os seguintes aspetos:

•Possibilidade de os cidadãos consultarem os seus processos, 
por via eletrónica (disponível em http://tribunais.org.pt) numa 
área reservada. Esta consulta já se encontra disponível, desde 
Maio de 2017, relativamente aos processos executivos, sendo 
agora alargada esta consulta a todos os processos pendentes 
nos tribunais portugueses, quer nos tribunais judiciais quer 
nos tribunais administrativos e fiscais;

• A consulta supra mencionada permitirá a qualquer cidadão 
aceder a todos os seus processos, dentro dos limites legal-
mente estabelecidos, a partir de sua casa ou de qualquer 
outro local onde tenha acesso à internet, mediante autentica-
ção através de cartão de cidadão ou de Chave Móvel Digital;

• Possibilidade de o cidadão aceder, durante um período 
de tempo limitado (4 horas), a esta área reservada, através 
dos computadores existentes para o efeito nos tribunais, 
mediante um código de acesso a ser emitido por qualquer 
secretaria de um tribunal judicial. Esta modalidade poderá 
ser igualmente utilizada pelos representantes de pessoas 
coletivas;

• É prevista ainda a consulta de processos por via eletrónica 
em duas situações que até ao momento só estavam dispo-
níveis presencialmente:
 
 a. Consulta de processos por advogados e solicita-
dores nos processos em que não exerçam mandato judicial, 
pelo período de 10 dias;

 b. Consulta de processos por quem, ainda que não 

DESTAQUES

Sara Leonor Duque de Carvalho

sendo parte, tenha motivo atendível (neste caso é necessário 
apreciação do juíz ou da secretaria), pelo período de 10 dias.

• O regime de certidões judiciais eletrónicas é aperfeiçoado 
passando a prever as seguintes situações:
 
 a. Possibilidade de requerer certidões eletrónicas de 
processos que estejam a correr nos tribunais superiores, i.e. – 
tribunal da Relação, tribunais centrais administrativos, Supremo 
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Admnistrativo;
 
 b. O código de acesso único, até ao momento utili-
zado unicamente para aceder à certidão após a sua emissão, 
passará a permitir também o acesso, antes das emissão da 
certidão, à informação sobre o estado do pedido, às referên-
cias multibanco necessárias para a emissão ou à indicação 
de o pedido ter sido recusado.

• No que respeita à solicitação e à consulta de certidões 
judicias eletrónicas, serviço atualmente disponibilizado em 
endereço eletrónico próprio, passará o mesmo a estar dis-
ponível na nova área de serviços digitais;

• Possibilidade de apresentação, pelos mandatários, de docu-
mentos em formato vídeo, áudio e imagem por via electró-
nica. No presente, esta modalidade de prova documental 
deve ser entregue diretamente nos tribunais, não havendo 
a possibilidade de os apresentar eletronicamente;

Em suma, as medidas concretizadas na presente portaria 
estão orientadas para uma atuação na área da justiça mais 
ágil, transparente e próxima do cidadão. Ademais, assegu-
ram uma maior fiabilidade e segurança dos sistemas de 
informação dos tribunais judiciais, administrativos e fiscais, 
correspondendo de um modo mais eficaz às necessidades 
e expectativas dos seus utilizadores..

APLICAÇÃO
DATA DA APLICA-

ÇÃO

• Publicações na Área de Serviços Digi-
tais dos Tribunais

27 de Novem-
bro de 2018

• Supremo Tribunal de Justiça
• Certidão eletrónica nos tribunais 
superiores (Relação e Supremo)

11 de Dezembro  
de 2018

• Disponibilização imediata do código 
de acesso (certidão eletrónica)
• Entrega eletrónica de vídeo, áudio, 
imagem
• Consulta eletrónica de processos 
(partes/mandatários/terceiros com 
interesse atendível)

2 de Abril de 
2019

Aplicação no tempo
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| Quero despedir-me e 
agora?
Futuro ex-trabalhador, se está a pensar despedir-se, este 
artigo é para si.

Antes de mais, importa referir que existem várias modalidades 
de cessação do contrato de trabalho1, mas que, para si em 
questão, será apenas necessário focarmo-nos na modalidade 
da denúncia do contrato de trabalho pelo trabalhador, uma 
vez que não existe uma justa causa para a sua resolução, a 
não ser a do seu próprio querer. 

A discussão aqui prende-se com o que terá de fazer.

Pois bem, terá de avisar previamente, por carta registada 
com aviso de recepção, a entidade empregadora, com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias se tiver até (2) dois 
anos de antiguidade, ou (60) sessenta dias se tiver mais de 
(2) dois anos de antiguidade. 

Importa contudo, ter em atenção que o instrumento de regu-
lamentação colectiva de trabalho e o seu contrato de tra-
balho podem aumentar o prazo de aviso prévio até (6) seis 
meses, pelo que deve ter em atenção este facto, se você 
– futuro ex-trabalhador, ocupar um cargo de administração 

CONSULTÓRIO JURÍDICO

ou direcção, ou com funções de representação ou de res-
ponsabilidade. 

Se tiver um contrato de trabalho a termo, a denúncia/comuni-
cação deve ser feita com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, caso o contrato tenha uma duração de pelo menos 6 
(seis) meses, ou 15 (quinze) dias, se o contrato for inferior a 
6 (seis) meses. 

No caso de contrato a termo incerto, para efeito do prazo de 
aviso prévio, atende-se à duração do contrato já decorrida. 
Importa ainda referir, que a entidade empregadora pode 
exigir que a assinatura do trabalhador constante da declara-
ção de resolução tenha reconhecimento notarial presencial, 
devendo, neste caso, mediar um período não superior a 60 
(sessenta) dias entre a data do reconhecimento e a da ces-
sação do contrato.

Futuro ex-trabalhador tenha em atenção que, caso não cum-
pra, total ou parcialmente, o prazo de aviso prévio estabele-
cido, deve pagar à entidade empregadora uma indemnização 
de valor igual à retribuição base e diuturnidades correspon-
dentes ao período em falta, sem prejuízo de indemnização 
por danos causados pela inobservância do prazo de aviso 
prévio ou de obrigação assumida em pacto de permanência.2

Contudo, tem direitos! 
Cumprindo os prazos de aviso prévio, tem direito ao paga-
mento das férias não gozadas, assim como o proporcional 

 Cátia Pinto Ribeiro
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referente ao tempo trabalhado das férias, subsídios de férias 
e de Natal.

Mas, agora que finalmente ganhou coragem e que enviou a 
comunicação, não é que se arrependeu!

Não se aflija, tem a possibilidade de revogar a denúncia do 
contrato de trabalho até ao sétimo dia seguinte à data em 
que a mesma chegar ao poder da entidade empregadora, 
mediante comunicação escrita dirigida a este, caso a assi-
natura constante desta não tenha reconhecimento notarial 
presencial.

Se a contrario a denúncia tiver reconhecimento notarial pre-
sencial, futuro ex-trabalhador, resta-me desejar-lhe boa sorte 
nesta nova etapa!

NOTAS
1.
1) Caducidade;
2) Revogação por mútuo acordo;
3) Despedimento por iniciativa do empregador, que se divide 
em:
- Despedimento por facto imputável ao trabalhador;
- Despedimento colectivo;
- Despedimento por extinção de posto de trabalho;
- Despedimento por inadaptação;
4) Resolução do contrato de trabalhador por justa causa;
5) Denúncia pelo trabalhador.

2 Entende-se por Pacto de Permanência o acordo celebrado 
entre as partes, através do qual o trabalhador se compromete 
a não denunciar o contrato de trabalho pelo prazo acordado, 
como forma de compensar o empregador por custear despe-
sas avultadas com a sua formação. A duração e a realização 
de despesas com a formação do trabalhador são pressupos-
tos de verificação necessária para a válida celebração de um 
Pacto de Permanência.
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Alunas da Universidade Católica Portuguesa 
integram Estágio Curricular 

Francisca Montenegro, aluna do Mestrado em Direito e 
Diana Lopes, finalista do Curso de Direito, da Universidade 
Católica Portuguesa integraram a Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & Associados no âmbito do estágio 
curricular.

NÓS POR CÁ

Pedro Marinho Falcão e Catarina Bernardo 
Martinho participam na Conferência sobre 
Branqueamento de Capitais

Pedro Marinho Falcão abordou o tema “O Combate à Evasão 
Fiscal no Quadro da Lei do Branqueamento de Capitais. O 
Papel das Profissões Forenses” na Conferência dedicada ao 
“Branqueamento de Capitais”, promovida pela Delegação de 
Guimarães da Ordem dos Advogados no dia 11 de outubro. 
Catarina Martinho falou sobre “O Cumprimento dos Deveres 
Emergentes da Lei do Branqueamento de Capitais e o Exer-
cício das Profissões Forenses.”

José Taborda participa no Congresso Inter-
nacional “Let´s Talk About Ageing”

“Crimes praticados contra idosos em ambiente institucional” 
foi o tema da intervenção apresentado por José Taborda no 
Congresso internacional “Let´s Talk About Ageing”. Duran-
te dois dias investigadores e profissionais de áreas distintas 
debateram questões relacionadas com as diferentes áreas 
ligadas ao Envelhecimento.
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Nuno Cerejeira Namora, Eduardo Castro 
Marques e Gonçalo Cerejeira Namora partici-
pam no 2º Congresso Mundial CIELO Laboral 
2018 no Uruguai

Durante dois dias especialistas de todo o mundo debateram 
questões relacionadas com o Direito Laboral e os desafios 
do futuro. No primeiro dia do Congresso Nuno Cerejeira 
Namora foi responsável pela coordenação da apresentação 
dos pósteres científicos, tendo sido orador convidado no 
segundo dia do Congresso sobre “RGPD e os meios de 
Vigilância à Distância”, no âmbito do Direito do Trabalho. “A 
inteligência artificial e as profissões jurídicas” foi o tema da 
intervenção de Eduardo Castro Marques. Gonçalo Cerejeira 
Namora ficou responsável pela intervenção “RGPD: Quando 
será necessário consentimento dos trabalhadores? 

NÓS POR CÁ
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Tatiana Marinho assina 
artigo para o Sapo Online 
sobre “Propriedade in-
telectual e a inteligência 
artificial - um desafio para 
o direito”
Para Tatiana Marinho “é importante definir 
se “autor” apenas pode ser uma pessoa 
física/jurídica, ou se um computador/
máquina pode ser considerado “autor” ou 
possível titular dos direitos”.

REVISTA DE IMPRENSA

 
 

Pedro Marinho Falcão comenta a pro-
posta de Orçamento do Estado para 
2019, que não prevê uma atualização dos 
escalões do IRS, o que significa que as fa-
mílias podem perder poder de compra.

João Paulo Meireles expli-
ca os mecanismos legais 
do jogo online in RTP 3 
João Paulo Meireles comenta o funciona-
mento legal das apostas desportivas e do 
jogo online, bem como os mecanismos 
legais que são aplicados como forma de 
proteção aos apostadores.

Cerejeira Namora, Mari-
nho Falcão & Associados 
em congresso mundial de 
Direito Laboral in Advogar
Nuno Cerejeira Namora, Eduardo Castro 
Marques e Gonçalo Cerejeira Namora 
marcam presença no Uruguai para debater 
as implicações da proteção de dados no 
Direito do Trabalho.

Pedro Marinho Falcão e 
Catarina Bernardo Mar-
tinho participam na 
Conferência sobre Bran-
queamento de Capitais in 
Advogar
“O Combate à Evasão Fiscal no Quadro da 
Lei do Branqueamento de Capitais. O Pa-
pel das Profissões Forenses” foi o tema da 
intervenção de Pedro Marinho Falcão na 
Conferência “Branqueamento de Capitais”, 
promovida pela Delegação de Guim-
arães da Ordem dos Advogados. Catarina 
Bernardo Martinho abordou o tema sobre 
“O Cumprimento dos Deveres Emergentes 
da Lei do Branqueamento de Capitais e o 
Exercício das Profissões Forenses”.

Rogério Paulo Moura, au-
tor do livro Rio Azul, fala 
da sua obra à RTP 3
Após a apresentação do livro Rio Azul, 
nas instalações da Nuno Cerejeira, Na-
mora, Pedro Marinho Falcão & Associa-
dos, Rogério Paulo Moura fala sobre o 
seu livro na RTP 3.

Pedro Marinho Falcão co- 
menta a ausência de alter- 
ações dos Escalões do IRS 
no OE in Jornal da tarde, 
RTP 1

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/476
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/476
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/466
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/466
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/470
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/470
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/473
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/473
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/472
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/472
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/478
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/478
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Michaela Farinha assina 
artigo de opinião sobre 
novo regime jurídico da 
educação inclusiva
Para Michaela Farinha a “falta de qua-
lidade e de quantidade de recursos, 
materiais e humanos, nomeadamente 
em escolas regulares, para executar o 
programa de educação inclusiva, é uma 
infeliz realidade”.

Declarações de Miguel 
Cunha Machado sobre o 
acesso à reforma antecipa-
da in Dinheiro Vivo
Miguel Cunha Machado refere que “num 
cenário em que todas as pessoas adiram, 
o seu custo “rondará os quatro a cinco 
milhões de euros por ano”.

REVISTA DE IMPRENSA

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/471
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/471
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/459
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/459

