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Rafaela Magalhães Faria

| O REGIME CENTRAL DOS 
BENEFICIÁRIOS EFETIVOS

N
o transato dia 21 de Agosto de 2017, foi publicada a
Lei n.º89/2017 que, conforme pode ler-se no artigo 
1.º, este diploma “(…) procede à transposição para a
ordem jurídica interna do capítulo III da Diretiva (UE)

n.º 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema 
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo, e aprova o Regime Jurídico do 
Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), previsto no 
artigo 34.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.”, e que entrará 
em vigor no dia 19 de Novembro de 2017.

Decorre do Capítulo III da Diretiva (UE) n.º 2015/849, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 
2015, sob a epigrafe “INFORMAÇÕES SOBRE OS BENEFICIÁ-
RIOS EFETIVOS”, artigos 30.º e seguintes, que para combater 
eficazmente os efeitos do branqueamento de capitais ou de 
financiamento de terrorismo, “os Estados Membros devem 
garantir que as entidades societárias e outras pessoas cole-
tivas constituídas no seu território possam  obter e conservar 
informações suficientes, exatas e atuais sobre os seus benefi-
ciários efetivos, incluindo dados detalhados sobre os interes-
ses económicos detidos.”.

TEMA DE CAPA

SETEMBRO

 2017

Simultaneamente, esta Diretiva veio delimitar o conceito de 
beneficiário efetivo, número 6, do artigo 3.º, como sendo “(…) 
a pessoa ou pessoas singulares que, em última instância, de-
têm a propriedade ou o controlo do cliente e/ou a pessoa 
ou pessoas singulares por conta de quem é realizada uma 
operação ou atividade (…).”

Para o efeito, e como se disse, foi criado o “Regime Jurídico 
do Registo Central do Beneficiário Efetivo” (doravante desig-
nado RCBE), que será gerido pelo Instituto dos Registos e 
do Notariado, I. P. (IRN, I. P.).

Pois bem, estão assim sujeitas a este novo regime, as seguintes 
pessoas coletivas (Cfr. artigo 3.º da Lei n.º89/2017): “
a) As associações, cooperativas, fundações, sociedades civis e 
comerciais, bem como quaisquer outros entes coletivos persona-
lizados, sujeitos ao direito português ou ao direito estrangeiro, que 
exerçam atividade ou pratiquem ato ou negócio jurídico em terri-
tório nacional que determine a obtenção de um número de identi-
ficação fiscal (NIF) em Portugal; 
b) As representações de pessoas coletivas internacionais ou de di-
reito estrangeiro que exerçam atividade em Portugal; 
c) Outras entidades que, prosseguindo objetivos próprios e ativida-
des diferenciadas das dos seus associados, não sejam dotadas de 
personalidade jurídica;
d) Os instrumentos de gestão fiduciária registados na Zona Franca 
da Madeira (trusts); e) As sucursais financeiras exteriores regista-
das na Zona Franca da Madeira.”

De igual modo, estão sujeitas ao RCBE, nos termos do n.º2 
do artigo 3.º da Lei n.º89/2017, quando não se enquadrem 
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no elenco  que se vem de citar,  “(…) os fundos fiduciários e 
os outros centros de interesses coletivos sem personalidade 
jurídica com uma estrutura ou funções similares (…).”

Importa referir que, os condomínios de edifícios ou conjunto 
de edifícios constituídos em propriedade horizontal, ficam 
sujeitos   ao RCBE, desde que verificados cumulativamente 
os seguintes pressupostos: o valor patrimonial global, exce-
da o montante de 2.000.000,00€; e seja detida uma permi-
lagem superior a 50 % por um único titular. 

No que se reporta às obrigações declarativas, as entidades 
que se vêm de referir, devem manter “(…) informação sufi-
ciente, exata e atual (…)”, sobre os seus beneficiários efetivos.”, 
e que devem ser operadas pelos “(…) membros dos órgãos 
de administração das sociedades ou as pessoas que desem-
penhem funções equivalentes noutras pessoas coletivas (…)”, 
Advogados, notários e solicitadores, cujos poderes de re-
presentação se presumem, e os contabilistas certificados. 

Ao IRN, deverão ser comunicados os elementos referentes 
à entidade ou aos titulares de participações sociais que se-
jam pessoas coletivas, sujeitos ao RCBE. Esta informação 
será pública, devendo ser divulgada em página eletrónica.
 
De igual modo, quanto ao beneficiário efetivo e aos geren-
tes, administradores ou de quem exerça a gestão ou admi-
nistração da entidade sujeita a este regime, deve ser apres-

tada a seguinte informação:
 i) O nome completo; 
ii) A data de nascimento; 
iii) A naturalidade; 
iv) A nacionalidade ou as nacionalidades; 
v) A morada completa de residência permanente, incluindo o 
país; 
vi) Os dados do documento de identificação; 
vii) O NIF, quando aplicável, e, tratando -se de cidadão estran-
geiro, o NIF emitido pelas autoridades competentes do Estado, 
ou dos Estados, da sua nacionalidade, ou número equivalente; 
viii) O endereço eletrónico de contacto, quando exista. 

Por último, o incumprimento por parte das entidades sujei-
tas ao RCBE de manutenção de um registo interno atualiza-
do dos elementos de identificação dos detentores diretos 
ou indiretos do seu capital social e do controlo efetivo da 
entidade constitui contraordenação punível com coima de 
1.000,00 EUR a 50.000,00 EUR. 
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Angelina Teixeira

| PUBLICADO O NOVO 
CÓDIGO DOS CONTRATOS 
PÚBLICOS 

E
m suplemento ao Diário da República do passado 
dia 31 de Agosto, foi publicado o Decreto-Lei n.º 111-
B/2017 que procede à nona alteração ao Código dos 
Contratos Públicos (CCP), num tempo de espera há 

muito ultrapassado.  

Falamos da revisão e da transposição das Directivas n.º 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, todas do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2014 
e a Directa n.º 2014/55/EU, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Abril de 2014.

Recentemente, noutro texto, intitulado “Contratação Públi-
ca: Novo Código à Vista” destacamos o vértice motivacional 
apresentado pelo Governo em “simplificar, desburocratizar 
e flexibilizar” os procedimentos de formação dos contratos 
públicos em proveito da qualidade da despesa pública e 
eficiência, abrindo portas a um novo público de contraentes.

Este novo diploma traz um forte apelo ao critério-regra para 
adjudicação, ou seja, o da proposta economicamente mais 
vantajosa, chamando à colação a relação qualidade-preço 
e preço ou custo, analisado à luz do custo-eficácia, incluin-
do os ciclos de vida. 
 

DESTAQUES Insurgem-se novas regras, tais como a do critério de de-
terminação do denominado “preço anormalmente baixo” (à 
data considerada num valor de proposta 40% ou mais, abai-
xo do preço-base) passando a atender à média dos preços 
das propostas que vão a jogo. 

No plano da saúde, passaremos a contar com um novo regi-
me simplificado, extensível aos serviços sociais e educação 
de valor superior a 750 mil euros, integrando noutro plano 
de novidades, a emissão de factura electrónica em contra-
tos públicos, alteração conceptual dos “trabalhos a mais” e 
“trabalhos de suprimento de erros e omissões” para “traba-
lhos ou serviços complementares.

É notória a intenção de alargar a contratação pública entre 
entidades do sector público em prol de uma maior colabo-
ração, bem como à empregabilidade de pessoas com de-
ficiência ou desfavorecidas, fruto aliás da transposição das 
Directivas. 

Por último, mas não as últimas alterações trazidas, estabe-
lece-se o procedimento de ajuste directo com consulta a 
apenas uma empresa e apenas uma empresa poderá con-
tratualizar até ao montante de 20 mil euros (bens e serviços) 
ou 30 mil euros (empreitadas), medidas a concretizar no pla-
no do Programa Nacional de Reformas.

Neste ponto, é alargado o âmbito de utilização das platafor-
mas electrónicas, prevenindo e eliminando conflitos de in-
teresses nos procedimentos de formação, através de vários 
intervenientes, inclusive membros do júri e de peritos.  

Novas promessas, novos desafios, novas fragilidades! Estan-
do a decorrer os últimos dias quentes do ano, não estamos 
em condições de lançar apostas quanto à probabilidade do 
legislador conseguir o tão apregoado descongestionamen-
to dos tribunais, promessa aliás agendada para o primeiro 
dia de 2018, altura da entrada em vigor das novas regras. 
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Pedro Barbosa Morais

| PROCEDIMENTOS 
E CRITÉRIOS DA 
SOLVABILIDADE DOS 
CONSUMIDORES

F
oi publicado em 22 de Setembro, mas com entrada 
em vigor deferida para 2018, o Aviso n.º 4/2017 do 
Banco de Portugal, respeitante aos procedimentos 
a adoptar na avaliação da solvabilidade dos 

consumidores por parte das entidades financeiras na 
concessão de crédito.

Trata-se de mais um esforço prudencial, num segmento de 
importância curial no seio da área financeira como é a con-
cessão de crédito a consumidores, onde a proliferação de 
legislação nacional visa acompanhar o esforço comunitário 
no sentido de evitar os erros do passado.

O diploma estabelece os princípios procedimentais a res-
peitar pelas instituições na verificação e ponderação da 
saúde financeira dos mutuários; os elementos a considerar 
nessa avaliação, de onde sobressaem a ponderação dos 
rendimentos e despesas efectivas ou, em certos casos, es-
timadas; culminando ainda por determinar a obrigatorieda-
de da criação e manutenção de um registo histórico para as 
entidades mutuantes, em suporte duradouro, de cada um 
dos consumidores alvo de avaliação.

DESTAQUES De uma análise superficial parecem sobressair dois aspec-
tos do presente diploma: 

i) em primeiro lugar, a exclusão da sua aplicação a contratos 
de crédito destinados a prevenir ou a regularizar situações de 
incumprimento, designadamente através de refinanciamento 
ou da consolidação de outros contratos de crédito, bem como 
da alteração dos termos e condições de contratos de crédito já 
existentes (al. b) do n.º 2 do art. 1º), sendo legítimo conjecturar 
que, porventura, estas situações representariam o âmbito de 
aplicação por excelência do diploma, de passo que represen-
tam uma percentagem assinalável do crédito mal parado, mais 
carente de intervenção e constantemente sob os holofotes dos 
parceiros europeus, o que equivale por reduzir a sua aplicabili-
dade a situações futuras; 
ii) ademais, em segundo lugar, a ausência de cominações ex-
pressas para as entidades mutuantes que celebrem contratos 
em violação dos novos deveres que sobre si impendem, o que, 
previsivelmente, esvaziará de conteúdo o espectro protector do 
sistema financeiro pretendido pelo(s) legislador(es).

Em jeito de conclusão, o presente Aviso, apesar da bondade 
subjacente, põe a descoberto as suas intrínsecas limitações, 
prometendo um futuro mais solvível, mas a manutenção de 
um passado pouco fluído. 
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Ana Maria Leitão

| ALTERAÇÃO NO REGIME 
DAS NOTIFICAÇÕES 
ELECTRÓNICAS 

A
través do Decreto-Lei nº 93/2017, de 1 de Agosto, 
que entrou em vigor a 1 de Julho, foi criado o 
serviço público de notificações electrónicas 
associado à morada digital, em complemento 

à medida das notificações electrónicas prevista no 
programa SIMPLEX+ 2016. 

Foram assim introduzidas alterações no regime de notifica-
ções electrónicas pela Via CTT já previstas no Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), com espe-
cial relevância da alteração respeitante ao momento em 
que o contribuinte se considera notificado.

Com a nova redacção agora dada ao número 10 do artigo 
39º do CPPT, as notificações efectuadas para o domicílio 
fiscal electrónico consideram-se efectuadas no quinto dia 
posterior ao registo de disponibilização daquelas no sis-
tema de suporte ao serviço público de notificações elec-
trónicas associado à morada única digital ou na caixa postal 
electrónica da pessoa a notificar, independentemente da 
data de acesso do contribuinte notificando.

DESTAQUES Recorde-se que anteriormente a esta alteração, o regime 
previa que as notificações electrónicas se consideravam fei-
tas no momento em que o contribuinte acedesse à caixa 
postal electrónica, ou no 25º dia posterior ao seu envio, caso 
não acedesse à caixa postal electrónica em data anterior.

A Autoridade Tributária e Aduaneira está a enviar e-mails 
aos contribuintes, informando desta importante alteração.

 A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) informa de que, 
o Decreto-Lei n.º 93/2017, de 1 de agosto, introduziu alte-
rações no regime de notificações eletrónicas pela Via CTT
previsto no Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário (CPPT), em especial no que respeita ao momento em
que o contribuinte se considera notificado.

Assim, as notificações efetuadas para a caixa postal eletróni-
ca (CPE) consideram-se feitas no quinto (5.º) dia posterior 
ao registo de disponibilização na caixa postal eletrónica da 
pessoa a notificar, independentemente da data do acesso. 
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João P. Monjardino

| O PRINCÍPIO DA 
IRREDUTIBILIDADE DA 
RETRIBUIÇÃO: QUAL O SEU 
ALCANCE? 

A
legislação laboral portuguesa, já desde 1969, prevê 
um princípio de irredutibilidade da retribuição. Ora, 
facilmente será de compreender que este princípio 
ordenador, salvo as excepções previstas, existe por 

forma à manutenção da segurança, e da certeza jurídica 
do trabalhador. Previsto o mesmo, nos dias de hoje, no 
artigo 129.º nº1 alínea d) do Código do Trabalho estabelece 
a impossibilidade da entidade empregadora, salvo as 
excepções previstas na lei, de unilateralmente diminuir a 
retribuição do trabalhador. 

À luz do artigo 258.º do Código do Trabalho, a retribuição é 
a prestação a que o trabalhador tem direito em contrapar-
tida do seu trabalho, compreendendo para o efeito tanto a 
retribuição base como as prestações regulares e periódicas 
feitas. Conclui o legislador no referido artigo, com uma pre-
sunção iuris tantum, de que será retribuição qualquer pres-
tação do empregador ao trabalhador. 

Frequentemente ocorrem situações de retribuição mista, 
em que para além do salário base, é entregue ao trabalha-
dor a título retributivo uma prestação complementar ati-
nente a contingências especiais de prestação do trabalho 
(toxicidade, isolamento, penosidade, perigo), por certas si-
tuações pessoais do trabalhador, como será o caso das diu-
turnidades, e até mesmo prestações complementares pelo 
mérito ou pela produtividade/rendimento. Certamente que 
estas prestações são complementares, mas serão em todo 
o caso subsumíveis ao conceito de retribuição tout court.

Atendendo ao explanado, facilmente seria de concluir por 
um silogismo regular - Toda a retribuição é irredutível/A 
prestação complementar é uma retribuição/ Logo a pres-
tação complementar é irredutível - que às prestações com-
plementares seria de aplicar o princípio da irredutibilidade. 
Mas será verdadeiramente assim? 

Na sua natureza as prestações complementares assentam 
em factualidades mais ou menos voláteis, mas que se dis-
tinguem da retribuição base pela diferença na sua estabi-
lidade. Enquanto aquela é devida como contrapartida do 
modo específico do trabalho, esta está directamente corre-

DESTAQUES lacionada com a actividade desenvolvida pelo trabalhador, 
mais concretamente com a força de trabalho por ele ofe-
recido. Não fará, por isto mesmo, sentido comparar os dois 
tipos de retribuição quanto à razão de ser da possibilidade 
ou impossibilidade de redução do seu valor. Seria extremis-
ta considerar que, alterando-se as condições externas que 
justificam o pagamento da prestação complementar (p.ex: 
trabalhador que laborava em horário nocturno e deixa de o 
fazer), não haja uma redução, ou até mesmo uma supres-
são da referida prestação suplementar. Será justo dizer que 
desde que cesse, licitamente, a situação que fundamentou 
a atribuição de certos complementos salariais, será justo 
também a redução ou supressão dos mesmos. 

Tem sido, para o efeito, este o entendimento maioritário da 
nossa doutrina e jurisprudência, como vem agora expos-
to no acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 11 
Jul. 2017, Processo 246/14, que na sua decisão vem expor: 
“Apesar da natureza retributiva que os complementos sa-
lariais devidos enquanto contrapartida do modo específico 
de trabalho (subsídio de turno e trabalho nocturno), não se 
encontram submetidos ao princípio da irredutibilidade da 
retribuição, podendo a entidade empregadora suprimi-los 
quando cesse a situação específica que esteve na base da 
sua atribuição.”. 

Em suma, embora de natureza retributiva, as retribuições 
complementares não se encontram adstritas ao princípio da 
irredutibilidade da retribuição, pelo que serão somente devi-
das enquanto perdurar a razão do seu fundamento, podendo 
destarte, a entidade empregadora suprimi-las quando cesse 
a situação específica que esteve na base da sua atribuição. 
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NÓS POR CÁ

Sociedade de Advogados reforça equipa.

Ana Lima Garcia, Cátia Pinto Ribeiro, João P. Monjardino, Mi-
chaela Farinha, Tatiana Sousa Pereira e Sandra de Carvalho 
são os seis advogados-estagiários que integraram a equipa, 
sendo provenientes das Faculdades de Direito da Universi-
dade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade Por-
tucalense e Universidade Católica Portuguesa.
O aumento da equipa deve-se à preocupação e à necessi-
dade de responder de uma forma eficaz às solicitações e ao 
desenvolvimento do mercado.

Rentrée 2017: equipa para ganhar qualquer 
batalha! 

Postos à prova durante um dia, demonstraram dinamismo, 
empenho e acima de tudo espirito de equipa. O primeiro 
desafio do ano foi superado pela equipa Nuno Cerejeira Na-
mora, Pedro Marinho Falcão & Associados 
Para além das atividades de Team Building, a Rentreé que 
teve lugar na Torreira, assumiu um caráter social através do 
apoio ao Centro de Dia ASFITA - Associação Filantrópica da 
Torreira. 

Veja aqui o vídeo: 
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/178

“À Conversa com o Recrutador” na 
Católica Porto

Nuno Cerejeira Namora participou, como orador convidado, 
no seminário “À Conversa com o Recrutador”. Um evento or-
ganizado pela AEFDUCP, que se realizou no âmbito da se-
mana de acolhimento aos alunos do 1º ano da Licenciatura 
em Direito da Universidade Católica Portuguesa - Centro 
Regional do Porto.
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NÓS POR CÁ

Forum Penal: Contraordenações – Refor-
ma, precisa-se?” no Porto

Pedro Marinho Falcão participou, como orador convidado, 
no Colóquio sobre “Contraordenações– Reforma, precisa-
se?”, com uma intervenção sobre “As contra ordenações 
fiscais no âmbito da nova lei de combate ao 
branqueamento de capitais. O caso específico dos 
pagamentos em numerário”. Na sessão da tarde, Nuno 
Cerejeira Namora moderou painel sobre “Problemas 
proces-suais das contra ordenações: recursos, meios de 
obtenção de prova, plea bargaining e direitos de defesa”.
A 2ª edição do Forum Penal encerrou com a intervenção 
da Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Dra. Helena 
Mes-quita Ribeiro.

Advogados alemães visitam o Porto

A Sociedade recebeu um grupo de advogados 
estagiários do Tribunal de Wiesbaden. O grupo foi 
recebido pelos advogados, Rafaela Faria, João Paulo 
Meireles e Mário dos Santos Paiva, que abordaram alguns 
temas no âmbito do Direito internacional.
Continuamos a promover e a melhorar as competências in-
terculturais no âmbito do Direito.

Eduardo Castro Marques marca presença 
no início do ano letivo da Universidade 
Portucalense 

Eduardo Castro Marques participou, como orador convida-
do, na Tertúlia que reuniu os representantes de diferentes 
profissões jurídicas. A tertúlia realizou-se na Universidade 
Portucalense, no âmbito da semana de acolhimento aos 
novos alunos da Licenciatura em Direito. 
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NÓS POR CÁ

Angelina Teixeira marca presença em dois 
encontros na Universidade do Minho

Angelina Teixeira participou, como oradora convidada, no 
Grupo de trabalhos “15 - Direito Internacional”, trazendo à 
discussão a sua anotação ao Acórdão (TJUE) Tele 2 Sverige 
AB Tom Watson vs Regulamento Geral Proteção de Dados 
previsto para 25-05-2018.
Participou, igualmente como oradora convidada, no Encon-
tro de Investigadores em Ciências Jurídicas da Universidade 
do Minho: o estado da arte da pesquisa em Direito.

À conversa com os alunos da FDUP

No âmbito da semana de receção aos novos estudantes da 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, organizada 
pela AEFDUP, a Sociedade recebeu um grupo do 1º ano de 
Direito. Os estudantes foram recebidos por Eduardo Castro 
Marques e pelas diferentes equipas da Sociedade, que es-
clarecem algumas dúvidas sobre as áreas de actividade e 
a profissão.

Apresentação do livro Saramaguíada

Saramaguíada, um livro do escritor e advogado, Pedro Gui-
lherme Moreira, foi apresentado no dia 28 de setembro nas 
instalações da Sociedade de Advogados.
A apresentação do livro ficou sobre a responsabilidade de 
Luís Miguel Rosa Dias, sobrinho de Fernando Pessoa, um 
reconhecido Médico e Poeta que teve uma vida fascinante, 
tendo convivido com uma das figuras mais distintas e com-
plexas da literatura portuguesa.
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Nuno Cerejeira Namora 
in Porto Canal

O comentário de Nuno Cerejeira Namora 
sobre o desaparecimento precoce do Bis-
po do Porto, um defensor dos “sem voz”.

Veja o vídeo aqui:
 https://vimeo.com/235715125

Nuno Cerejeira Namora 
in Porto Canal 

Nuno Cerejeira Namora comenta a 
greve dos Enfermeiros na Revista de 
Imprensa.

Veja o vídeo aqui: 
https://vimeo.com/235717552

Nuno Cerejeira Namora 
in RTP 3

Nuno Cerejeira Namora comenta 
greve dos Enfermeiros e o Referendo da 
Catalunha, no Programa Manchetes da 
RTP 3

Veja o vídeo aqui: 
https://vimeo.com/235722611

Pedro Marinho Falcão 
in Antena 1

Declarações de Pedro Marinho Falcão 
sobre a nova redução da carga fiscal sobre 
o trabalho. Todos os escalões do IRS vão ter 
um alívio fiscal no próximo ano.

Ouça aqui as declarações:  
https://vimeo.com/235593892

Pedro Marinho Falcão 
in Antena 1

O comentário de Pedro Marinho Falcão 
sobre o pagamento do Adicional ao IMI, 
uma lei que considera mal redigida. 

Ouça aqui as declarações: 
https://vimeo.com/235593892

Pedro Marinho Falcão
in RTP online

Declarações de Pedro Marinho Falcão so-
bre o pagamento do Adicional ao IMI. O 
resultado de uma lei que foi mal redigida 
e que não foi explicada aos cidadãos.

REVISTA DE IMPRENSA

https://www.rtp.pt/noticias/economia/adicional-ao-imi-esta-a-pagamento-a-partir-de-hoje_a1024456
https://www.rtp.pt/noticias/economia/adicional-ao-imi-esta-a-pagamento-a-partir-de-hoje_a1024456
https://vimeo.com/235593892
https://vimeo.com/235593892
https://vimeo.com/235715125
https://vimeo.com/235715125
https://vimeo.com/235717552
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Pedro Marinho Falcão 
in Porto Canal

Pedro Marinho Falcão comenta as 
implicações dos voos cancelados da 
Ryanair. Há dezenas de queixas de 
portugueses retidos no estrangeiro, que 
direitos têm estes passageiros?

Veja o vídeo aqui: 
https://vimeo.com/234981326

Nuno Cerejeira Namora 
in SIC Notícias

Declarações de Nuno Cerejeira Namora, na 
SIC Notícias, sobre o grupo de docentes que 
contesta as listas de mobilidade interna. 

Nuno Cerejeira Namora 
in RTP2

A análise de Nuno Cerejeira Namora 
sobre a alteração aprovada à lei para 
travar transferências de trabalhadores. Fi-
carão os Trabalhadores mais protegidos?

Veja o vídeo aqui: 
https://vimeo.com/234819004

Pedro Marinho Falcão 
in RTP 3

Pedro Marinho Falcão, comenta o anúncio 
de um desagravamento fiscal em 2018, 
feito pelo ministro Mário Centeno.

Veja o vídeo aqui: 
https://vimeo.com/235785601

REVISTA DE IMPRENSA
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