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Miguel Cunha Machado
TEMA DE CAPA

| ACESSO À REFORMA
ANTECIPADA:
VALORIZAÇÃO DAS
LONGAS CARREIRAS
“Trabalhadores que iniciaram
as suas carreiras contributivas muito
jovens veem reconhecido os (longos) anos
de trabalho”.

F

oi recentemente aprovado pelo Conselho de Ministros o Decreto-Lei que reforça a valorização das muito longas carreiras contributivas e, neste conspecto,
dos direitos dos trabalhadores que principiaram a sua
carreira contributiva em idade muito jovem.
Concretizando, alarga-se aos trabalhadores com idade igual
ou superior a 60 anos e com, pelo menos, 46 anos de carreira
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contributiva, que tenham iniciado a sua carreira contributiva aos 16 anos de idade ou inferior, o acesso antecipado à
pensão de velhice sem qualquer penalização no valor das
suas pensões.
O Diploma em apreço vem dar cumprimento ao compromisso
do XXI Governo Constitucional de valorização das muito longas carreiras contributivas e dos trabalhadores que iniciaram
as suas carreiras contributivas muito jovens, criando condições para que acedam à pensão sem penalizações e, por
conseguinte, vejam reconhecido os (longos) anos de trabalho.
Concomitantemente, a medida agora aprovada vem alargar e complementar a estratégia de valorização das longas
carreiras contributivas iniciada já em Outubro de 2017 com a
aprovação do Decreto-Lei nº126-B/2017 que veio permitir o
acesso à reforma antecipada sem penalizações aos trabalhadores com idade igual ou superior a 60 anos e com, pelo
menos, 48 anos de contribuições, que tenham iniciado a sua
carreira contributiva aos 14 anos ou idade inferior.
Depois de tantas promessas e retrocessos, esta medida
abrangerá entre mil e duas mil pessoas, com um impacto
orçamental que oscilará entre os quatro e cinco milhões de
euros por ano - num cenário em que todos os potenciais
beneficiários adiram.
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Rui Gordete Almeida

DESTAQUES

| LÁPIS AZUL DIGITAL

primeiro? Aliás: pode o segundo ser restringido pelo primeiro?
Porquê, agora, esta reacção?

“Retirar a palavra digital não é diferente de
retirar a caneta ou a voz”.

Parece ser factor determinante a crispação ideológica que se
vive nos EUA (e, por inerência, no Mundo Ocidental), desde a
eleição de Trump, cujo discurso move reacções cada vez mais
acutilantes, e a reacção à reacção cresce. Esta viciosa alimentação dos dois polos tem baixado, diariamente, a tolerância,
contaminando os espaços de opinião livre. Por conseguinte,
deu-se um aumento astronómico do número de denúncias
aos tweets e vídeos de YouTube em que Jones participava,
o que obrigou as “redes” a tomarem posição, sob pena de
serem vistas como cúmplices,… calando a voz de alguém que,
para alguns, apenas representava o contra-poder. O mesmo
fenómeno já se deu cá em Portugal, embora de uma forma
menos fracturante (são exemplos as páginas de Facebook
“Jovem Conservador de Direita” e “Baluarte Dragão”).

Recentemente, Alex Jones, radialista e sensacionalista/teórico
da conspiração americano, afecto à extrema-direita, foi banido
de forma permanente do Facebook, Twitter, YouTube, iTunes e
Spotify, por alegadamente incentivar ao ódio sobre as minorias.
A controvérsia mereceu a reacção condenatória de Trump,
que acusou as redes sociais de censura.
Ora, sem se entrar no debate sobre a pertinência do conteúdo
por si produzido, tal postura é usual em Jones ao longo dos
quase 20 anos de actividade. Foi o responsável pelo lançamento, em pouco tempo, de teorias da conspiração ligadas aos
acontecimentos do 11 de Setembro de 2001; em 2016, tentou
ligar Hillary Clinton a redes de pedofilia; e, noutro exemplo,
afirmou que o massacre de Sandy Hook, em 2012, que resultou
na morte de 20 crianças, não passou de uma mentira apoiada
pelo Governo.
O que dizer? Choca o interesse das redes sociais em não ser
palco de discurso de ódio com o direito fundamental(íssimo) à
liberdade de expressão, protegido pelas Constituições ocidentais e por diplomas internacionais, como a Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Deve o segundo ser restringido pelo
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Falta-nos compreender as redes sociais como o instrumento
de importância suprema no debate público quotidiano que são.
Retirar a palavra digital a alguém não é diferente de retirar a
caneta ou a voz. Continuar a ignorar esta premissa e a permitir
que sejam as reprovações dos consumidores a ditar quem
merece ser ouvido só levará ao aumento da crispação que
se sente e ao perpétuo alimentar do ciclo vicioso de acção/
reacção.
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Sara Leonor Duque de Carvalho

DESTAQUES

| REGIME JURÍDICO DO
REGISTO CENTRAL DO
BENEFICIÁRIO EFETIVO
“Este regime configura uma
medida inovadora no panorama
empresarial português e implicará
uma responsabilização acrescida dos
intermediários (...) e consequentemente
um maior controlo da transparência
fiscal”.
A Portaria 233/2018, de 21 de Agosto de 2018 veio finalmente
regulamentar o Regime Jurídico do Registo Central de Beneficiários Efetivos (doravante designada “RCBE”), aprovado
pela Lei n.º 89/2017. Ao nível da União Europeia, são diversos os países que já implementaram legislação relativa ao
RCBE (e.g. Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estónia,
Finlândia, etc.) sendo que o Reino Unido foi o primeiro país
a aprovar uma lei sobre o registo de beneficiário efectivo,
transcendendo inclusive os padrões mínimos exigidos pela
Diretiva (UE) 2015/849.
Porém, esta regulamentação ainda não está completa no que
respeita aos elementos necessários para a concretização do
regime, designadamente quanto à troca de informações entre

as autoridades locais e quanto aos modelos de formulário,
onde estarão incluídas as circunstâncias indiciadoras da qualidade de beneficiário efetivo. Um dos grandes desafios da
implementação do RCBE é a determinação dos beneficiários
efetivos. Na verdade, a qualidade de beneficiário efetivo nem
sempre é notória, especialmente tendo presente que a percentagem de ações ou de participações no capital social é
muitas vezes insuficiente para aferir a(s) pessoa(s) singular(es)
que detém a propriedade ou o controlo da pessoa colectiva.
Entre as matérias regulamentadas pela Portaria 233/2018,
salientamos as seguintes:
i. Prazos declarativos: As entidades sujeitas ao RCBE
já constituídas à data da entrada em vigor da Portaria, i.e., dia 1
de Outubro de 2018, deverão efetuar a sua declaração inicial
relativa ao beneficiário efetivo, (a) até dia 30 de Abril de 2019,
no caso das entidades sujeitas a registo comercial; ou (b)
até dia 30 de Junho de 2019, no caso das demais entidades
sujeitas ao RCBE.
ii. Formulários: Os formulários para declaração sobre
os beneficiários efetivos estarão disponíveis online (no sítio na
Internet da área da justiça). Para tal, as entidades sujeitas ao
RCBE deverão autenticar-se na pessoa do seu representante,
utilizando para o efeito um dos meios previstos (e.g. cartão
de cidadão, chave móvel digital, certificados profissionais e
atributos profissionais) para a autenticação;
iii. Autenticação: As entidades sujeitas à obrigação
de registo, deverão fazê-lo através das autoridades setoriais
competentes (e.g. CMVM, ASF, Banco de Portugal, Inspecção
Geral de Finanças, etc.).
iv. Comprovativo da declaração: Uma vez submetida
e validada a declaração inicial, será emitido um comprovativo,
contendo a identificação do declarante assim como a informação do RCBE, sendo que o mesmo poderá ser consultado
através de um código de acesso gerado para o efeito.
v. Disponibilização pública: Existe uma parte da informação que estará disponibilizada publicamente através da
autenticação do interessado com meios de autenticação
segura e de acordo com os requisitos exigidos pelo sistema
informático de suporte ao RCBE, designadamente a informação relativa à entidade e aos beneficiários efetivos.
vi. Prazos para comunicações ao RCBE: O prazo das
entidades financeiras e não financeiras obrigadas pela Lei n.º
83/2017 para a realização das comunicações necessárias
(identificação do seu administrador fiduciário, do responsável
legal pela respectiva gestão ou das entidades com as quais
estabeleçam relações de negócio ou realizem transações
ocasionais) às respectivas entidades setoriais é dia 31 de
Outubro de 2018. As entidades setoriais elaboram e remetem
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até 60 dias após o termo do prazo anterior as listagens com
a informação relevante para o cumprimento da obrigação de
identificação acima mencionada.
vii. Acesso à informação: O acesso à informação
constante do RCBE será disponibilizado às autoridades judiciárias policiais e setoriais e à AT através de consulta automatizada da sua base de dados, mediante protocolo a celebrar
como IRN, IP, o qual deverá ser submetido a controlo prévio
da CNPD. As autoridades supramencionadas comunicam ao
IRN, I.P a identificação de todos os utilizadores com acesso à
base de dados, os quais ficam obrigados ao dever de sigilo.
viii. Alterações ao Regulamento do Registo Comercial: Esta Portaria veio alterar o RRC, passando agora a prever
que a informação relativa à sociedade incumpridora da obrigação de declaração do beneficiário efetivo, deverá constar
na respectiva matrícula.
Este regime configura uma medida inovadora no panorama
empresarial português e implicará uma responsabilização
acrescida dos intermediários que desenvolvam esquemas
fiscais ilícitos e consequentemente um maior controlo da
transparência fiscal.
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Luís Correia da Silva

DESTAQUES

| INTIMIDADE E VIDA
PRIVADA: DO EFEITO
AMPLIFICADOR DA
INTERNET
“Estamos perante uma opção legislativa
que se justifica dado o efeito amplificador
que a Internet desencadeia em relação
aos atos de indiscrição e devassa e,
consequentemente, da danosidade social
que daí pode advir”.
(Lei 44/2018 entrou em vigor no dia 1 de Setembro)
As transformações socioculturais, científico-tecnológicas e
jurídicas contemporâneas puseram a descoberto a necessidade e urgência de assegurar uma eficaz tutela jurídica à
intimidade da vida privada na Internet. Isto porque, a pessoa
não é só privada, secreta, íntima, reservada, quando passa a
porta do seu lar e corre o véu.
Neste sentido, foi publicado em 9 de Agosto no Diário da
República a Lei 44/2018 que vem proceder à alteração dos
artigos 152.º e 197.º do Código Penal (CP), o primeiro relativo
violência doméstica e o segundo atinente à agravação da
moldura penal dos crimes cometidos contra a reserva da
vida privada.
A nova redação do artigo 152.º do CP (violência doméstica),
vem, em traços gerais, agravar a moldura penal abstrata, no
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seu limite mínimo, estabelecendo que se o agente, após
infligir maus tratos físicos ou psíquicos a pessoa com quem
mantém ou manteve uma relação conjugal, parental ou de
coabitação, difundir através da Internet ou de outros meios
de difusão pública generalizada, dados pessoais, designadamente imagem ou som, relativos à intimidade da vida privada
de uma das vítimas sem o seu consentimento, é punido com
pena de prisão [não de um, mas sim] de dois a cinco anos.
Na mesma senda, da nova redação do artigo 197.º do CP
(agravação) resulta que “se o facto [leia-se: a violação de
segredo, algumas modalidades da conduta típica do crime
de violação de correspondência ou de telecomunicações e,
naturalmente, a devassa da vida privada] for praticado através de meio de comunicação social, ou de difusão através
da Internet, ou de outros meios de difusão pública generalizada”, a pena é elevada de um terço nos seus limite mínimo
e máximo.
Ora, é inegável que a revolução tecnológica trouxe por arrasto
a massificação de meios sem precedentes de devassa da
intimidade da vida privada, sendo notório que a alteração
da disposição legal relativa à violência doméstica resulta
claramente da progressiva consciencialização da gravidade
da introspeção da vida no contexto familiar. Com efeito, se
para além da prática de violência doméstica o agente difundir dados relativos à intimidade da vítima, a pena que lhe é
aplicável é agravada de 1 ano no seu limite mínimo.
Estamos em crer que a intimidade é, univocamente, um bem
jurídico-pessoal, uma área autónoma de condução da vida
em que o ser humano pode desenvolver e salvaguardar a
sua individualidade, mas a sua tutela resulta também em
vantagens para o sistema social e, por conseguinte, estamos
perante uma opção legislativa que se justifica (e se compreende) dado o efeito amplificador que a Internet desencadeia em relação aos atos de indiscrição e devassa e, consequentemente, da danosidade social que daí pode advir.
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Ana Valente Vieira

CONSULTÓRIO JURÍDICO

| ALOJAMENTO LOCAL COM
NOVAS REGRAS
Foi publicado no passado dia 22 de Agosto a Lei n.º 62/2018
[entrará em vigor em 21 de Outubro de 2018] que veio introduzir alterações ao regime de autorização de exploração
dos estabelecimentos de alojamento local criando novas
limitações e obrigações de acesso à referida actividade.
Procura imobiliária quase asfixiante nas zonas históricas das
cidades do Porto e Lisboa que determinou uma diminuição
drástica de habitantes [arrendamento tradicional] nos bairros
históricos das grandes cidades que passaram a ser bairros
quase maioritariamente ocupados por turistas, veio expor a
necessidade de maior regulação da actividade de exploração de estabelecimentos de alojamento locais com especial
enfoque nestas zonas.
As câmaras municipais vão passar a poder estabelecer áreas
de contenção para o alojamento local de forma a “preservar
a realidade social dos bairros e lugares”. Por outras palavras,
as autarquias vão passar a poder, através de regulamento
municipal, “impor limites relativos ao número de estabelecimentos” oferecidos em determinadas zonas geográficas não
podendo a mesma pessoa singular ou colectiva aí possuir
mais de sete estabelecimentos.
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Caso a actividade de alojamento local seja exercida numa
fracção autónoma de edifício ou parte de prédio urbano
susceptível de utilização independente a assembleia de condóminos pode por decisão de mais de metade da permilagem do edifício pode deliberar, por decisão devidamente
fundamentada, opor-se ao exercício da referida actividade
dando para o efeito conhecimento da decisão ao Presidente
da Câmara Municipal territorialmente competente. A decisão
final sobre o cancelamento será desta última.
Ainda de acordo com as alterações ora publicadas os condomínios vão poder aprovar o “pagamento de uma contribuição
adicional correspondente às despesas decorrentes da utilização acrescida das partes comuns, com um limite de 30%
do valor anual da quota respetiva”.
Passa ainda a ser obrigatório para os proprietários do estabelecimento de alojamento local, sob pena de cancelamento
do seu registo, ter um “seguro de responsabilidade civil que
cubra riscos de incêndio e danos patrimoniais e não patrimoniais causados a hóspedes e a terceiros por sinistros ocorridos
no exercício da atividade”.
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Analisando as recentes alterações ao diploma [com as quais
concordamos na sua maioria] verifica-se existirem alterações
que podem abrir porta – caso não haja regulamentação ou
mesmo bom senso das entidades fiscalizadoras – a situações
que o legislador pretendeu salvaguardar.
Concretizando, a possibilidade do condomínio impedir o
exercício da actividade pode servir de base ao aumento da
conflitualidade entre vizinhos e fazer exponenciar quezílias
já existentes.
De facto apesar de se compreender a necessidade de salvaguarda da vida familiar dos condóminos face aos turistas
que utilizem determinado alojamento local num prédio em
regime de propriedade horizontal que fundamentos é que
podem ser invocados para fundamentar uma impossibilidade
de exercício da referida actividade em determinado prédio?
Efectivamente este ponto em particular das alterações
assume particular sensibilidade e exige especiais cuidados
por parte da Câmara Municipal no momento de proferir a
decisão final atendendo a todos os interesses em conflito.
Em suma mantemos reservas particularmente quanto a este
ponto das referidas alterações.
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NÓS POR CÁ

Eduardo Castro Marques participa no Seminário “Revolução Digital e o Direito Laboral”
“O impacto do RGPD nas relações laborais” foi o tema da
intervenção de Eduardo Castro Marques no Seminário
realizado no dia 27 e 28 de setembro, promovido pela
Ordem dos Advogados - Delegação de Braga.

Pedro Marinho Falcão, orador convidado na
Conferência “Branqueamento de Capitais”
“O Combate à Evasão Fiscal no Quadro da Lei do Branqueamento de Capitais: O Papel das Profissões Forenses” foi o
tema abordado por Pedro Marinho Falcão na Conferência
promovida pela Ordem dos Advogados – Delegação de Guimarães, no dia 27 de setembro.

Pedro Marinho Falcão entrega Prémio Jurídico na UPT
Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados
volta a premiar o melhor aluno do Mestrado em Direito da
Universidade Portucalense.
Este ano o Prémio Jurídico foi atribuido a Dinarco Pimentel,
aluno do Mestrado em Direito com especialização em Ciências Jurídico-Empresariais. O Prémio Jurídico da Universidade Portucalense tem como objectivo premiar o aluno do
Mestrado em Direito cuja qualidade e originalidade da dissertação seja reconhecida como excecional e inovadora.
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NÓS POR CÁ

Nuno Cerejeira Namora esteve à conversa
com os alunos de Direito da UPT
No âmbito da semana de acolhimento dos alunos do 1º ano
da Licenciatura em Direito da Universidade Portucalense,
Nuno Cerejeira Namora esteve presenta no Seminário de
Abertura no qual abordou as principais características e
exigências das diferentes profissões jurídicas.

Entrega de Certificados dos Estágios de Verão Law Academy e Estágios ADN
No passado dia 17, realizou-se a Cerimónia de Entrega de
Certificados da 1ª e 2ª Edição dos Estágios de Verão Law
Academy e dos Estágios ADN. Na cerimónia estiveram presentes os representantes da Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Universidade do Minho e Universidade Portucalense, bem como
as respetivas Associações de Estudante.

Livro “Rio Azul” apresentado na Sociedade
de Advogados
O livro “Rio Azul”, do advogado Rogério Paulo Moura, foi apresentado no dia 14 de setembro nas Instalações da Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados. A apresentação do autor foi da responsabilidade de Pedro Marinho
Falcão, e o encerramento foi realizado por Nuno Cerejeira
Namora.
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NÓS POR CÁ

Nuno Cerejeira Namora e J. Pinto de Almeida participam na Conferência “Os Municípios e o Futuro da Energia em Baixa Tensão
- 4 Soluções”
Nuno Cerejeira Namora foi moderador convidados do painel
“Breve enquadramento do setor energético e da distribuição
em Baixa Tensão”. Na sessão da tarde, J. Pinto de Almeida
fez uma abordagem sobre “A gestão direta pelos Municípios:
vantagens e desvantagens”. A Conferência organizada pela
ADREL - Associação de Estudos de Direito Regional e Local,
e pela Câmara Municipal de Barcelos teve como objetivo
debater as principais implicações decorrentes desta temática,
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REVISTA DE IMPRENSA

Pedro Marinho Falcão
explica as alterações no Livro de Reclamações in RTP
Pedro Marinho Falcão esclarece as alterações do Livro de Reclamações, que agora
também funciona em formato digital.

Pedro Marinho Falcão
analisa a especulação imobiliária na RTP 3
Pedro Marinho Facão em declarações
à RTP 3 defende que a estratégia para
travar a especulação imobiliária passa por
estimular o arrendamento.
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Sociedade de Advogados apresenta livro “Rio
Azul”, do autor e advogado
Rogério Paulo Moura in
Vida Económica
Rogério Paulo Moura, advogado e autor,
apresentou na Sociedade de advogados
o livro Rio Azul, um livro que retrata o
Porto e as suas gentes, tendo o Douro
sempre presente. Pedro Marinho Falcão e
Nuno Cerejeira Namora apresentaram o
autor e o prefácio do Livro.

Mário dos Santos Paiva in
RTP 3
Mário dos Santos Paiva, analisa a atualidade
desportiva no programa 3 às 11, na RTP 3

Energia Baixa Tensão,
análise de J. Pinto de Almeida na RTP3
J. Pinto de Almeida alerta para as mudanças que vão surgir nos Municípios com o
fim dos contratos de concessão de distribuição de energia em baixa tensão.

Estágios de Verão Law
Academy promovem integração no mercado de
trabalho in Advogar
Os Estágios de Verão Law Academy, já
abrangeram mais de 200 alunos universitários da área do Direito. Esta iniciativa,
promovida pela Nuo Cerejeira Namora,
Pedro Marinho Falcão & Associados, permite aos alunos um primeiro contato com
a realidade profissional.
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REVISTA DE IMPRENSA

Pedro Marinho Falcão
esclarece como se pode
otimizar as Despesas de
Educação no Programa
Praça, da RTP1
Como otimizar as Despesas de Educação
para efeitos de IRS, foi o tema em análise
por Pedro Marinho Falcão no Programa
Praça, da RTP1
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Pedro Condês Tomaz assina artigo de opinião sobre
o Direito à Greve in Jornal
Económico
Para Pedro Condês Tomaz “A greve não
é um direito ilimitado dos trabalhadores,
devendo ser disciplinado de forma a que
só possa ser exercido quando não colida
desmesuradamente com outros direitos
conflituantes”.
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