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José Taborda

| BARRIGA DE ALUGUER: 
UM NEGÓCIO?
“ (..) finda a gestação a gestante pode-se arrepender e 
não entregar a criança pese embora o material genético 
não ser seu”.

A
temática da gestação de substituição, corriqueiramente apelidada de 
barrigas de aluguer não é particularmente nova, mas eventos recentes 
colocaram em crise a cristalização do regime jurídico a aplicar a estes     
 casos.

A gestação de substituição é definida como a situação em que uma mulher se 
disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a criança após 
o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da maternidade. Mais se
esclarecendo que, a gestante não pode utilizar um ovócito seu no processo. Dito
por outra forma, a gestante não pode utilizar material genético próprio.

A primeira barriga de aluguer “oficial” conhecida reporta-se a um caso ocorrido nos 
Estados Unidos na década de 70 tendo o nascituro sido designado por Baby M.  

TEMA DE CAPA
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Em questão estava um casal que pretendia ter um filho, contudo a mulher pade-
cia de esclerose múltipla, pelo que, temia que a gravidez tivesse implicações 
nefastas na sua saúde. Nesse sentido e ainda que possa causar alguma estra-
nheza, o casal descobriu a solução para o seu problema num anúncio de um jor-
nal num programa de combate à infertilidade com recurso a barrigas de aluguer.  
Tendo depois se seguido uma batalha judicial pela paternidade e custódia da 
criança.

Volvidos trinta anos e inúmeros casos destes, alguns mais mediáticos que outros, 
em Portugal ainda se discute a legislação a aplicar a estes casos, sendo certo 
que, por intermédio de uma decisão recente o Tribunal Constitucional votou, 
grande parte da legislação nacional quanto à matéria, à inconstitucionalidade 
aproximando Portugal a outros países Europeus onde a gestação de substituição 
não é permitida, tais como a Alemanha, Itália, Áustria, Espanha e França. 

Isto dito, grosso modo, a decisão em apreço implica que a não seja possível 
celebrar negócios de gestação de substituição, ainda que a título excepcional; 
afastou, igualmente, a irrevogabilidade do consentimento da gestante de subs-
tituição até à entrega da criança; por fim, declarou, também, a inconstituciona-
lidade do sigilo absoluto relativamente às pessoas nascidas em consequência 
de processo de procriação medicamente assistida com recurso a dádiva de 
gâmetas ou embriões.

Quer isto dizer que, finda a gestação a gestante pode-se arrepender e não 
entregar a criança pese embora o material genético não ser seu. Doutra banda 
e com implicações para todo o regime da Procriação Medicamente Assistida, 
procura-se acabar com o anonimato de dadores e gestantes, decisão tanto ou 
mais atípica quanto tal anonimato é, não só, um dos pilares da Lei da Procriação 
Assistida, como também, se encontra consagrado desde 2006.

Assistimos, assim, à preponderância do rastro biológico, que não é pleno, em 
detrimento do laço afectivo.
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| AINDA O E-FACTURA: 
RENDIMENTOS  
CATEGORIA B
“(...) o novo regime simplificado
obriga à justificação de 15% das 
despesas incorridas com a sua actividade 
profissional (...)”,
Em artigo anterior sobre o “e-factura” reflectimos sobre a van-
tagem da recolha de facturas com número de contribuinte, 
tendo deixado mencionado o interesse suplementar que 
tal reveste para os titulares de rendimentos de categoria B 
em face das alterações introduzidas no Código de IRS pelo 
Orçamento do Estado de 2018.

Os rendimentos de categoria B são os auferidos por traba-
lhadores independentes, normalmente profissionais libe-
rais e pequenos empresários (com especial incidência na 
prestação de serviços exercida por conta própria, mas que 
engloba todos os rendimentos elencados nos artigos 3º e 4º 
do Código do IRS – os chamados “recibos-verdes”). 

Já desde 2001 que estes profissionais e empresários pode-

DESTAQUES

Eduardo de Sousa Campos

riam optar por duas formas de relacionamento com o fisco: 
ou através da contabilidade organizada (numa lógica similar 
à contabilidade das empresas, em que o IRS incidirá, grosso 
modo, sobre a diferença entre proveitos e custos) ou através 
do denominado regime simplificado (opção para aqueles cujo 
o volume de negócios do ano transacto não exceda determi-
nado montante – actualmente 200.000,00 €).

Trata-se da grande maioria dos chamados trabalhadores “a 
recibos verdes”, os quais, por diversas razões (mormente a 
simplicidade e menor onerosidade) optam pelo denominado 
regime simplificado de tributação.

O regime diz-se simplificado porque (até agora…) isenta os 
titulares de rendimentos de categoria B que nele estejam 
enquadrados de qualquer preocupação contabilística que 
não a emissão da factura-recibo pela sua actividade, eximin-
do-os de justificar os custos que lhes são inerentes.

Para tanto, e através da aplicação de coeficientes previstos 
na lei consoante o sector de actividade (vide artigo 31.º do 
Código do IRS) ficciona-se que uma percentagem fixa do 
volume de negócios corresponde a custo, pelo que tal par-
cela não fica sujeita a tributação. 

Ora, com o novo Orçamento os titulares destes rendimen-
tos (com exclusão expressa dos agricultores e pequenos 
comerciantes) deixarão de contar com a aplicação automática 
desses coeficientes. 
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Com efeito, o novo regime (já-não-assim-tão-) simplificado 
obriga à justificação (através da necessária obtenção de fac-
turas com o seu NIF e sua relevação na plataforma e-factura) 
de 15% das despesas incorridas com a sua actividade profis-
sional, sob pena de as mesmas não serem consideradas na 
determinação da colecta.

Cumpre salientar que, em medida pró-contribuinte, os titu-
lares de rendimentos de categoria B gozam, este ano, da 
dedução específica anteriormente prevista apenas para a 
categoria A, no valor de €4.104,00. Tal valor passa a ser con-
siderado para efeitos de preenchimento da dita “quota” de 
15% (assim como os montantes das contribuições para os 
regimes de previdência social obrigatórios, o que também 
constitui novidade).

Nessa medida, e na prática, esta preocupação dirige-
-se a quem aufira rendimentos brutos anuais superiores a
€27.360,00, porquanto os preditos €4.104,00 (de dedução
automática) correspondem a 15% desse rendimento.

A título de exemplo, um trabalhador independente que aufira 
€4.500,00 brutos mensais (€54.000 / ano) terá de reunir 
facturas ou documentos equivalentes que titulem despesas 

com a actividade no valor de 3.996,00€ (€54.000 x 15% = 
€8.100,00 - €4.104,00€ = €3.996,00). 

Falta ainda uma maior concretização – e a Autoridade Tri-
butária poderia e deveria pronunciar-se sobre o tema, em 
benefício da relação de transparência que deve ter com os 
contribuintes –  do que poderá ser considerado como des-
pesa, nomeadamente no que contende com as chamadas 
despesas mistas, ou parcialmente afectas à actividade profis-
sional (em que 25% das mesmas é dedutível), as quais deve-
rão ser catalogadas como tal no campo próprio do E-factura.

De todo o modo o Código do IRS já elenca algumas das 
despesas a considerar, tais com as tidas com pessoal, aqui-
sição de bens e serviços, electricidade, água, comunicações, 
seguros, quotizações para ordens, rendas de imóveis, etc, 
desde que afectas à fonte do rendimento em causa.

Em suma, os contribuintes titulares de rendimentos de cate-
goria B deverão inscrever o seu NIF em todos os documentos 
que titulem despesas inerentes à sua actividade e confirmá-
-los como tal no e-factura pelo menos até atingirem a dita
quota de 15%, alterando-se o paradigma até aqui existente
no regime simplificado de tributação.
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| A Aquisição para o Domínio 
Total: a protecção dos 
sócios minoritários

“Esta reconfiguração jurídico-social, 
vivida nas últimas décadas,teve sérios 
impactos na constituição de grupos de 
sociedades (...)”
No contexto de integração europeia, da crescente globaliza-
ção e internacionalização dos mercados, as relações socie-
tárias comerciais têm sofrido progressivas metamorfoses.  
Ao longo dos últimos anos, vimos emergir vários mecanismos 
jurídico-instrumentais à reorganização societária.

Esta reconfiguração jurídico-social, vivida nas últimas déca-
das, teve sérios impactos na constituição de grupos de 
sociedades, da qual se destaca a problemática em torno do 
instituto da aquisição tendente ao domínio total.

Consagrado no nosso ordenamento jurídico em dois diplomas 
distintos, inicialmente este surgiu no âmbito das sociedades 

coligadas e grupos de sociedades, ao abrigo do artigo 490.º 
e segs. do Código das Sociedades Comerciais (CSC), tendo 
posteriormente sido desenvolvido no seio das sociedades 
abertas ao investimento público, conforme prevê o artigo 
194.º e segs. do Código de Valores Mobiliários (CdVM).

Pese embora apresentarem notas bastante diferenciadoras, 
os dois regimes perseguem o mesmo desígnio, isto é, o de 
proporcionar ao sócio maioritário a possibilidade de adquirir 
potestativamente as participações dos sócios minoritários 
e, ao mesmo tempo, acautelar os interesses destes últimos 
mediante a atribuição de uma contrapartida justa.

Concretizando, no âmbito dos grupos de sociedades, por via 
do mecanismo aquisitivo previsto no artigo 490.º do CSC, o 
sócio maioritário (sociedade dominante) que detenha pelo 
menos 90% do capital social de uma determinada socie-
dade (sociedade dominada) pode, potestativamente, adqui-
rir as participações sociais remanescentes, através de uma 
simples manifestação de vontade, independentemente do 
arbítrio dos sócios minoritários. Ora, atingindo essa partici-
pação qualificada, o sócio maioritário fica investido no poder 
de, querendo e cumprindo as formalidades previstas na lei, 
adquirir a totalidade do capital social da sociedade dominada 
e, assim, tornar-se sócio único.

Rita Reis Almeida

DESTAQUES



E-Report MAIO 2018 7

A prática tem demonstrado que, em regra, esta operação 
aquisitiva desagua ainda na criação de uma relação de domí-
nio total superveniente, passando a existir uma total subordi-
nação da sociedade dominada pela sociedade dominante, 
do ponto de vista jurídico e económico.

Por ser potencialmente prejudicial aos direitos de proprie-
dade individuais, garantidos pela Constituição da República 
Portuguesa, esta questão despoletou alguma controvérsia 
doutrinal e jurisprudencial. Actualmente, tal querela encon-
tra-se pacificada, tendo o Tribunal Constitucional, por Acórdão 
datado de 26 de Novembro de 2002, no âmbito do processo 
310/99, colocado termo a este debate, no sentido da 
consti-tucionalidade do instituto. 

Não obstante, aquando da sua utilização, dever-se-á pro-
ceder com muita prudência, tendo a consciência de se está 
perante uma operação complexa, que será ser sempre exa-
minada por todos os sócios de modo a tentar detectar qual-
quer tentativa de fraude ou abuso. Trata-se sempre de uma 
questão sensível que tem por base a apropriação das partici-
pações sociais dos sócios minoritários pelo sócio maioritário, 
obrigando-se os primeiros a um estado de sujeição, os quais 
são imobilizados defronte dos efeitos jurídicos inerentes a 
essa aquisição.

Razões pela qual o exercício deste direito potestativo, quer 
no CdVM, quer no CSC, está intrinsecamente associado a 
imperativos pressupostos, formalidades e consequências 
que devem ser respeitados, com o fito principal de proteger 
os sócios minoritários.

A necessidade de uma protecção justa e adequada dos 
sócios minoritários, que se vêm expropriados das suas partici-
pações, é um dos pressupostos da racionalidade económica 
intrínseca a esta operação, uma vez que o pagamento de uma 
contrapartida constitui uma garantia dos sócios minoritários, 
a qual pretende atenuar o impacto que a expropriação terá 
na sua esfera jurídica e económica.

De todo o regime deste instituto, a questão que suscitará 
mais controvérsia centra-se, precisamente, em torno da regu-
lamentação da contrapartida a atribuir aos sócios minoritá-
rios, mormente quanto à determinação do valor das suas 
participações.

Contrariamente ao que sucede quanto a sociedade abertas, 
cujo regime se encontra regulamentado no CdVM, no âmbito 
das sociedades coligadas e grupos de sociedades, o legis-
lador português não desenvolveu esta matéria, limitando-se 
apenas a estabelecer no n.º 2 do artigo 490.º do CSC que o 
valor da contrapartida deve ser justificado por relatório ela-
borado por um revisor oficial de contas independente das 
sociedades interessadas.

Em face a tal disposição normativa, levantam-se as seguintes 
questões: qual o valor a atribuir ao relatório elaborado pelo 
revisor oficial de contas? Em que moldes deve tal avaliação 
deve ser realizada? Quais os métodos a aplicar? Quais os 
valores a ter em consideração? Que sinergias devem ser 
contabilizadas nesse cálculo?
A letra da lei é omissa, não permitindo responder a tais ques-
tões que, no nosso entender, constituem a pedra basilar do 
instituto e que ainda não foi alvo de tratamento legislativo ou 
de reflexão jurisprudencial.

Como interpretar o silêncio do legislador? Perfilhamos o 
entendimento de que tal omissão legislativa deverá ser 
preenchida através da utilização de um método que compute, 
no seu cálculo, o valor médio das participações sociais no 
mercado e todas as sinergias da sociedade dominada, como 
são exemplo o valor dos ativos da empresa, os ganhos obti-
dos e as suas perspectivas de negócios, de acordo com uma 
ponderação apropriada para cada caso, durante o período de 
referência de doze meses anteriores à operação aquisitiva.
Em todo o caso, só com a consagração de um método idó-
neo a atingir uma racionalidade económica, conseguiremos 
tutelar verdadeiramente os interesses dos sócios minoritários 
e, assim, alcançar um equilíbrio de interesses.

Urge, assim, discriminar qual o método de determinação da 
contrapartida a atribuir ao sócio minoritário em virtude da 
aquisição aquisitiva, devendo tal questão não ser descurada 
pelo legislador português, numa próxima revisão ao Código 
das Sociedades Comerciais. 
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| SE EU NÃO GOSTAR 
DA CAMISOLA QUE 
COMPREI ONLINE, 
POSSO DEVOLVÊ-LA?
“(...) o consumidor é titular do 
denominado direito ao arrependimento, 
podendo proceder à devolução do bem
no prazo de 14 dias (...)
Aproxima-se a época que muitos anseiam: os saldos. É 
altura de encher os carrinhos de compra online e esperar 
pela meia--noite para realizar a compra daquele produto que 
já há tanto tempo namoramos.

Mas e se nós não formos o par perfeito para aquela peça de 
roupa? Que direitos nos assistem?  

Contrariamente à convicção detida pela maioria das pessoas, 
nem sempre a troca ou devolução de um produto é um direito 
absoluto que as entidades comerciais não se podem recusar 
a satisfazer. 

Efectivamente a imperatividade de os organismos comerciais 
aceitarem a devolução de um bem apenas existe se este 
possuir algum defeito, não tiver a aparência ou não funcionar 
conforme era publicitado. Neste caso, o comprador pode 
exigir a reparação do bem, a sua substituição, a redução do 

CONSULTÓRIO JURÍDICO

preço ou, eventualmente, devolvê-lo, sendo-lhe restituída a 
quantia que havia sido paga. 

Estes direitos devem ser exercidos no prazo de dois meses 
no caso de bens móveis, e no prazo de um ano tratando-se 
de bens imóveis, sendo tal período contado a partir da data 
do conhecimento do defeito. 

Se, porventura, pelo contrário, o produto adquirido não possui 
qualquer defeito ou desconformidade com o que havia sido 
anunciado, o vendedor não é obrigado a aceitar a devolução 
do mesmo. 

Apesar de não ser esta a realidade prática a que assistimos no 
nosso quotidiano, a verdade é que a maioria das lojas apenas 
o faz por delicadeza, com o fito de agradar aos seus clientes,
incentivando assim também ao consumo, sem o medo de
não existir a possibilidade de voltarem atrás na sua compra
ainda que não gostem do bem adquirido.

De facto, é por esse motivo que cada entidade decide o modo 
como a devolução pode ser efectuada, bem como os res-
pectivos prazos, exigindo-se apenas, na maioria dos casos, 
que seja apresentado o comprovativo de aquisição e que o 
artigo esteja em pleno estado de conformidade com aquele 
em que foi adquirido. 

Este regime é, contudo, excepcionado quando estamos a 
falar de aquisições realizadas em linha ou fora de um esta-
belecimento comercial, como acontece nas vendas online. 
Nesta situação, o consumidor é titular do denominado direito 
ao arrependimento, podendo proceder à devolução do bem 
no prazo de 14 dias, ainda que o mesmo não detenha qual-
quer defeito, inclusive sem ter que apresentar justificação. 

Ana Rita Ferreira
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Sócios Fundadores da Nuno Cerejeira 
Namora presentes no encerramento do 3º 
Congresso Luso Brasileiro

Cerimonia de Encerramento do 3º Congresso Luso Brasileiro 
contou com a participação e presença de Nuno Cerejeira 
Namora e Pedro Marinho Falcão, sócios fundadores da 
Sociedade de Advogados e da Law Academy.

Nuno Cerejeira Namora participa no 3º Con-
gresso Luso Brasileiro com o tema “Qualifica-
ção das Carreiras da Inspeção Tributária e da 
Inspeção Aduaneira” 

“Qualificação das Carreiras da Inspeção Tributária e da Ins-
peção Aduaneira” foi o tema apresentado pelo advogado 
especialista em Direito do Trabalho e Sócio Fundador da 
NCN,PMF & Associados. O Painel contou com a participação 
de António Castela, Vice-Presidente da APIT e Juarez Freitas, 
Docente Universitário na PUCRS e na UFRS do Rio Grande do 
Sul e com a moderação de Vasco Pinho, Inspetor Tributário 
na DF Porto-AT.

Gonçalo Cerejeira Namora orador convida-
do no Congresso Luso Brasileiro de Audito-
res Fiscais e Aduaneiros

“As contingências da inteligência artificial em matéria de se-
gurança, privacidade e proteção de dados“, foi o tema apre-
sentado por Gonçalo Cerejeira Namora no 3º Congresso 
Luso Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros.
Gonçalo Cerejeira Namora representou a Sociedade de Ad-
vogados no terceiro e último dia do Congresso, no painel que 
abordou o tema sobre “A Tributação do Futuro e o papel do 
Auditor Fiscal”.

NÓS POR CÁ
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Pedro Marinho Falcão orador convidado 
no 3º Congresso Luso Brasileiro de Audito-
res Fiscais e Aduaneiros

“Offshores, Planeamento Fiscal Abusivo e Branqueamento de 
Capitais” foi o tema da intervenção de Pedro Marinho Falcão, 
no 3º Congresso Luso Brasileiro.
O painel contou com as comunicações de António Garcia Pe-
reira (Advogado e Docente Universitário) e de Mauro José Silva 
(Diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos - Unafisco 
Nacional). A moderação ficou sob a responsabilidade do par-
ceiro académico IPCA, com a participação da docente Suzana 
Costa da Escola Superior de Gestão do IPCA.

Presidente da Law Academy particpa na Ce-
rimónia de Abertura do 3º Congresso Luso 
Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros

Teresa Magalhães, Presidente da Law Academy, refere na 
sua intervenção, que a parceria da Law Academy é de ex-
trema importância no sentido que é necessário promover a 
qualificação e o intercâmbio entre os 2 países. Para Teresa 
Magalhães, a concentração de sinergias na área do conheci-
mento e das competências é primordial, para dar respostas à 
temática do Congresso: Alcançar a Justiça Social através da 
Justiça fiscal.

Pedro Marinho Falcão moderador do painel 
“O caminho para a justiça fiscal” no 3º Con-
gresso Luso Brasileiro

Pedro Marinho Falcão foi moderador do 1º Painel do 3º Con-
gresso Luso Brasileiro que contou com a participação de Ma-
ria Luís Albuquerque (PSD), Mariana Mortágua (BE), Fernando 
Rocha Andrade (PS), Paulo Sá (PCP) e Francisco Mendes Silva 
(CDS).

NÓS POR CÁ
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Presidente da República envia mensagem 
no 3º Congresso Luso Brasileiro 

Cerimónia de Abertura do 3º Congresso Luso Brasileiro de Au-
ditores Fiscais e Aduaneiros iniciou com mensagem do Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República, Professor Doutor 
Marcelo Rebelo de Sousa.

Sociedade de Advogados parceira do 3º Con-
gresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e 
Aduaneiros

O Congresso contou com o Alto Patrocínio do Presidente da 
República Portuguesa, Professor Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa e com o Apoio Institucional da CPLP - Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa.
Durante os dias 28, 29 e 30 a Alfândega do Porto reuniu espe-
cialistas, investigadores e profissionais ao mais alto nível, que 
analisaram e debateram em conjunto os desafios impostos 
pelos mercados, e as recentes mudanças neles refletidas, 
encontrando soluções inovadoras para alcançar a Justiça So-
cial através da Justiça Fiscal.

Miguel Marques Oliveira e José Miguel Ta-
borda participaram como oradores convi-
dados nas XII Jornadas Científicas de Ciên-
cias do IUCS - III Congresso da Associação 
Portuguesa de Ciências Forenses

 “A Perspetiva da Lei face às questões da prova versus 
memo-ria para os fatos”, foi tema da intervenção dos dois 
advogados da NCN,PMF & Associados que decorreu no 
painel dedicado ao tema “Memória e Trauma. Questões de 
prova pericial”. As Jornadas Cientificas de Ciências foram 
organizadas pelo IUCS-CESPU e realizaram-se dia 24 e 25 
de maio na Alfân-dega do Porto.

NÓS POR CÁ
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Nuno Cerejeira Namora e João Paulo Mei-
reles participam no Congresso “Contraor-
denações: A Empresa e as Infrações Con-
traordenacionais”

Nuno Cerejeira Namora foi orador no painel dedicado às In-
frações Laborais, no qual realizou uma intervenção sobre o 
tema “Contraordenações Laborais: questões controversas”. 
Durante a tarde, João Paulo Meireles participou no painel 
“Infrações ao “Novo Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos”, com o tema “RGPD e a mitigação de risco”.
O Congresso foi organizado pela Universidade Portucalen-
se em parceria com a Ordem dos Advogados, a Ordem dos 
Solicitadores e Agentes de Execução e a Ordem dos Des-
pachantes.

Equipa de Proteção de Dados responsável por 
formação intensiva sobre “O novo Regula-
mento Geral de Proteção de Dados” na Anje. 

A formação realizou-se dias 14 e 15, em regime pós-laboral e 
teve como objetivo dotar os participantes de conhecimentos 
que possam constituir uma vantagem competitiva na asses-
soria da implementação do RGPD nas organizações, aler-
tando-os para as principais obrigações pelo tratamento de 
dados.

Pedro Marinho Falcão participou nas Jorna-
das de Fiscalidade organizadas pela PWC e 
pela Ordem dos Economistas

“Revolução tecnológica e Fiscalidade” foi o tema apresen-
tado por Pedro Marinho Falcão, no dia 24 de maio no Forum 
Braga.  As jornadas foram um momento de debate e refle-
xão dos temas mais recentes que marcam a Fiscalidade em 
Portugal.

NÓS POR CÁ
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José Taborda participa no Seminário sobre 
“Maus Tratos e Suas Tipologias”

A “Violência doméstica e maus tratos. A questão do castigo 
corporal” foi o tema da intervenção de José Taborda inserido 
no painel sobre “Perspetivas do direito português”.
O Seminário realizou-se dia 11 e 12 de maio no Centro de Inves-
tigação Médica da Universidade do Porto, sendo organizado 
em colaboração com a Associação Portuguesa de Ciências 
Forenses & SPEAN e a Law Academy.

NÓS POR CÁ
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Porto acolhe congresso 
luso-brasileiro de audi-
tores fiscais e aduaneiros 
in Advogar
“Em Busca de Justiça Fiscal” é o tema do 
3º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores 
Fiscais e Aduaneiros, que ocorrerá entre 
os dias 28 e 30 de Maio, na Alfândega do 
Porto. O congresso organizado conjunta-
mente pela Law Academy (fundada pela 
Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho 
Falcão & Associados), pela APIT–Associa-
ção dos Profissionais da Inspeção Tributá-
ria, e pela Febrafite – Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais de Tributos 
Estaduais, conta com o Alto Patrocínio da 
Presidência da República.

Pedro Marinho Falcão 
fala sobre o combate à 
corrupção, fraude e bran-
queamento no 3º Congres-
so Luso Brasileiro in Jornal 
Económico
Pedro Marinho Falcão, refere no 3º Con-
gresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais 
e Aduaneiros que “a troca automática de 
informações entre autoridades tributárias 
de diversos países (CRS) é um dos instru-
mentos fundamentais no sentido de obter 
informação financeira relevante”.

Declarações de Pedro 
Marinho Falcão sobre o 
caso Pedro Siza Vieira in 
RTP1
Pedro Marinho Falcão refere que a lei foi 
violada, mas também esclarece que pode 
não ser suficiente para demitir o ministro.

REVISTA DE IMPRENSA

Entrevista de Pedro Ma-
rinho Falcão in Jornal 
Económico
Em entrevista ao Jornal Económico, Pedro 
Marinho Falcão alerta para a necessi-
dade de um sistema com investigação 
“mais célere, competente, tecnicamente 
preparada e com os meios mais eficazes” 
na luta contra a criminalidade económica e 
financeira.

Declarações de Nuno 
Cerejeira Namora, no 3º 
Congresso Luso Brasileiro 
de Auditores Tributários 
e Aduaneiros in Jornal 
Económico 
No painel sobre a Qualificação das Carrei-
ras da Inspeção Tributária e da Inspeção 
Aduaneira, Nuno Cerejeira Namora referiu 
que  deveria ser reconhecido aos inspe-
tores tributários e aduaneiros a profissão 
de risco e de desgaste rápido.

Law Academy cria o pri-
meiro Prémio de Cidada-
nia Fiscal in Dinheiro Vivo

A Law Academy fundada pela NCN, PMF 
& Associados, em parceria com a APIT - 
Associação dos Profissionais da Inspecção 
Tributária, cria prémio para promover a 
educação e a cidadania fiscal. 
O primeiro prémio nacional de Cidada-
nia Fiscal tem como objetivo primordial 
sensibilizar os cidadãos mais jovens para 
a necessidade de combater a evasão e a 
fraude fiscal. 

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/378
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/378
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/379
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/379
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/380
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/380
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/382
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/382
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/383
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/383
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/384
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/384
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3º Congresso Luso Brasileiro 
de Auditores Fiscais e 
Tributário in Vida 
Económica
Durante 3 dias serão debatidos os 
desafios impostos pelos diversos 
mercados exis-tentes, assim como as 
recentes mudanças neles refletidas, de 
forma a encontrar so-luções inovadoras 
para alcançar a Justiça Social através da 
Justiça Fiscal.

Eduardo Castro Marques 
participa em Conferência 
sobre Inovação, Exporta-
ção e Excelência Empresa-
rial in Vida Económica
As implicações do novo regulamento 
geral de Proteção de Dados foi o tema da 
intervenção de Eduardo Castro Marques, 
orador convidado da Conferência promo-
vida pela ACIB - Associação Comercial e 
Industrial de Barcelos.

Curso de Proteção de 
Dados, ministrado pela 
NCN, PMF & Associados in 
Jornal Económico.

Curso de Proteção de Dados, ministrado 
pela Sociedade de Advogados foi refe-
renciado no Jornal Económico no especial 
“Onde fazer uma formação em proteção 
de dados?”.

REVISTA DE IMPRENSA

Pedro Marinho Falcão fala 
sobre o endividamento das 
famílias in Praça, RTP 1
No Consultório Jurídico, do Programa “A 
Praça” da RTP 1, Pedro Marinho Falcão 
deixou alguns conselhos e recomendações 
às familias portuguesas de como poderão 
amortizar o seu endividamento.

Declarações de Pedro 
Marinho Falcão sobre o 
caso Rolex in Diário de 
Notícias
De acordo com Pedro Marinho Falcão, “é 
comum a marca Rolex vender para o ex-
terior por causa das quotas de mercado, 
dado que há países em que se verifica a 
falta deste tipo de peças ou mercados 
em que a marca não opera.

Declarações de Tatiana 
Marinho no Especial sobre 
Propriedade Intelectual in 
Jornal Económico

Para Tatiana Marinho “o tecido empresa-
rial português começa já a dar sinais de 
preocupação com a protecção da pro-
priedade intelectual, como forma não só 
de combater a concorrência desleal, mas 
também como medida de proteção dos 
consumidores e de valorização de activos 
empresariais”.

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/388
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/388
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/387
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/387
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/386
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/386
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/385
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/385
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/367
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/367
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/360
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/360


E-Report MAIO 2018 16

Rafaela Magalhães Faria 
esclarece algumas dúvidas 
sobre o preenchimento do 
IRS, in Dinheiro Vivo
Na reportagem do Dinheiro Vivo sobre 
“Se errar a preencher o IRS é isto que 
lhe acontece”, Rafaela Magalhães Faria 
esclarece algumas dúvidas, caso os con-
tribuintes se enganem no preenchimento 
automático do IRS.

REVISTA DE IMPRENSA

Nuno Cerejeira Namo-
ra e João Paulo Meireles 
oradores convidados na 
Conferência sobre RGPD in 
Verdadeiro Olhar
Nuno Cerejeira Namora  e João Paulo Meire-
les  participam na Conferência sobre “Novo 
Regulamento de Proteção de Dados: Pro-
blema ou Desafio”, organizada em parceria 
pela Ordem dos Advogados (Delegação 
de Lousada) e pela Câmara Municipal de 
Lousada.

Eduardo Castro Marques e 
Tatiana Marinho assinam 
artigo de opinião in Vida 
Judiciária 
“O consentimento como válvula de 
escape? Problemáticas relacionadas com 
o consentimento do trabalhador na pen-
dência do contrato de trabalho” é o tema 
do artigo de opinião de Eduardo Castro 
Marques e Tatiana Marinho. No artigo 
os advogados abordam as problemáti-
cas relacionadas com o consentimento 
do trabalhador no tratamento dos seus 
dados pessoais

Declarações de Pedro 
Marinho Falcão sobre o 3º 
Congresso Luso-Brasilei-
ro de Auditores Fiscais e 
Aduaneiros in Porto Canal
 
O Congresso que conta com o alto patro-
cínio do Presidente da República e com 
a presença do Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, vai reunir especialistas ao 
mais alto nível que irão debater a estratégia 
fiscal dos dois países para os próximos 
anos.

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/363
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/363
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/376
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/376
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/358
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/358
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/359
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/359



