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| INSOLVÊNCIA, 
PRESCRIÇÃO E DÍVIDAS 
FISCAIS
“Não está em causa a suspensão da 
prescrição das dívidas tributárias exigidas 
ao insolvente, mas somente a interpretação 
segundo a qual a “a mesma regra é também 
aplicável a quem não é o insolvente”.
Foi publicado no Diário da República, no passado dia 14 de 
novembro, o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 557/2018 que 
“declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, 
da norma do artigo 100.º do Código da Insolvência e da Recu-
peração de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, 
de 18 de março, interpretada no sentido de que a declaração 
de insolvência aí prevista suspende o prazo prescricional das 
dívidas tributárias imputáveis ao responsável subsidiário no 
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2018

âmbito do processo tributário.”

Na base do douto aresto estão três decisões em sede de 
fiscalização concreta da constitucionalidade que incidiram 
sobre a norma supramencionada, cujo teor aqui se copia: “A 
sentença de declaração da insolvência determina a suspensão 
de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis 
pelo devedor, durante o decurso do processo.»

Em termos gerais e conforme resulta, aliás, do texto da deci-
são, percebe-se que o escopo da norma em apreço se mate-
rializa na ideia de garantir que o processo de insolvência é, de 
facto, um processo de execução universal (uma vez que visa 
a satisfação de todos os credores de um só devedor), a par 
com a propósito de estabilização do passivo, isto é, fixar com 
o maior rigor possível o leque de créditos sobre o devedor à 
data da declaração de insolvência. 

A controvérsia surgiu, porém, com a conjugação deste pre-
ceito à luz regime da prescrição da prestação tributária, em 
especial com o artigo 48.º, n.º 2, da LGT segundo o qual «As 
causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam 
igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários 
ou subsidiários.»
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Ressalve-se que não está em causa a suspensão da pres-
crição das dívidas tributárias exigidas ao insolvente, mas 
somente a interpretação segundo a qual a “a mesma regra é 
também aplicável a quem não é o insolvente”.

Aqui chegados, basta uma pequena reflexão sobre os efeitos 
processuais da declaração de insolvência para perceber a 
transparência da decisão, na medida em que a declaração 
de insolvência do devedor principal não impede os credores 
de prosseguirem a execução contra outros coobrigados (n.º 
2 do artigo 88.º do CIRE).

Assim, e sem entrar nas questões de competência legislativa, 
sempre entendiamos que a interpretação da norma aplicada 
ao responsável subsidiário implicava, sem dúvida, a limitação 
de uma das suas garantias fiscais, pelo que o douto aresto 
conclui “sem margem para dúvidas que tal interpretação con-
tende com matéria integrada nas garantias dos contribuintes, 
para os efeitos do disposto no artigo 103.º, n.º 2, da Constitui-
ção», dando azo à decisão tomada.
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| TRABALHADORA 
GRÁVIDA, MAS NÃO 
INDEFESA
“Note-se, porém, que não é líquido que 
uma trabalhadora à espera de bebé não 
possa ser despedida, o que não pode é ser 
despedida com esse mesmo fundamento”.
Não olvidando que as mulheres grávidas têm mais direitos 
e menos obrigações que os restantes trabalhadores, repre-
sentando para as empresas menor produtividade, será essa a 
razão pela qual se tornam um alvo fácil de tratamento discrimi-
natório em momentos de contratação e/ou de despedimento? 
Será a mulher grávida uma trabalhadora indefesa quanto a um 
potencial despedimento?

Ora, a protecção da parentalidade é um dos principais deside-
ratos do nosso ordenamento jurídico encontrando, desde logo, 
assento constitucional no artigo 68.º da nossa Lei Fundamental.

Segundo preceitua o referido artigo, a maternidade e a pater-
nidade são valores sociais eminentes. Assim, tratando-se a 
gravidez e o período pós-parto de momentos peculiares na 

DESTAQUES

Ana Lima Garcia

vida da mulher em particular, e dos pais, encontram-se devi-
damente acautelados pela lei.

No que concerne ao Código do Trabalho, surge amplamente 
regulada a protecção da parentalidade ao longo de cerca 
de trinta artigos prevendo uma panóplia de direitos, desde 
a previsão de licenças parentais, iniciais, complementares e 
exclusivas do pai, e da mãe, dispensa de trabalho para con-
sultas pré-natais e preparação para o parto, à organização do 
horário de trabalho segundo regimes de horário flexível de 
trabalhador com responsabilidades familiares, à dispensa de 
trabalho suplementar e de trabalho nocturno, entre outros.

Neste conspecto, o artigo 63.º do Código do Trabalho consa-
gra um regime específico para o caso de despedimento de 
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou de trabalhador 
no gozo de licença parental. Note-se, porém, que não é líquido 
que uma trabalhadora à espera de bebé não possa ser des-
pedida, o que não pode é ser despedida com esse mesmo 
fundamento.

Por conseguinte, o primeiro aspecto a realçar é o estabeleci-
mento de uma presunção de que o despedimento operado 
com determinado fundamento foi feito sem justa causa.

Ademais, para que possa ser decretado pelo Empregador, 
estabeleceu-se um segundo espartilho, impondo-se que este 
último, antes da decisão final a proferir no processo disciplinar, 
e concluídas as diligências de prova, faculte o processo a uma 
entidade administrativa - a Comissão para a Igualdade no 
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Trabalho e no Emprego (CITE) - a fim de que esta, com base 
no seu exame, se pronuncie, nos trinta dias subsequentes à 
recepção do processo, sobre a existência, ou não, de discrimi-
nação, almejando, assim, assegurar a igualdade de tratamento 
entre os pais e as mães trabalhadoras.

Este procedimento é vinculativo para a Entidade Empregadora 
que, inclusive, deverá fazer prova de que o solicitou, sob pena 
dessa falta acarretar a ilicitude do despedimento, nos termos 
do artigo 381.º, alínea c) do Código do Trabalho.

Porém, a intervenção da CITE está estritamente limitada a 
uma pronúncia acerca da existência ou não de discriminação 
fundada no sexo. Não lhe cumpre, pois, emitir opinião sobre 
a verificação concreta de uma situação de justa causa para 
despedimento, a não ser que a ausência de justificação resulte 
de uma discriminação ilícita.

Se o parecer for desfavorável ao despedimento, o empregador 
só pode despedir a trabalhadora após decisão judicial que 
reconheça a existência de motivo justificativo, sendo certo 
que, para o efeito, deverá ser intentada uma acção nos 30 dias 
após a notificação do parecer.

Por seu turno, em sede judicial, sendo o despedimento decla-
rado ilícito, o Empregador não se pode opor à reintegração da 
trabalhadora. Todavia, esta tem ainda o direito, em alternativa à 
reintegração, a uma indemnização calculada entre 30 e 60 dias 
de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo ou 
fracção de antiguidade, não podendo ser inferior ao valor cor-
respondente a seis meses de retribuição base e diuturnidades.

Em suma, não obstante a mulher grávida se apresentar como 
um alvo fácil de tratamentos discriminatórios, nem por isso se 
poderá considerar uma trabalhadora indefesa. Em concreto, no 
que respeita ao despedimento, para que este seja lícito, deverá, 
não só ser sustentado num comportamento culposo que, pela 
sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente 
impossível a subsistência da relação de trabalho, como ainda 
respeitar o pedido de parecer obrigatório da Comissão para a 
Igualdade o Trabalho no Emprego.
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| BLACK FRIDAY DO 
ARREPENDIDO
O Direito do Consumidor tem sofrido uma permanente 
evo-lução ao longo dos últimos trinta anos.

Na sociedade hodierna de abundância, em que os méto-
dos agressivos proliferam e se regista um desequilibro 
de forças sem precedente, o tema passou, naturalmente, a 
ser de eleição.

Assistimos, neste momento, a um modelo de comércio 
dinâ-mico e activo que procura os consumidores, 
apetrechando-se das mais inovadoras técnicas de 
convencimento.

Não podemos descurar que a protecção do consumidor se 
trata de uma invenção recente da história: começou a sua 
car-reira nos finais do século XIX e irrompeu em rápida 
ascenção.

Só com a evolução da sociedade de consumo e com 

o desenvolvimento económico é que se sentiu a necessi-
dade de tratar qua tale o consumidor.

Num momento em que nos deparamos com o Black Friday e 
que cogitamos sobre a protecção do consumidor, apraz-nos 
reiterar aquilo que, quase intuitivamente, se conclui: o limite 
das leis avulsas, no âmbito do direito do consumidor, chegou 
ao limite do inultrapassável.

Sucintamente, são evidentes as vantagens de reunir, urgente-
mente, num único diploma, as centenas de normas dispersas, 
atendendo que facilitará o conhecimento e a compreensão, 
beneficiando a sua aplicação prática.

Urge combater a fragmentação das normas, promovendo um 
quadro normativo mais rigoroso, sistematicamente ordenado, 
incentivando o nível de confiança dos consumidores.

A elaboração do afamado código possibilitaria, num único 
diploma, de forma ordenada, coerente e racional, a concen-
tração da maior parte das normas da legislação avulsa.

Para além da facilidade de consulta que um código pos-
sibilitaria, acresce a consequente autonomia do direito do 
consumidor.

Aliás, o nosso legislador nem seria inovador, porquanto a ten-
dência europeia assume a codificação. Entre outros, destaque 
para países como a Alemanha, França e Itália que optaram 
por esse caminho.

Como afirmava Pascal, o homem  é feito de contrariedades.

Para impedir a exploração das vulnerabilidades cognitivas do 
consumidor, surgiu, no âmbito dos contratos celebrados à 
distância e fora do estabelecimento comercial, o tão almejado 
direito de arrependimento.

DESTAQUES

Miguel Cunha Machado
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Como alicerce de futuro e instrumento de transformação da 
vida social, este direito tem ainda como desiderato evitar as 
compras por impulso e sob forte influência da publicidade 
sem a possibilidade do consumidor ter contacto com o bem.

O Direito não pode ser imune às alterações comportamentais 
da nossa sociedade e dos padrões de consumo.

Neste Black Friday, enuncie-se um direito que a prática judi-
ciária tem revelado que é do desconhecimento dos consu-
midores.

O Decreto-Lei 24/2014 concede um direito ao arrependi-
mento ao consumidor nos contratos celebrados à distância 
ou fora do estabelecimento, sob a designação de “direito de 
livre resolução”.

O artigo 10.º n.º 1 estatui que “o consumidor tem o direito de 
resolver o contrato (...) no prazo de 14 dias”, prazo esse de 
contagem contínua.

Os dois efeitos do exercício do direito de arrependimento 
são, primeiramente, o dever do profissional reembolsar o 
consumidor pelo valor pago e, em segundo lugar, o dever 
do consumidor de conservar e restituir o bem. Nestes casos, 
o profissional tem de reembolsar o consumidor no prazo de 
14 dias a contar da data em que a declaração se torne eficaz.

Concomitantemente, destaque para a seguinte imposição 
legal que tem escapado ao olhar (des)atento de muitos con-
sumidores: O incumprimento da obrigação de reembolso 
dentro do prazo previsto, obriga o fornecedor de bens ou 
prestador de serviços a devolver em dobro, no prazo de 15 
dias úteis, os montantes pagos pelo consumidor, sem pre-
juízo do direito do consumidor a indemnização por danos 
patrimoniais e não patrimoniais.

Entre as maiores manifestações da consciência social ligadas 
ao consumidor, a instituição do direito à livre resolução é 
certamente uma das mais generosas.

A introdução desta figura justifica-se pela condição de debi-
lidade, fraqueza ou vulnerabilidade, fruto da consciência de 
que o consumo está, amiudadas vezes, associado às frus-
trações da vida contemporânea, numa gigantesca batalha 
entre o ser e o ter.

O presente apontamento fornece aquilo que nos parece 
ser essencial no processo de decisão do consumidor no 
momento da compra, maxime a informação, que deve ser 
conjugada com medidas de formação e educação para o 
consumo – escolas, universidades, autarquias, associações 
e empregadores.

Em jeito de nota conclusiva, não nos desviamos do pensa-
mento de Gilles Lipovetsky quando afirma que: “O homem 
não e só um comprador, é também um ser que pensa, que cria, 
que luta, que constrói. Deveríamos guiar-nos por esta máxima 
de sabedoria: age ta tal maneira que o consumismo não seja 
omnipresente ou hegemónico na tua existência e dos outros.”
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| O QUE MUDA NO IRS?
PROPOSTA DE LEI DO 
ORÇAMENTO DE ESTADO 
PARA 2019
A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019 parece 
claramente “ter na mira” as famílias portuguesas. Vejamos 
as principais alterações ao Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (IRS) previstas no OE 2019.

Atente-se, desde logo, às alterações ao nível do alargamento 
do prazo de entrega da declaração de IRS. A proposta de lei 
do OE para 2019 prevê que o prazo de entrega da declaração 
de rendimentos efetuada eletronicamente seja alargado, 
passando a mesma a ser entregue no período compreendido 
entre 1 de abril e 30 de junho (atualmente esta obrigação 
é assegurada entre 1 abril e 31 de maio). Note-se, todavia, 
que não existe qualquer diferença entre contribuintes de 
categorias distintas, pelo que o prazo supramencionado é o 
mesmo independentemente de estarmos perante a categoria 
B, E, H, etc.

À primeira vista, poderia considerar-se que um tal alarga-

CONSULTÓRIO JURÍDICO

mento revelar-se-ia vantajoso, na medida em que o con-
tribuinte passaria a dispor de um maior período temporal 
durante o qual poderia apresentar a sua declaração. Contudo, 
não esqueçamos que relativamente aos contribuintes que 
tenham direito ao reembolso do IRS, quanto mais tarde apre-
sentarem a sua declaração, mais tarde receberão o cheque 
ou a transferência . De facto, é um aspeto que passa fre-
quentemente despercebido aos olhos do contribuinte e que 
poderá ter implicações ao nível da celeridade do reembolso, 
uma vez que este só é devido a partir do momento que o 
contribuinte entrega a sua declaração.

O objetivo subjacente a este alargamento parece ser clara-
mente o de evitar que os servidores da autoridade tributária 
fiquem sobrecarregados durante aquele curto espaço de 
tempo, permitindo assim que os portugueses apresentem a 
sua declaração em momentos distintos e fracionados. Não é 
todavia seguro e clarividente que um tal alargamento asse-
gure na plenitude aquele objetivo. 

Também no que respeita aos prazos da comunicação das 
faturas no portal efatura, verificam-se alterações relevantes. 
Prevê-se o alargamento do prazo para que os contribuintes 
comuniquem à autoridade tributária as faturas para apu-
ramento do valor das deduções à coleta do IRS. O prazo 
para esse efeito termina atualmente a 15 de fevereiro do ano 
seguinte ao da emissão das faturas, prevendo-se na Proposta 
do OE que passe a terminar a 25 de fevereiro.

Sara Leonor Duque de Carvalho
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Outro aspeto importante da proposta do OE para 2019 diz 
respeito ao prazo dentro do qual os contribuintes podem 
proceder à reclamação do cálculo das deduções à coleta 
apurado pela autoridade tributária. O prazo passará de 15 
para 31 de março do ano seguinte ao da emissão das faturas. 
No fundo, têm o primeiro trimestre de cada ano para fazer a 
respetiva reclamação. Não sendo realizada a reclamanação, 
ou sendo-o, mas não em tempo útil, as faturas não serão 
consideradas no cálculo de IRS. 

Merece especial atenção a alteração ao regime da retenção 
na fonte do trabalho suplementar. Atualmente, tais presta-
ções somam-se ao valor do salário-base para determinar a 
retenção na fonte mensal aplicável de acordo com as tabelas 
anualmente aprovadas pelo Governo. Na prática, quanto 
maior for o rendimento sujeito à retenção na fonte, maior será 
a taxa de retenção na fonte. Com a proposta do OE 2019, as 
remunerações provenientes de trabalho suplementar passa-
rão a ser objeto de retenção autónoma, determinando assim 
um rendimento mensal líquido superior. 

Last but not least, prevê-se uma exclusão da tributação em 
50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendi-
mentos empresariais e profissionais de ex-residentes. Para 
tal, é necessário que se tornem residentes para efeitos fis-
cais em Portugal durante os anos de 2019 e 2020,e que não 
tenham sido consideradas residentes fiscais em território 
português em qualquer um dos três anos fiscais anteriores. 
Para além disso, exige-se que tenham a sua situação tributária 
regularizada. Esta redução tem em vista o acolhimento dos 
emigrantes, assim como a promoção e incentivo à poupança. 
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Carla Naia responsável pelo Seminário “Novo 
Regime Contributivo dos Trabalhadores In-
dependentes”

Law Academy organizou, em parceria com a APC – 
Associação Portuguesa de Contabilista, um Seminário 
sobre o “Novo Regime Contributivo dos Trabalhadores 
Independentes”.
O seminário foi da responsabilidade de Carla Naia, advogada 
especialista em Direito Laboral da Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & Associados.

NÓS POR CÁ

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Fal-
cão & Associados recebe advogada estagiá-
ria Italiana. 

No âmbito do programa STEP – ELSA UMINHO, a advogada 
Francesca Valentino integrou um estágio na Sociedade de 
Advogados com a duração de 3 semanas. O estágio decorreu 
na área do RGPD e teve como objetivo ajudar a desenvolver 
um projeto internacional no âmbito da Proteção de Dados.

1ª edição do Curso Práticas Processuais Ci-
vis finalizou ontem com vagas esgotadas na 
Universidade Portucalense

Decorreu a 1ª Edição do Curso de Práticas Processuais Civis, 
lecionado pela Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Fal-
cão & Associados promovido pela ELSA Portucalense.
Miguel Cunha Machado, responsável pelo desenvolvimento 
do curso e pela docência do mesmo, explica que o sucesso 
do curso passa pela sua forte componente prática.
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Carla Naia apresenta livro “Terrorismo Reli-
gioso – A Realidade no Feminino”, do autor 
José Filipe Pinto

O livro aborda uma temática atual, num mundo que vive 
sob a ameaça do terrorismo global que invoca motivações 
religiosas. Carla Naia e o Jornalista Manuel Queiroz foram 
responsáveis pela apresentação, do Livro e do Autor, na 
sessão que decorreu na Universidade Lusófona.

NÓS POR CÁ

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Fal-
cão & Associados marca presença na ProIUS 
- VII Feira de Emprego 

Durante um dia foi possível esclarecer os estudantes da Li-
cenciatura em Direito sobre as diferentes carreiras jurídicas 
que poderão ingressar. A VII Feira de Emprego foi promovida, 
mais uma vez, pelo Núcleo de Estudante de Direito da Asso-
ciação Académica de Coimbra (NED/AAC)

Mário dos Santos Paiva participa na Confe-
rência de Desporto realizada na Universi-
dade Portucalense

“Componentes práticas de uma Transferência Internacional”, 
foi o tema abordado por Mário dos Santos Paiva, na Confe-
rência de Desporto promovida pela Elsa Portucalense.
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Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Fal-
cão & Associados marca presença na Feira de 
Emprego Rumo, na UCP

No decorrer da Feira de Emprego, os advogados da Nuno 
Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados 
tiveram oportunidade de esclarecer algumas dúvidas sobre 
o funcionamento dos diferentes estágios e ações que se 
realizam ao longo do ano na Sociedade de Advogados. 

NÓS POR CÁ

Pedro Condês Tomaz participou no 
Workshop “Como encarar uma entrevista de 
emprego” promovido pela AEFDUP

O Workshop dirigido a alunos do 3º e 4º ano, teve como ob-
jetivo preparar os alunos de Direito para o primeiro contacto 
com o mercado de trabalho. No decorrer do Workshop foi 
realizada uma simulação, na qual foi possível analisar diver-
sos aspetos que são cruciais para o sucesso de uma entre-
vista.
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Mário dos Santos Paiva 
foi orador convidado na 
Conferência sobre Direito 
Desportivo in Advogar
A Universidade Portucalense recebeu a 
Conferência Direito Desportivo, promo-
vida pela ELSA Portucalense. “Compo-
nentes práticas de uma transferência 
Internacional”,  foi o tema da intervenção 
de Mário dos Santos Paiva

REVISTA DE IMPRENSA

 
 

 

Pedro Marinho Falcão esclareceu 
algumas dúvidas sobre a figura jurídica, 
referindo os direitos e deveres inerentes 
a este tipo de união.

Michaela Farinha assina 
artigo de opinião sobre 
novo regime jurídico da 
educação inclusiva in Vida 
Económica
Para Michaela Farinha a “falta de qualidade 
e de quantidade de recursos, materiais 
e humanos, nomeadamente em escolas 
regulares, para executar o programa de 
educação inclusiva, é uma infeliz realidade”.

Nuno Cerejeira Namora 
assina artigo de opinião 
sobre “A (im)possibilidade 
de aplicação de presun-
ções de natureza cível no 
procedimento de contra-
-ordenações laborais” in 
Advogar
Nuno Cerejeira Namora refere que “não 
é possível a aplicação da presunção de 
laboralidade no âmbito do procedimento 
contra-ordenacional, apenas podendo esta 
ser invocada pelo trabalhador em proces-
sos de natureza laboral”.

Declarações de Pedro 
Marinho Falcão sobre a 
sentença que deliberou o 
Seguro obrigatório para 
viaturas paradas, in RTP
Para Pedro Marinho Falcão, a decisão do 
Supremo Tribunal de Justiça funciona 
como um alerta para a responsabilidade 
dos proprietários dos veículos.

“Câmaras querem tirar à 
EDP monopólio na dis-
tribuição”, a opinião de 
J. Pinto de Almeida no 
Especial dedicado à Baixa 
Tensão do Jornal de Notí-
cias.
Para J. Pinto de Almeida “O Governo 
parece esquecer-se que cada município 
tem uma realidade diferente da do seu 
vizinho”

Pedro Marinho Falcão 
esclarece algumas dúvidas 
sobre a União de facto:
documentos, direitos e de- 
veres in Praça

http://www.sociedadeadvogados.eu/article/471
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/471
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/507
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/507
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/508
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/508
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/517
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/517
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/510
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/510
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/511
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/511
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J. Pinto de Almeida assi-
na artigo de opinião no 
Jornal Económico, no qual 
responde à questão “Qual 
a (in)tenção da baixa 
tensão?”
Para J. Pinto de Almeida “as opções a 
serem tomadas pelas autarquias depen-
dem da demonstração de que a solução 
apresentada pela EDP não é a melhor 
para o território dos seus municípios”.

Pedro Marinho Falcão 
analisa caso BPN in RTP 2
A análise de Pedro Marinho Falcão sobre 
as condenações no processo BPN, no 
Jornal 2 da RTP 2.

REVISTA DE IMPRENSA

Declarações de Pedro 
Marinho Falcão sobre a 
condenação do Fisco na 
devolução de 1 milhão de 
euros à ACP in TVI
Pedro Marinho Falcão comenta a decisão 
tomada pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto, na qual o Fisco foi con-
denado a devolver cerca de 1 milhão de 
euros à Associação de Comerciantes do 
Porto.

Sara Leonor Duque de 
Carvalho assina artigo de 
opinião na Vida Económica
“Simplificação e agilização de procedimen-
tos na área da justiça” foi o tema abordado 
no artigo de opinião. Para  Sara Leonor 
Duque de Carvalho “as medidas concreti-
zadas na presente portaria estão orientadas 
para uma atuação na área da justiça mais 
ágil, transparente e próxima do cidadão”.

Cerejeira Namora, Ma-
rinho Falcão distingue 
aluno da Portucalense in 
Advogar
 “Equity swap: Empty voting” é o título da 
dissertação que a Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & Associados 
premiou no âmbito da segunda edição do 
“Prémio Jurídico Portucalense”.

“Alterações previstas no 
IRS no OE 2019” foi o tema 
abordado or Pedro Mari-
nho Falcão no Praça, RTP
Pedro Marinho Falcão esclarece algumas 
dúvidas sobre as alterações do IRS para o 
próximo ano.
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http://www.sociedadeadvogados.eu/article/515
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Pedro Barbosa Morais 
assina artigo de opinião 
sobre “ Os Serviços Mín-
imos Bancários” in Vida 
Económica
Para Pedro Barbosa Morais “os serviços 
mínimos bancários são um conjunto 
de serviços bancários considerados 
essenciais, aos quais os cidadãos podem 
aceder a custo reduzido”.

O futuro do Direito do 
Trabalho por Eduardo Cas-
tro Marques in RTP
Eduardo Castro Marques analisa o futuro 
do Direito do Trabalho. Questões como 
a saúde no trabalho, o equilíbrio entre a 
proteção dos trabalhadores, versus os po-
deres dos empregadores foram debatidos 
no Programa Bom dia da RTP.

REVISTA DE IMPRENSA

Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão 
reforça equipa de Direito 
Público in Advogar
A Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho 
Falcão & Associados anunciou o reforço 
da sua equipa de Direito Público com 
a integração de dois novos associados: 
Pedro Neves de Sousa e Catarina Silva 
Martins.

Ana Souto e Silva assina 
artigo de opinião sobre os 
contratos de arrendamento 
e cláusulas contratuais an-
ti-animais” in Vida Econó-
mica
No artigo de opinião a autora esclarece as 
alterações que estabelecem um estatuto 
jurídico dos animais. Para Ana Souto e Silva 
a Lei n.º8/2017 é “um passo em frente na 
proteção dos animais e no seu reconheci-
mento enquanto seres vivos”.

Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & 
Associados reforça áreas 
estratégicas
Equipa liderada por Nuno Cerejeira Namora 
e por Pedro Marinho Falcão aposta de forma 
significativa na sua equipa nas áreas que se 
têm revelado estratégicas para a sociedade de 
advogados.

Revista de Imprensa da 
RTP, a análise de Eduardo 
Castro Marques 
Eleições no Brasil, caso Tancos e a con-
cessão de antigas casas florestais foram 
os temas que Eduardo Castro Marques 
selecionou para analisar no Programa 
Bom Dia Portugal da RTP.
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Concorda com a con-
tribuição municipal de 
proteção civil? - a resposta 
de Pedro Marinho Falcão
Pedro Marinho Falcão refere ao Jornal 
de Leiria que considera  o imposto/taxa 
relativa à Proteção Civil “desproporcional 
e desadequado à realidade atual”.

Ana Valente Vieira explica 
as novas regras do Aloja-
mento Local in Ambitur  
Ana Valente Vieira assina artigo de opinião 
sobre as alterações ao regime de autori-
zação de exploração dos estabelecimen-
tos de alojamento local que entraram em 
vigor no dia 21 de outubro de 2018.

REVISTA DE IMPRENSA
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