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Pedro Marinho Falcão

| 31 DE OUTUBRO
DIA MUNDIAL DA POUPANÇA

A
propósito da comemoração do dia mundial da 
poupança, e face às preocupações constantes dos 
cidadãos em pagar as prestações mensais dos 
créditos habitação, importa sensibilizar quanto ao 

método de escolha deste tipo de produtos financeiros. 

Qualquer cidadão que pretende adquirir uma habitação so-
correndo-se à ajuda de uma Instituição Financeira, com o 
intuito de obter um Crédito Habitação deve-se preocupar 
em apurar qual será o custo real da prestação mensal, que 
é apurado pela aplicação da Taxa anual efetiva (TAE), refle-
tindo o prazo total do empréstimo, abarcando os encargos, 
comissões e impostos inerentes.

Com igual importância, antes de se celebrar um contrato de 
crédito habitação, o consumidor deve comparar as taxas ofe-
recidas pelo mercado consoante os seus concretos objetivos.

Assim, se o intuito do consumidor com a celebração de Crédi-
to Habitação é obter exclusivamente um financiamento para a 
aquisição de um imóvel, basta ter em atenção a Taxa anual efe-
tiva, uma vez que, conforme já se referiu, engloba os encargos, 
comissões e impostos inerentes à outorga destes contratos.

TEMA DE CAPA

OUTUBRO

 2017

Todavia, se o que pretende é obter financiamento para a 
aquisição de um imóvel, bem como pagamento de todos 
os impostos inerentes à compra, releva analisar a Taxa anual 
efetiva global, que engloba os encargos, as comissões, im-
postos e custo com seguros do crédito.

Se por seu turno, o consumidor pretende obter o financia-
mento, com seguro de vida e multirriscos, deverá analisar 
a taxa anual efetiva revista, que reflete o custo efetivo do 
crédito habitação sempre que são exigidas contrapartidas 
pelos bancos.

Importa referir ainda que, é aconselhável aos consumidores 
optarem por empréstimos com taxas variáveis, porque osci-
lam consoante as flutuações das taxas de juro de referência 
no mercado, sendo indexada à Euribor, sendo expectável 
que aquelas continuem baixas.
A terminar, importa alertar que nos créditos à habitação com 
taxa de juro variável, de que da soma entre a Euribor e o 
spread do cliente, resulta uma taxa de juro global negati-
va, os bancos não estão a aplicar esse valor no cálculo das 
prestações, mas sim 0%.

Precisamente para evitar que os consumidores celebrem 
contratos de créditos à habitação com o limite de 0% à taxa 
Euribor, o Banco de Portugal, por carta circular aos bancos, 
determinou que nesses instrumentos contratuais os Bancos 
são obrigados a refletir nas prestações a Euribor negativa.
Assim sendo, os bancos têm de fazer refletir a Euribor nega-
tiva em todos os contratos, exceto naqueles que o cliente se 
vincule a uma taxa de Euribor mínima de 0%. 
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Pedro Marinho Falcão

EDITORIAL

| O INCONTORNÁVEL 
ORÇAMENTO DE ESTADO

O
s dados estáticos e os estudos mais insuspeitos 
dão conta do pulsar da economia nacional, 
traduzido no crescimento do PIB e na contenção 
do deficit.

Este seria um momento excelente para, aproveitando os 
ventos que sopram a favor, fazer reformas estruturais, pre-
parando o país para ciclos económicos recessivos, também 
eles, como explicava Juglar, incontornáveis.

Contudo, analisando a proposta de orçamento de Estado 
para 2018, verificamos que a redução do deficit é consegui-
da á custa do aumento da receita fiscal, decorrente do de-
senvolvimento da economia e não da redução da despesa 
estrutural.

Ora, esta análise não deixa de ser preocupante numa logi-
ca de medio prazo. Desde logo porque o crescimento do 
PIB é o resultado do aumento das exportações, tornando 
Portugal vulnerável as economias de países terceiros, em 
especial de Espanha, para onde exportamos 25% do valor 
global das exportações.

Por outro lado, ao não reduzir a despesa, muito dificilmente 
conseguiremos reduzir a carga fiscal das empresas e das 

transações. A competitividade fiscal é hoje, claramente, um 
fator diferenciador no quadro do investimento estrangeiro, 
e com taxas de 21% de IRC e 23% de IVA Portugal não é um 
país atrativo para as empresas.

O alívio da carga fiscal, depois de anos de afogo, deveria 
ser um objetivo deste orçamento, mas a maioria hibrida que 
tem de aprovar o orçamento não terá permitido que o capi-
tal, esse malvado que gera emprego e impulsiona a 
economia, fosse beneficiado.

Pela importância do tema preparamos uma Newsletter 
especial sobre as principais alterações orçamentais.
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Cátia Pinto Ribeiro

| IT´s ALL ALWAYs ABOUT 
THE MONEY – IsN’T EMP´s?

M
aquiavel escreveu que “ Se um homem pensa 
assentar a segurança do seu Estado em forças 
mercenárias, jamais se encontrará seguro.”

Esta afirmação goza de renovada atualidade, no sentido em 
que no século XXI as Empresas Militares Privadas (EMP´s) 
são um dos símbolos da erosão da soberania do Estado. 

A sua emergência trouxe, pois, consigo um leque de proble-
mas desestruturantes com implicações na soberania esta-
dual, nos direitos individuais e no recurso à violência em geral. 

Estas são genericamente definidas como pessoas coleti-
vas privadas com fins lucrativos que prestam serviços que 
envolvem o potencial uso da força de forma sistemática e 
através de meios militares e/ou a transferência ou a dispo-
nibilização desse potencial aos clientes, e cujo objetivo é a 
obtenção de lucro. 

DESTAQUES Obedecem portanto, a uma lógica comercial, regendo-se 
pela lei do mercado. Assim, as EMP’s viram nas novas guer-
ras uma oportunidade de negócio em que, perversamente, 
a violência serve a lógica comercial que as enforma, cor-
rendo-se o risco de procurarem maximizar o lucro em pre-
juízo da eficaz prossecução dos objetivos políticos, sendo 
adotadas táticas que prologuem o conflito enquanto ativi-
dade lucrativa. Portanto, “inimigo” passa a ser um conceito 
de contornos mais circunstanciais e de menor intensidade 
antagónica. Em teoria, o cliente de hoje pode até ser o ini-
migo de amanhã.

A contratação das EMP´s por parte de Estados Democráti-
cos diminui a necessidade dos governos recrutarem mais 
tropas ou de recorrerem às forças na reserva. Além do mais, 
as baixas não-militares não constam dos relatórios militares 
oficiais, sobre este tema veja-se o conflito do Iraque, terre-
no fértil para o seu desenvolvimento, já que as baixas entre 
funcionários das EMP’s constituem, o segundo maior núme-
ro depois das baixas entre as forças armadas dos EUA. Terão 
morrido mil funcionários de EMP’s e 13 mil terão sido feridos. 

Por outro lado, ainda, podem intervir em locais onde os Es-
tados não querem empenhar as suas forças armadas ou 
de forma que não seria bem aceite pela opinião pública ou 
mesmo pela comunidade internacional, designadamente 
no caso de conflitos internos. 

Assim, a violência legítima organizada sendo uma compe-
tência que caracterizava a soberania dos Estados, com as 
EMP’s é introduzida uma dimensão privada no fenómeno, 
contribuindo para aquilo a que tem vindo a ser designado 
por privatização da violência.

Esta privatização de serviços militares rompe com esta 
conceção de Estado, ao serem contratados para prestarem 
serviços militares privados essencialmente a Estados, pre-
cisamente quem, no conceito weberiano, goza de legitimi-
dade para organizar a violência, dando a entender que não 
existem funções que não possam ser privatizadas.
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Rita Almeida

| EfEITOs PATRIMONIAIs 
DA cEssAÇãO DA UNIãO 
DE fAcTO
A União de Facto, situação fáctica que ocorre quando exis-
ta entre duas pessoas uma vida em comum, em condições 
análogas às dos cônjuges, com comunhão de leito, mesa 
e habitação, consubstancia uma realidade jurídica formal-
mente distinta da do casamento, uma vez que, não existindo 
vínculo jurídico, as partes não estão adstritas a qualquer um 
dos deveres conjugais a que alude o artigo 1672.º do Código 
Civil (CC), como é exemplo disso o dever de assistência.  

Por o cerne da questão relativo aos efeitos patrimoniais da 
cessação da União de Facto assim o requerer, alude-se ao 
instituto do enriquecimento sem causa, o qual foi consagra-
do, como fonte autónoma de obrigações, pelo artigo 473.º 
do Código Civil. Tal preceito legal dispõe que, quem, sem 
causa justificativa, se enriquecer à custa de outrem, é obri-
gado a restituir aquilo com que injustamente se locupletou. 
Nesses termos, para que haja lugar à obrigação de restituir 
é necessário que o enriquecimento tenha sido obtido ime-
diatamente à custa daquele que se arroga do direito à resti-
tuição, sendo que tal pressupõe, nos termos da disposição 
citada, a verificação de três requisitos, designadamente: (1) 
o enriquecimento ter sido obtido por alguém, (2) o enriqueci-
mento carecer de causa justificativa e, cumulativamente, (3)
ter sido obtido à custa de quem requer a restituição.

Enquanto comunhão de leito, mesa e habitação, a União de 
Facto pressupõe a existência de uma vida em comum, sus-
tentada pela contribuição monetária de um ou de ambos os 
membros da relação. Assim, parece-nos seguro afirmar que 
aquela constituiu a causa jurídica de qualquer contribuição 
monetária realizada nesse âmbito. Por conseguinte, e se as 

DESTAQUES relações jurídicas patrimoniais entre cônjuges, e destes com 
terceiros, se encontram especificamente reguladas, tal não 
acontece no âmbito da união de facto, levantando-se ques-
tões quanto ao património comum dos ex-unidos, aquando 
da sua dissolução, às quais a doutrina e a jurisprudência têm 
acorrido por intermédio do regime geral das relações obri-
gacionais e reais.

Assim sendo, a questão que se coloca é a de como resolver 
a realidade fáctica em que apenas um dos parceiros contri-
buiu para a aquisição de bens, que se encontra formalmen-
te na propriedade exclusiva do outro? Mais se questiona se 
tal situação poderá ser reconduzida a um enriquecimento 
sem causa? É que, extinguindo-se a causa jurídica de qual-
quer contribuição monetária, deixa de subsistir justificação 
para a privação da contribuição, de um deles, no âmbito da 
aquisição de qualquer bem.

Nesse sentido, a doutrina e jurisprudência têm perfilhado o 
entendimento de que, nos termos da segunda parte do n.º 2 
do artigo 473.º do Código Civil, se deve recorrer ao instituto 
do enriquecimento sem causa, na modalidade de “condictio 
ob causam finitam”, isto em virtude de ter ocorrido um enri-
quecimento resultante de uma causa que deixou de existir.

No seguimento do que vem sendo dito, atente-se ao profe-
rido pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Acórdão de 
3 de Novembro de 2016, o qual versou sobre uma situação 
em que estava em causa uma união de facto dissolvida em 
que foram adquiridos bens durante a relação, bens estes 
suportados integralmente por apenas um dos ex-unidos, 
que ficaram, finda aquela, na propriedade exclusiva da sua 
ex-parceira.

Na fundamentação do seu douto Acórdão, o STJ esclareceu 
a questão, estabelecendo que «a contribuição monetária de 
um dos membros da união de facto, para a construção de uma 
casa e a aquisição de um veículo automóvel, não se enquadra 
no âmbito da satisfação dos encargos da vida familiar» e, por 
isso, «com a dissolução da união de facto extingue-se a causa 
jurídica da contribuição monetária», ficando o outro membro 
da união obrigado a restituir o que dele recebeu, ao abrigo do 
instituto do enriquecimento sem causa. 

Em conclusão, consubstanciando a dissolução da União de 
Facto a extinção da causa jurídica que motiva a contribuição 
monetária e/ou patrimonial dos unidos, parece-nos que 
tudo o que tiver sido prestado, no decurso da mesma, e, 
comprovadamente, tiver provocado um enriquecimento in-
devido de um dos ex-parceiros à custa do “prestador”, obri-
ga o locupletado a devolver o bem ou a restituir o seu valor. 
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Rafaela Magalhães Faria

| AcóRDãO 
UNIfORMIzADOR DE 
JURIsPRUDêNcIA
MAIs-VALIAs OBTIDAs 
ANTEs DE 27/07/2010

D
esde a entrada em vigor do Código de IRS (Decreto-
Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro), que o artigo 
10.º, n. º2, previa a exclusão de tributação em sede
de IRS das mais-valias mobiliárias provenientes

quer da alienação de ações, quando detidas pelo seu titular 
durante determinado período de tempo, quer da alienação 
de obrigações e outros títulos de dívida.

Sucede que, em 27 de Julho de 2010 entrou em vigor a Lei 
n.º 15/2010, de 26/07, que revogou o referido n. º2, do arti-
go 10.º do CIRS, introduzindo um regime de tributação das
mais-valias mobiliárias à taxa de 20 %.

Várias foram as querelas em torno daquela alteração legis-
lativa, motivadas pela ausência de regras especificas quan-
to à aplicação no tempo da a Lei n.º 15/2010, de 26/07, bem 
como pela inexistência de uma norma transitória isentando 
os ganhos decorrentes da alienação de títulos que, no mo-
mento da alteração legislativa, já preenchessem os pressu-
postos da não sujeição constante da norma revogada.

Ou seja, a problemática assenta na questão de saber “se o 
facto tributário subjacente à tributação de mais-valias resul-
tantes de alienação onerosa de partes sociais é um ato ins-
tantâneo ou se trata antes de um facto continuado e se as 
alterações introduzidas ao regime tributário das mais-valias 
mobiliárias pela Lei n.º15/2010, de 26/7, se aplicam apenas 
aos factos tributários ocorridos em data posterior à entrada 
da referida lei.“   1

Por Acórdão Uniformizador de Jurisprudência, proferido em 
7 de Junho de 2017, Processo n.º 1471/14, publicado no Diá-
rio da República em 18/09/2017, o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo pôs termo à querela em torno desta questão.

Conforme decorre do referido Acórdão Uniformizador, “no 
caso da tributação das mais-valias estamos perante um tri-
buto de obrigação única, incidindo sobre operações que se 
produzem e esgotam de modo instantâneo, sem prejuízo de a 
matéria coletável ser apurada anualmente.” 

DESTAQUES Deste modo, os ganhos resultantes das mais-valias geradas 
pela alienação de ações, consideram-se obtidas no mo-
mento da sua alienação.

Pelo que, e como foi  referido no Acórdão Uniformizador,”(…) 
impõe-se necessariamente aplicar a regra geral que rege a 
aplicação da lei fiscal substantiva no tempo plasmada no 
artigo 12.º da LGT, sendo insustentável afastar tal regra ou 
princípio geral com o argumento de que existirão elementos 
históricos e genéricos que permitem inferir que o legislador 
terá pretendido que a lei nova se aplicasse a todas as trans-
missões realizadas no ano de 2010 (…).”   

Posto isto, conclui o Supremo Tribunal Administrativo que 
“(…) a lei aplicável é a vigente na data da ocorrência do facto 
tributário instantâneo gerador.”

Face ao exposto, fica assim assegurado que o entendimento 
vertido naquele Acórdão Uniformizador será aplicado a todos 
os casos em que esteja em causa a alienação de ações, em 
data anterior a 27/07/2010, i.e., estão excluídas de tributação 
em sede de IRS as mais-valias geradas pela alienação de 
ações quando detidas pelo seu titular por mais de 24 meses, 
bem como as obrigações e outros títulos de dívida.

1  Acórdão Uniformizador de Jurisprudência proferido em 7 de 
Junho de 2017, Processo n.º 1471/14
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Michaela Farinha

| NOVO EsTATUTO
JURíDIcO DO ANIMAL: 
REPERcUssõEs NO 
DIREITO DA fAMíLIA
O Estatuto Jurídico do animal, ora regulamentado nos ter-
mos da Lei n.º 8/2017, de 3 de Março, e em vigor desde 1 
de Maio do presente ano, vem reconhecer, juridicamente, o 
que há muito se encontra, socialmente, enraizado: a neces-
sidade de protecção da vida animal e consequente cons-
ciência de que o animal não é coisa. 

Até há bem pouco tempo, particularmente no plano jurí-
dico-civilístico, não era esse o entendimento, estando os 
animais (não humanos) submetidos ao mesmo tratamento 
jurídico dos objectos inanimados, ou seja, das “coisas”. Tal 
estado de (não)graça acontecia independentemente de a 
Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Com-
panhia – aplicável, no nosso ordenamento jurídico, por força 
disposto do Decreto-lei n.º 276/2001, de 17 de outubro – 
já qualificar «a relação dos humanos com os animais como 
mais responsabilizante do que uma mera relação de posse de 
coisa, e, como tal, materialmente diferente desta».

Actualmente, e por força do disposto no artigo 201.º B do 
Código Civil (CCivil), é estatuído que os animais transcen-
dem a esfera inanimada, sendo considerados como «seres 
vivos dotados de sensibilidade e objecto de protecção jurí-
dica, em virtude da sua natureza». Embora tal protecção se 
estenda muito para além desse universo, são de destacar 
as novidades introduzidas no plano do Direito da Família, 
designadamente no Capítulo IX do Código Civil, respeitante 
aos efeitos do casamento quanto às pessoas e aos bens do 
cônjuge. Nesse sentido, analisado o regime da comunhão 
geral, verifica-se que é, hoje, bem incomunicável, nos ter-
mos do disposto no n.º 1 do artigo 1733.º do Código Civil, o 
animal que cada cônjuge tiver ao tempo da celebração 
do casamento, exigindo-se que, aquando da interposição 
de acção de divórcio por mútuo consentimento, e além dos 
tradicionais acordos que teriam de existir, os futuros ex-côn-
juges se entendam quanto ao destino dos seus animais, se 
os houver, conforme disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 
1775.º do Código Civil. 

O princípio da protecção dos animais de companhia é os-
tensivo, ainda, com a introdução do artigo 1793.º A do CCivil, 
ao dispor que, no âmbito de uma acção de divórcio, a de-
cisão sobre a atribuição do animal de companhia deva ter 
em conta não só os interesses de cada um dos cônjuges e 

DESTAQUES dos filhos do casal, mas ainda, e também, o bem-estar do 
animal. 

Embora se louve tal propósito legislativo, não pode deixar 
de se constatar que, em virtude deste, maiores questões se 
levantam, uma vez que, não obstante, formalmente, os ani-
mais deixarem de ser coisas, materialmente, parece que o 
continuam a ser. Questiona-se, assim: será que no âmbito 
de uma acção de divórcio, sendo o animal confiado a um 
dos cônjuges, deverá o outro ter direito a visitas? Ora, re-
fira-se, desde já, que não sendo alcançado acordo entre os 
cônjuges, tal tarefa caberá ao Juiz, o qual sempre deverá 
atentar no disposto pelo artigo 1793.º A do CCivil, designa-
damente aos interesses de cada um dos cônjuges e filhos, 
bem como do animal. Contudo, não se olvide, e apesar de 
a Lei n.º 8/2017, de 3 de Março, reconhecer a sensibilidade 
e proteger o bem-estar dos animais, que os mesmos con-
tinuam a estar inscritos no regime da propriedade. Assim 
acontece, uma vez que o legislador, no artigo 201.º D do Có-
digo Civil determinou a aplicação subsidiária, aos animais, 
das disposições relativas às coisas. Como constatámos: 
formalmente não é coisa, mas materialmente é-o. Destarte, 
sendo o animal, em processo de divórcio, confiado a um dos 
cônjuges, o mesmo inscrever-se-á na sua esfera jurídica, a 
par de todos os outros bens, incindindo sobre ele um direito 
de propriedade e, devido a tal facto, a atribuição de direi-
to de visitas a outrem, nomeadamente ao seu ex-cônjuge, 
sempre dependerá do seu consentimento.  

Posto isto, embora seja de louvar tal passo legislativo, dada 
a genérica consciencialização da importância dos animais 
de companhia e a obrigação moral do Homem de os prote-
ger, tal alteração está longe de se consubstanciar perfeita e, 
muito menos, de se afigurar concluída.
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Ana Rita Ferreira

“Mais de 500 mil hectares de 
área ardida, 45 vítimas mortais, 
70 feridos, dezenas de casas 
e empresas destruídas na 
sequência dos incêndios do dia 
15 nas regiões Centro e Norte 
do país. E agora, que direitos 
assistem às vítimas dos 
incêndios?”

D
epois da tragédia de Pedrógão Grande, este foi 
mais um fim-de-semana trágico para a população 
portuguesa. Portugal voltou a perder. Perdeu-
se mais uma grande parte do país. Ninguém 

fica indiferente ao cenário de destruição. 2017 pode ser 
considerado, como um ano negro para muitos portugueses. 

Mas e agora, quem se responsabiliza perante aqueles que 
sobreviveram? Quem lhes devolve o que o fogo lhes tirou? 

Para aqueles que perderam a casa, tendo esta constituída a 
seu favor um seguro de habitação, cumpre referir que a se-
guradora apenas é responsável se não se apurar existir con-
duta criminosa pois, caso contrário, apenas ao autor do cri-

CONSULTÓRIO JURÍDICO me poderá ser imputada toda e qualquer responsabilidade. 

Em muitos casos o autor do crime poderá não ter meios que 
lhe permitam fazer face às indemnizações devidas, impe-
dindo-se assim o ressarcimento das respectivas vítimas. 

Além do mais, muito para além das casas se perdeu. Quem 
se responsabiliza pelos restantes danos? Como reage o Go-
verno? Que auxílio presta a União Europeia? 

No que respeita ao apoio prestado pelo Governo, depois de 
serem apontadas falhas aos serviços públicos, este com-
prometeu-se no passado dia 18 de outubro de 2017 a assu-
mir a responsabilidade civil pelos prejuízos resultantes do 
incêndio de Pedrógão Grande, mediante um procedimento 
civil extrajudicial, evitando assim as normais delongas judi-
ciais. No entanto, não existe qualquer indicação de como 
este mecanismo funcionará, tendo apenas sido transmitida 
a informação de que tal será negociado com a equipa jurí-
dica e com a equipa jurídica do Ministério da Justiça e do 
Conselho de Ministros. 

Por conseguinte, a nível internacional, além do recurso aos 
fundos estruturais, poderá recorrer-se ao auxílio do Fundo 
de Solidariedade da União Europeia. Este foi criado na se-
quência das cheias que invadiram a Europa Central no ve-
rão de 2002. Vigente há cerca de 15 anos, este fundo foi já 
accionado 73 vezes, tendo prestado ajuda a 24 países euro-
peus em cerca de 3800 milhões de euros, entre os quais se 
encontra Portugal no âmbito dos incêndios que afectaram a 
Madeira em Agosto de 2016. 

Não obstante o exposto, o certo é que até ao momento não 
existe qualquer apoio materialmente concretizado, subsis-
tindo as vítimas dos incêndios apenas com os contributos 
resultantes da solidariedade da população portuguesa.  
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NÓS POR CÁ

Assédio Moral: O que mudou no Código 
de trabalho?

Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados 
pública Time For dedicada às alterações da Lei do trabalho. 
A última alteração ao Código de Trabalho procura reforçar 
o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio
no setor privado e na Administração Pública.

Entrega Diplomas Estágios de Verão

No passado dia 16, realizou-se a Entrega de Diplomas dos Está-
gios de Verão 2017 nas instalações da Sociedade de Advogados. 
Estiveram presentes os alunos da 1ª e da 2ª edição de 2017, bem 
como os representantes da Universidade Portucalense, Univer-
sidade Católica Portuguesa, AEFDUCP, Universidade do Minho, e 
a Associação de Estudantes da Faculdade de Direito do Porto. 
Foi um momento de reconhecimento do esforço e empenho 
demonstrado pelos alunos no decorrer do Programa dos Está-
gios de Verão.

Conferência Offshore e 
Criminalidade Financeira,

Pedro Marinho Falcão participou, como orador convidado, 
na Conferência “Offshore e Criminalidade Financeira”, or-
ganizada pela AEFDUCP. A intervenção teve como tema “A 
criminalidade financeira: as obrigações decorrentes da nova 
lei de combate ao branqueamento de capitais”.



E-Report OUTUBRO 2017 10

Nuno Cerejeira Namora 
in RTP 3

Nuno Cerejeira Namora comenta o risco 
da escravatura moderna em Portugal!

Veja o vídeo aqui: 
https://vimeo.com/237550751

Artigo de opinião de 
Adriana Monteiro, 
in Ambitur

Tax Free, uma análise de Adriana 
Monteiro tendo em vista a promoção 
do Turismo em Portugal.

Artigo de opinião de Ana 
Valente Vieira, 
in Ambitur

 “Herdei uma moradia e quero aí ins-
talar um estabelecimento de aloja-
mento local. Como o posso fazer?” , 
um artigo de opinião sobre o aloja-
mento local, de Ana Valente Vieira.

Pedro Marinho Falcão 
in Antena 1

Na opinião de Pedro Marinho Falcão, o 
relatório da comissão técnica independente 
pode ser uma porta aberta a pedidos de 
indemnizações pelas mortes e prejuízos 
causados pelo incêndio. 

Veja o vídeo aqui: 
https://vimeo.com/238608574

Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão 
in Advogar

Sociedade de Advogados reforça equi-
pa em diferentes áreas. Uma aposta es-
tratégica para responder aos desafios 
do mercado. 
Conheça o novos elementos que inte-
gram a equipa.

Nuno Cerejeira Namora e 
José Taborda 
in Vida Judiciária

Nuno Nuno Cerejeira Namora e José Ta-
borda assinam artigo de opinião com o 
tema “Tribunais de júri: a instrumentaliza-
ção judiciária da soberania popular Tribu-
nais de Júri” na Vida Judiciária

REVISTA DE IMPRENSA

https://vimeo.com/238608574
https://vimeo.com/238608574
https://vimeo.com/238608574
https://vimeo.com/237550751
https://vimeo.com/237550751
http://www.ambitur.pt/opiniao-herdei-uma-moradia-e-quero-ai-instalar-um-estabelecimento-de-alojamento-local-como-o-posso-fazer/
http://www.ambitur.pt/opiniao-herdei-uma-moradia-e-quero-ai-instalar-um-estabelecimento-de-alojamento-local-como-o-posso-fazer/
http://www.ambitur.pt/opiniao-tax-free/
http://www.ambitur.pt/opiniao-tax-free/
http://www.advogar.pt/2017/nuno-cerejeira-namora-pedro-marinho-falcao-reforca-equipa-com-seis-advogados-estagiarios/
http://www.advogar.pt/2017/nuno-cerejeira-namora-pedro-marinho-falcao-reforca-equipa-com-seis-advogados-estagiarios/
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/185
http://www.sociedadeadvogados.eu/article/185
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Artigo de opinião de Rita 
Reis Almeida 
in Ambitur

“Quais os meus direitos perante uma si-
tuação de overbooking?”, um artigo de 
Rita Reis Almeida que esclarece o direito 
dos consumidores quando confrontados 
com uma situação de overbooking.

Artigo de opinião de 
Eduardo de Sousa Campos 
in Público Online

Eduardo de Sousa Campos assina o artigo 
de opinião “Catalunha: as respostas que a 
Constituição espanhola (não) dá” no Jornal 
Publico.

Pedro Marinho Falcão 
in RTP 3

Pedro Marinho Falcão considera que o 
orçamento do Estado 2018 traz boas no-
tícias para quem tem menos rendimentos 

Veja o vídeo aqui:
 https://vimeo.com/238425300

REVISTA DE IMPRENSA

https://vimeo.com/238425300
https://vimeo.com/238425300
https://vimeo.com/238425300
https://www.publico.pt/2017/10/23/mundo/opiniao/catalunha-as-respostas-que-a-constituicao-espanhola-nao-da-1789740
https://www.publico.pt/2017/10/23/mundo/opiniao/catalunha-as-respostas-que-a-constituicao-espanhola-nao-da-1789740
http://www.ambitur.pt/opiniao-quais-os-meus-direitos-perante-uma-situacao-de-overbooking/
http://www.ambitur.pt/opiniao-quais-os-meus-direitos-perante-uma-situacao-de-overbooking/



