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 Artigos de Opinião 
 

 

 

Virgílio de Carvalho 
Mestre em Direito  
Doutorando em Direito pela 
Universidade Autónoma de Lisboa 

 

A Protecção dos Direitos da 
Criança no âmbito do Direito da 

Família em Moçambique 
 

Como Vimos, no artigo inerente a 

protecção constitucional, os direitos 

da Criança em Moçambique vêem, 

constitucionalmente, protegidos, 

através da consagração no art. 47.º 

da CRM de 2004.  

O legislador moçambicano não ficou 

alheio a outra espécie de tutela, haja 

vista a ingerência da família nessas 

matérias. Aliás, a família representa 

para a criança o núcleo rígido onde 

subjaz todos os direitos da infância, 

pese embora a intervenção da 

sociedade, do Estado através do 

sistema de educação e das 

organizações internacionais que tem 

o papel de moldar a educação 

familiar. 

 Sendo a família, 

constitucionalmente, consagrada 

como elemento fundamental e 

basilar de toda a sociedade (vide n.º 

1, do art. 119.º da CRM) e sendo a 

família “…responsável pelo 

crescimento harmonioso da criança e 
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educa as novas gerações nos valores 

morais, éticos e sociais…” ela, sem 

embargo, representa a força motriz de 

tutela, em prima facie, das garantias 

jurídicas que norteam a criança de 

qualquer Estado democrático e de 

Direito, apesar dessa tendência estar 

desvinculada com a realidade de 

muitos Estados que continuam a ver a 

criança, como um objecto chegando a 

ponto de ceifá-las a vida, através do 

infanticídio, por achar, por um lado, 

que ela não detém as características 

desejadas e, por outro lado, por pensar 

que as mesmas não passam de criaturas 

inúteis, causadoras da depressão 

económica. Aliás, quer a criança quer a 

mulher, desde muito foram seres 

inseridos dentro de uma plataforma 

discriminatória. Os chamados clássicos, 

Sócrates, Platão e Aristóteles, apesar 

de pregarem o bem, como princípio 

supremo que actua em cada indivíduo 

em busca da justiça, princípio de 

colectividade, admitiam, para além da 

escravidão a não intervenção, na 

política, de crianças e mulheres, ou 

seja, era vedado a estas camadas as 

grandes decisões, como, por exemplo, o 

direito ao voto, etc). 

A ideia de envolver a mulher e a 

criança tem sido muito recente, pois, 

hoje já se observa um grande afluxo 

das mulheres na vida política activa, 

assim como as criança e jovens, através 

de iniciativas, como o parlamento 

infanto-juvenil.  

A Lei da família de Moçambique, Lei 

n.º 10/2004 de 25 de Agosto resultou de 

uma necessidade de actualização dos 

problemas jurídicos-familiares, tendo 

em conta a realidade da conjuntura 

nacional no concernente a organização 

do agregado familiar, face à sociedade, 

ao Estado e outros órgãos sociais 

internos e as instituições internacionais. 

 A Lei da família tal como sucede com 

o actual ordenamento jurídico 

português fazia parte do Livro IV do 

Código Civil todavia esse facto, 

actualmente, já não está assim 

consignado uma vez que na vertente 

moçambicana esse Livro foi revogado 

sendo aprovado, em função disso, a Lei 

acima supra. Não obstante, o legislador 

moçambicano avançou ainda mais 

reservando as matérias inerentes à 

família e a criança um instrumento 

mais abrangente, designado por Código 

da Família. O Código da família de 

Moçambique discute, entre várias 

matérias a tutela dos direitos da criança 

através da Lei de Promoção e Protecção 

dos Direitos da Criança, Lei 7/2008 de 9 

de Julho; Lei da Organização Tutelar de 

Menores, Lei 8/2008 de 15 de Julho e a 

Lei de Prevenção e Combate ao Tráfico 

de Pessoas, Lei 6/2008 de 9 de Julho.  

Desde já a criança insere-se dentro dos 

vários institutos do direito da família, 

referimo-nos ao instituto do parentesco 

na linha recta ou colateral; do 

casamento que tem como finalidades a 

vida plena e a procriação; a adopção 
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que envolve pessoas adoptadas não 

maiores de idade, lembrando que em 

Moçambique a maioridade civil 

atinge-se aos 21 anos (vide art. 122.º 

do Código Civil), apesar da Lei da 

Promoção e Protecção da Criança 

aferir que deixa de ser criança os 

indivíduos que perfizerem os 18 anos 

(vide art. n.º 1, do art. 3.º). Outro 

instrumento não menos importante, 

no âmbito do direito da Família é o 

que decorre dos artigos 204.º a 388.º 

da Lei 10/2004 de 25 de Agosto que 

se debruça sobre a Filiação, onde se 

dá o estabelecimento e o 

reconhecimento da maternidade ou 

paternidade do filho, como também 

se intenta a acção da averiguação 

oficiosa quer da maternidade quer da 

paternidade no concernente a 

perfilhação do filho, lembrando que 

em Moçambique veda-se a 

possibilidade da fecundação artificial 

segundo consta do art. 211.º. 

Outrossim, a figura do poder 

parental é também chamada à 

colação pelos artigos 283.º e 

seguintes inexistindo ainda o 

conceito de responsabilidades 

parentais como concebido em 

Portugal. Não se deixaria de se 

acentuar a importância que se dá a 

subsecção inerente à Tutela de 

Menores arts 337.º e ss.). 

Todas as disposições plasmadas no 

Direito da Família inerentes a 

criança refletem mais uma vez o 

esforço que o legislador 

moçambicano enseja em ver os deveres 

e os direitos da criança protegidos por 

todos os autores sociais, motivo pelo 

qual impera a importância do 

instrumento ora em discussão.  

 

 

 
Hamilton S. S. De Carvalho  
Jurisconsulto  
Professor universitário na Faculdade  
de Direito e de Ética da Universidade  
São Tomás de Moçambique (USTM)  
 

 

“Dialogando” com a justiça e a 
“injustiça” democrática 

 
Entre vícios por excesso e vícios por 

defeitos, como manter o «el doirado 
meio-termo?» 

 

  O prémio nobel da economia Amartya 

Sen, imbuído do sentido de justiça (a 

propósito da “(in)”justiça democrática 

(…)), ensina: “há que julgar a 

democracia não só tendo em vista as 

instituições formalmente existentes, mas 

atendendo igualmente à medida, em que 

se fazem efetivamente ouvir as vozes dos 

diferentes sectores da população.” E, diz 

mais: “se a democracia não for vista tão-

somente em termos de constituição de 

específicas instituições (tal como um 
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órgão de governo (…) ou eleições (…), 

mas também na perspetiva da 

possibilidade e do efetivo alcance de 

uma argumentação pública, então, 

fazer progredir – ao invés de 

meramente aperfeiçoar – tanto a 

democracia como a justiça (…) já não 

nos parecerá uma ideia 

incompreensível, antes passando a ser 

uma ideia extraordinariamente 

compreensível, e é plausível que ela 

venha a inspirar e a influenciar ações 

práticas…”.  

 Na mesma esteira Santo Agostinho, 

Bispo de Hipona perguntava: “Se se 

põe de parte o direito, em que se 

distingue então o Estado de um grande 

bando de salteadores? Honestamente, 

me parece, em tempos de hoje que a 

estratégia primária é saltear o direito. 

Uma vez tomado de assalto o direito, 

tudo está consumado. Meus caros, 

decerto hão-de assistir (a seguir ao 

assalto) o espezinhar do direito pelo 

poder, de tal sorte que o Estado se 

tornara o instrumento para a 

destruição do direito. O Estado 

tornara-se velozmente num bando de 

salteadores muito bem organizados, 

capaz de ameaçar o mundo inteiro e de 

o impelir até à beira do precipício. Na 

deixa do Santo Padre Bento XVI ao 

parlamento Alemão em 2011 em 

reflexões sobre o fundamento do 

Estado liberal de direito: o Papa faz 

em prime facie uma citação das 

sagradas escrituras nos moldes a que 

colocar-se-ia (a título de exemplo) ao 

nosso novo soberano, nosso compatriota, 

Presidente Nyusi (neste momento tão 

importante) nos mesmos moldes em que 

Deus concedeu ao jovem rei Salomão 

fazer um pedido: “que irá pedir o jovem 

soberano (…) será que irá pedir: sucesso, 

riqueza, uma vida longa, a morte dos 

seus inimigos?”  

 Como refere Bento XVI: “servir o direito 

e combater o domínio da injustiça é e 

continua a ser a tarefa fundamental do 

político.” O mesmo espírito de direito 

natural foi invocado pelo rei Salomão: 

“Concede ao Teu: servo um coração 

dócil, para saber administrar a justiça ao 

Teu povo e sabedoria para discernir o 

bem do mal.” Fica com esta narrativa, o 

que o do direito divino pode inspirar e 

indicar-nos o que deve, em última 

análise, ser importante para um político. 

É-se-nos possível encontrar os critérios e 

a motivação para o seu trabalho como 

político, como concidadão, como quem 

quer que seja. Nos dizeres de António 

Torres, «a política deve ser um 

compromisso em prol da justiça e, assim, 

criar as condições de fundo para a paz 

(…) o sucesso do político há-de estar 

subordinado ao critério da justiça, à 

vontade de aplicar o direito verdadeiro e 

à inteligência do direito (…) 

impossibilitando deste modo, quaisquer 

tentativa de aliciamento, que abra 

portas à falsificação do direito, à 

destruição da justiça.»  

 O meio-termo para amenizar os 
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extremos e manter o doirado há-de ser 

encontrado na virtude, uma vez 

equacionada os seus elementos 

corporativos: Fé, esperança e caridade 

– sendo a maior de todas elas e a mais 

difícil de ser praticada, a caridade. 

Outrossim, permitam que o diga: os 

tempos mostram-se agitados e 

precipitam cada vez mais a ideia da 

governança global – enquanto 

mecanismo efetivo de solução de 

problemas comuns que deve ser 

ensaiada – num primeiro plano, 

interno – cuja prática exige, de certa 

forma, algum «equilíbrio e partilha de 

poder» – a meu ver aqui reside a 

chave-mestra mas também o entrave, 

onde o avanço da ideia de governança 

global encontra resistência.  

  Na expressão de Alcindo Gonçalves “o 

modelo de funcionamento do Estado, 

com sua estrutura baseada na 

tripartição dos poderes, com funções 

definidas ao Executivo, Legislativo e 

Judicial, bem como os mecanismos de 

democracia representativa tradicional 

e mesmo a mística que cerca o poder 

estatal, representam a priori um 

obstáculo para novas formas de 

exercício do poder. Com efeito, para a 

evolução e consolidação da ideia de 

governança torna-se necessário (…) 

uma revisão de valores e conceitos, 

uma transformação político-cultural.” 

Cabe a todos os atores não estatais 

reivindicar o papel vital de diagnóstico 

dos problemas de governança e a 

permita de soluções práticas que vise o 

melhoramento da justiça face a 

“(in)”justiça democrática e social. 

 

 

* Este artigo foi publicado no Semanário Canal de 

Moçambique. 
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 União Europeia 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/2063 da Comissão, de 17 de novembro de 

2015, relativo à concessão de acesso ilimitado à União, com isenção de direitos, 

para o ano de 2016, a certas mercadorias originárias da Noruega resultantes da 

transformação de produtos agrícolas abrangidos pelo Regulamento (UE) 

n.o 510/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2064 da Comissão, de 17 de novembro de 

2015, que altera o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 que fixa determinadas 

disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho que 

estabelece o Código Aduaneiro Comunitário no que se refere ao vidro solar 

destinado a ser transformado ao abrigo do regime de transformação sob controlo 

aduaneiro (Texto relevante para efeitos do EEE) 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2065 da Comissão, de 17 de novembro de 

2015, que estabelece, nos termos do Regulamento (UE) n.o 517/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, o modelo a que deve obedecer a notificação 

dos programas de formação e de certificação dos Estados-Membros (Texto 

relevante para efeitos do EEE) 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2070 da Comissão, de 17 de novembro de 

2015, que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do 

preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas 

 

Decisão (UE) 2015/2071 do Conselho, de 10 de novembro de 2015, que autoriza os 

Estados-Membros a ratificar, no interesse da União Europeia, o Protocolo de 2014 

à Convenção sobre o trabalho forçado, de 1930, da Organização Internacional do 

Trabalho no tocante aos artigos 1.o a 4.o do Protocolo no que diz respeito a 

questões relacionadas com a cooperação judiciária em matéria penal 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2043 do Conselho, de 16 de novembro de 

2015, que dá execução ao artigo 11.o, n.os 1 e 4, do Regulamento (UE) 

n.o 753/2011, que institui medidas restritivas contra certas pessoas, grupos, 

empresas e entidades tendo em conta a situação no Afeganistão 
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Regulamento de Execução (UE) 2015/2044 do Conselho, de 16 de novembro de 

2015, que dá execução ao artigo 13.o do Regulamento (UE) n.o 356/2010 que 

institui certas medidas restritivas específicas contra determinadas pessoas 

singulares ou coletivas, entidades ou organismos em virtude da situação na 

Somália 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2048 da Comissão, de 16 de novembro de 

2015, que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do 

preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas 

 

Decisão de Execução (PESC) 2015/2054 do Conselho, de 16 de novembro de 2015, 

que dá execução à Decisão 2011/486/PESC, que institui medidas restritivas contra 

certas pessoas, grupos, empresas e entidades tendo em conta a situação no 

Afeganistão 

 

Decisão de Execução (UE) 2015/2058 da Comissão, de 13 de novembro de 2015, 

que altera e retifica a Decisão de Execução (UE) 2015/144 que estabelece os 

procedimentos para a apresentação de pedidos de subvenção e pedidos de 

pagamento e a informação conexa, relativamente às medidas de emergência contra 

as doenças animais a que se refere o Regulamento (UE) n.o 652/2014 do Conselho 

e do Parlamento Europeu 

 

Decisão (UE) 2015/2025 do Conselho, de 26 de outubro de 2015, relativa à 

celebração do Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico que estabelece uma 

associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um 

lado, e a República da Tunísia, por outro, relativo a um Acordo-Quadro entre a 

União Europeia e a República da Tunísia sobre os princípios gerais que regem a 

participação da República da Tunísia em programas da União 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2026 da Comissão, de 12 de novembro de 

2015, que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do 

preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas 

 

Retificação do Regulamento de Execução (UE) n.o 668/2014 da Comissão, de 13 de 

junho de 2014, que estabelece regras de aplicação do Regulamento (UE) 

n.o 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos regimes de 

qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios  
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Regulamento de Execução (UE) 2015/2033 da Comissão, de 13 de novembro de 2015, 

que renova a aprovação da substância ativa 2,4-D, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do 

Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

 

Decisão (UE) 2015/2037 do Conselho, de 10 de novembro de 2015, que autoriza os 

Estados-Membros a ratificar, no interesse da União Europeia, o Protocolo de 2014 à 

Convenção sobre o trabalho forçado, de 1930, da Organização Internacional do 

Trabalho no que diz respeito a questões relacionadas com a política social 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2032 da Comissão, de 13 de novembro de 2015, 

que altera o Regulamento (UE) n.o 2015/1089 no que diz respeito aos limites 

máximos orçamentais para 2015 aplicáveis a certos regimes de apoio direto para o 

Reino Unido 

 

Decisão de Execução (UE) 2015/2039 da Comissão, de 13 de novembro de 2015, 

sobre a equivalência do quadro regulamentar da África do Sul aplicável às 

contrapartes centrais relativamente aos requisitos previstos no Regulamento (UE) 

n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do 

mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1998 da Comissão, de 5 de novembro de 2015, 

que estabelece as medidas de execução das normas de base comuns sobre a segurança 

da aviação (Texto relevante para efeitos do EEE) 

 

Regulamento (UE) 2015/2010 da Comissão, de 11 de novembro de 2015, que altera o 

Regulamento (CE) n.o 1708/2005 da Comissão que estabelece as normas de execução 

do Regulamento (CE) n.o 2494/95 do Conselho no que respeita ao período de 

referência comum do índice para o índice harmonizado de preços no consumidor  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2012 da Comissão, de 11 de novembro de 2015, 

que estabelece normas técnicas de execução em matéria dos procedimentos a 

observar nas decisões relativas à imposição, ao cálculo e à supressão de acréscimos 

dos requisitos de capital em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho 
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Regulamento de Execução (UE) 2015/2013 da Comissão, de 11 de novembro de 2015, 

que estabelece normas técnicas de execução no respeitante aos desvios-padrão em 

relação aos sistemas de perequação dos riscos de doença em conformidade com a 

Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2017 da Comissão, de 11 de novembro de 2015, 

que estabelece normas técnicas de execução no respeitantes aos fatores ajustados 

para cálculo do requisito de capital correspondente ao risco cambial das divisas 

indexadas ao euro em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2019 da Comissão, de 11 de novembro de 2015, 

que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas 

 

Decisão (UE) 2015/2021 do Conselho, de 10 de novembro de 2015, que estabelece a 

posição a tomar, em nome da União Europeia, no âmbito da Conferência Ministerial da 

Organização Mundial do Comércio, no que respeita à adesão da República da Libéria à 

Organização Mundial do Comércio 

 

Decisão de Execução (UE) 2015/2022 da Comissão, de 10 de novembro de 2015, que 

altera a Decisão 2008/866/CE relativa a medidas de emergência para a suspensão das 

importações de determinados moluscos bivalves destinados ao consumo humano 

originários do Peru, no que se refere ao seu período de aplicação   

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1986 da Comissão, de 11 de novembro de 2015, 

que estabelece os formulários-tipo para publicação de anúncios no âmbito dos 

processos de adjudicação de contratos públicos e revoga o Regulamento de Execução 

(UE) n.o 842/2011  

 
 

 Conselho Europeu 
 

Declaração do G20 sobre a luta contra o terrorismo, Antália, 16 de novembro de 2015 

Na sequência dos atentados terroristas em Paris e Ancara, os dirigentes do 

G20  adotaram, na sua reunião em Antália, uma declaração sobre a luta contra o 

terrorismo 
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Comunicado de imprensa dos líderes do G20 na Cimeira de Antália, 15-16 de 

novembro de 2015 

O comunicado de imprensa dos líderes do G 20 destaca os temas da "inclusão, 

investimento e implementação" 

 

 Conclusões do Conselho sobre o apoio da UE à justiça transicional 

O Conselho adotou conclusões sobre o apoio da UE à justiça transicional, bem como 

o quadro estratégico da UE para o apoio à justiça transicional 

 

UE prorroga o mandato do Representante Especial da União Europeia no Kosovo 

O Conselho prorrogou, até 28 de fevereiro de 2017, o mandato de Samuel Žbogar 

como Representante Especial da União Europeia no Kosovo 

 

Sistema bancário paralelo: Conselho adota regras de transparência sobre operações 

de financiamento através de valores mobiliários 

O Conselho adotou um regulamento sobre as operações de financiamento através de 

valores mobiliários, destinado a evitar a não divulgação dos riscos associados a 

essas operações 

  

 Serviços de pagamentos eletrónicos: Conselho adota regras atualizadas 

O Conselho adotou uma diretiva que visa um maior desenvolvimento do mercado de 

pagamentos eletrónicos à escala da UE 

  

Acordo de comércio livre UE-Filipinas: abertura das negociações 

O Conselho deu luz verde à abertura das negociações de um acordo de comércio 

livre com as Filipinas 

 

Declarações à imprensa do Presidente Donald Tusk após a reunião informal dos 

Chefes de Estado ou de Governo da EU 

Observações do Presidente Tusk após a reunião informal dos Chefes de Estado ou de 

Governo em Valeta, 12 de novembro de 2015 

 

Observações do Presidente Donald Tusk na conferência de imprensa da cimeira de 

Valeta sobre a migração 

Em 12 de novembro de 2015, o Presidente Donald Tusk realizou uma conferência de 

imprensa depois da cimeira de Valeta sobre a migração entre a UE e os países 

africanos 
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 Assembleia Legislativa 
 

 INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

Apreciação Parlamentar 7/XIII 

Decreto-Lei nº 246/2015, de 20 de outubro que "procede à alteração à Lei n.º 

90/2009, de 31 de agosto, que aprova o regime especial de proteção na invalidez, e 

à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 265/99, de 14 de julho, alterado pelos 

Decretos-Leis n.º 309-A/2000, de 30 de novembro, e 13/2013, de 25 de janeiro, 

que procede à criação de uma nova prestação destinada a complementar a proteção 

concedida aos pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência dos regimes de 

segurança social em situação de dependência“ 

 

Projeto de Resolução 10/XIII 

Recomenda a definição de um conjunto de prioridades para a Agricultura Familiar, 

tendentes ao estabelecimento de um Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa. 

 

Projeto de Resolução 9/XIII 

Recomenda a divulgação e o estudo da Constituição da República Portuguesa na 

escolaridade obrigatória. 

 

Apreciação Parlamentar 4/XIII 

Decreto-Lei nº 223/2015, de 8 de outubro - Cria um incentivo a atribuir, pelo 

aumento da lista de utentes, aos trabalhadores médicos especialistas de medicina 

geral e familiar a exercer funções nas unidades de saúde familiar (USF) de modelo 

A e nas unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP), em zonas 

geográficas qualificadas como carenciadas 

 

Apreciação Parlamentar 2/XIII 

Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto - Procede à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, permitindo aos municípios a 

constituição de parcerias para a concretização das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) 

 

Apreciação Parlamentar 1/XIII 

Decreto-Lei n.º 239/2015, de 14 de outubro - Procede à sexta alteração ao Decreto 

– Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, que estabelece o regime de criação, 

estruturação e funcionamento dos agrupamentos dos centros de saúde do Serviço 

Nacional de Saúde 
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Projeto de Lei 33/XIII 

Restabelecimento dos feriados nacionais suprimidos 

 

Projeto de Lei 32/XIII 

Reforça a proteção dos clientes de serviços de Comunicações Eletrónicas nos 

contratos de fidelização 

 

Projeto de Lei 31/XIII 

Altera o Código do Registo Civil, tendo em conta a adoção, a Procriação Medicamente 

Assistida e o apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo 

 

Projeto de Lei 30/XIII 

Altera a Lei das Comunicações Eletrónicas. Estabelece limites à oneração dos utentes 

pela resolução de contrato no período de fidelização (12.ª alteração à Lei n.º 5/2004, 

de 10 de fevereiro) 

 

Projeto de Lei 29/XIII 

Assegura a igualdade de direitos no acesso a técnicas de Procriação Medicamente 

Assistida, procedendo à segunda alteração à lei n.º 32/2006 de 26 de Junho 

 

Projeto de Lei 28/XIII 

Assegura a igualdade de direitos no acesso à adopção e apadrinhamento civil por 

casais do mesmo sexo, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 de 

Maio, e à primeira alteração à Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio  

 

Projeto de Lei 27/XIII 

Assegura o acesso a benefícios fiscais por parte de associações ambientais e zoófilas, 

procedendo à alteração da Lei nº 16/2001, de 22 de Junho 

 

Projeto de Lei26/XIII 

Determina o cancelamento e a reversão do processo de reprivatização indireta do 

capital social da TAP, SGPS, S. A., revogando o decreto-lei n.º 181-A/2014, de 24 de 

dezembro, e o decreto-lei n.º 210/2012, de 21 de setembro 

 

Projeto de Resolução 8/XIII 

Revisão prevista da suspensão dos feriados religiosos e correspondentes feriados 

civis 
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Projeto de Resolução 7/XIII 

Recomenda ao Governo a elaboração dum plano ferroviário nacional 

 

 DIPLOMAS APROVADOS 

 

Projeto de lei n.º 26/XIII 

Determina o cancelamento e a reversão do processo de reprivatização indireta 

do capital social da TAP, SGPS, SA, revogando o Decreto-Lei n.º 181-A/2014, de 

24 de dezembro, e o Decreto-Lei n.º 210/2012, de 21 de setembro (PCP) 

 

Projeto de lei n.º 28/XIII   

Assegura a igualdade de direitos no acesso à adoção e apadrinhamento civil por 

casais do mesmo sexo, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 

de maio, e à primeira alteração à Lei n.º 9/2010, de 31 de maio (PAN) 

 

Projeto de lei n.º 29/XIII   

Assegura a igualdade de direitos no acesso a técnicas de Procriação 

Medicamente Assistida, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 32/2006 de 

26 de junho (PAN) 

 

Projeto de lei n.º 31/XIII   

Altera o Código do Registo Civil, tendo em conta a adoção, a Procriação 

Medicamente Assistida e o apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo 

(BE) 

 

Projeto de lei n.º 32/XIII   

Reforça a proteção dos clientes de serviços de Comunicações Eletrónicas nos 

contratos de fidelização (BE) 

 

 

 Diário da República 
 
Portaria nº. 404/2015 – Diário da República nº. 224/2015, Série I de 2015-11-16 

Ministério das Finanças 

Aprova os novos modelos de impressos da declaração Modelo 3 e respetivas 

instruções de preenchimento 
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Declaração de Retificação nº. 52/2015 – Diário da República nº. 223/2015, Série I 

de 2015-11-13 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

n.º 9/2015/M, de 15 de setembro, que altera o Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 5/2012/M, de 17 de 

janeiro de 2012, publicada no Diário da República n.º 180, 1.ª série, de 15 de 

setembro de 2015 

 
Resolução do Conselho de Ministros nº. 91-A/2015 – Diário da República nº. 

222/2015,1º Suplemento, Série I de 2015-11-12 

Presidência do Conselho de Ministros 

Aprova a minuta do acordo relativo à conclusão da venda parcial do capital social 

da TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S. A. 

 
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira nº. 

10/2015/M – Diário da República nº. 222/2015, Série I de 2015-11-12 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 

Apresenta à Assembleia da República a Proposta de Lei que implemente a 

Estratégia Nacional para a prevenção e controlo de epidemias da febre do dengue 

 
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira nº. 

11/2015/M – Diário da República nº. 226/2015, Série I de 2015-11-18 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 

Apresenta à Assembleia da República a Proposta de Lei sobre a majoração da 

proteção social na maternidade, paternidade e adoção 

 
 

 Assembleia Regional dos Açores 
 

  Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

 

Decreto Legislativo Regional N.º 24/2015/A de 10 de Novembro 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, 

que estabelece o regime de cooperação técnica e financeira entre a administração 

regional e a administração local 
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 S.R. da Saúde 

 

Portaria N.º 151/2015 de 13 de Novembro  

Estabelece o regime do procedimento de pagamento da comparticipação do Estado 

no preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos dispensados nas farmácias 

da Região Autónoma dos Açores 

 

 

 Recentes decisões dos Tribunais Superiores 
 

 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa 

Acto decisório; Interpretação – Acórdão  de  11-11-2015 

 

“Os actos decisórios devem ser interpretados com recurso às normas de 

interpretação dos testamentos, isto é, as decisões judiciais devem ser interpretadas 

observando-se o que parecer mais ajustado com a vontade do seu autor, conforme 

o contexto da decisão, e recorrendo-se a outros elementos interpretativos, 

nomeadamente, o contexto do processo em que é proferido, mas nunca podendo 

essa interpretação valer com um sentido que não tenha na decisão um mínimo de 

correspondência, ainda que imperfeitamente expresso.” 

 

Instrução Criminal; Competência do Tribunal; Princípio do Juiz Natural – 

Acórdão de  11-11-2015 

 

“I – A regra de fixação temporal da lei reguladora da competência, constante do art. 

24.º da Lei n.º.º 52/2008, de 28-08 (LOFTJ) e actualmente do art. 38.º da Lei n.º 

62/2013, de 26-08 (LOSJ), conjugada com a proibição de desaforamento (arts. 25.º 

da LOFTJ e 39.º da LOSJ) consagra o princípio do juiz natural ou legal (com assento 

constitucional no art. 32.º, n.º 9 da CRP), segundo o qual intervirá na causa o juiz 

determinado de acordo com as regras da competência legal e anteriormente 

estabelecidas. 

II – Assim, a lei reguladora da competência será a que estiver em vigor à data da 

propositura da acção, sendo que, conforme tem vindo a ser entendimento 

claramente maioritário da jurisprudência, a acção penal deverá considerar-se 

proposta com a instauração do inquérito. 

III – No processo penal, existem competências funcionais diversificadas consoante 
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as diversas fases do processo: o inquérito, a instrução e o julgamento. 

IV – Encerrada a fase de inquérito com um despacho de arquivamento por parte do 

MP e requerida pelos assistentes a abertura da instrução, é ao objecto do processo 

tal como definido pelo requerimento de abertura da instrução, constituído como 

acusação alternativa, que terá de atender-se para aferição da competência do 

Tribunal para proceder à realização da instrução.” 

 

 

 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto 
 

Competência Material; Declaração de extinção da pena – Acórdão de 11-11-

2015 

“I - Não há lugar à prolação de despacho a declarar extinta a pena pelo seu integral 

cumprimento. 

II - Para o caso de se entender que tem de ser declarada extinta tal pena, a 

competência material é do juiz da condenação atendendo a que não se trata da 

declaração da extinção da pena na sua execução pela ocorrência de causas de 

extinção da responsabilidade criminal ou da pena.” 

  

 

 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra 
 

Liberdade Condicional; Fundamentação da Decisão; Nulidade; Irregularidade; 

Prazo de Arguição do Vício – Acórdão de 11-11-2015  

 “I - A decisão judicial que concede ou recusa a liberdade condicional não assume, 

quer no plano formal quer numa dimensão teleológica, a estrutura de sentença. Daí 

que não lhe sejam aplicáveis as disposições contidas nos artigos 374.º, n.º 2, e 379.º, 

n.º 1, ambos do CPP. 

II - De acordo com o princípio da legalidade plasmado no artigo 118.º do CPP, a falta 

ou insuficiência de fundamentação da referida decisão constitui mera irregularidade, 

a arguir no prazo, de 10 dias, previsto no artigo 152.º, n.º 1, do Código da Execução 

das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (CEPMPL).” 

 

Lenocínio simples; Bem jurídico protegido; Unidade de crimes; Pluralidade de 

crimes; Lenocínio agravado; Auxílio à imigração ilegal – Acórdão de 11-11-

2015 

 

“I - A diferença específica entre o lenocínio simples (artigo 169.º, n.º 1, do CP) e o 
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lenocínio agravado (artigo 169.º, n.º 2, do mesmo diploma) radica na natureza do 

relacionamento entre quem explora e quem se prostitui, isto é, na existência ou 

não da corrupção da livre determinação sexual: havendo livre determinação 

sexual de quem se prostitui, o lenocínio é simples; não havendo essa liberdade, o 

lenocínio é agravado. 

II - O tipo de lenocínio simples tutela uma determinada concepção de vida 

inconciliável com a aceitação do exercício profissional ou com intenção lucrativa 

do fomento, favorecimento ou facilitação da prostituição. 

III - Resultando do acervo factológico provado uma intensa e única resolução 

criminosa do arguido visando a obtenção de lucro com a prostituição, mesmo 

sendo dez as vítimas, ocorre tão só um único crime de lenocínio simples. 

IV - Ao preenchimento do tipo legal de auxílio à emigração ilegal previsto no n.º 2 

do artigo 183.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, basta a permissão - com 

intenção lucrativa -, do agente de a(s) cidadã(s) estrangeira(s) trabalhar(em) em 

estabelecimento comercial seu, na actividade de alterne e prostituição, 

porquanto, por essa via, obtém rendimentos e, em simultâneo, surge facilitada a 

permanência daquelas em território nacional.” 
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