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 Nota Editorial  

  

 

 

 NRDC@ Escritório de Advogados, tem o prazer de anunciar que iniciamos a partir de 

2016, a edição mensal da segunda série da Newsletter "Global to Local Law News".  

Presentemente, com a chancela de mérito da International Standard Serial Number, ISSN: 

2183-721X. Reestruturamos, graficamente, a Newsletter com o intuito de melhor transmitir e 

partilhar, com os nossos colegas, clientes e amigos, informação jurídica diversificada mas, 

cientificamente comprovada e avalizada pelo mérito dos seus autores.  

 Para o efeito, apelamos a todos aqueles que queiram colaborar connosco (juristas, 

advogados, magistrados, professores universitários e outros) com artigos de opinião (1 a 3 

páginas), com artigos científicos (1 a 20 páginas), com noticias, com anúncios de conferências 

ou cursos de formações, entre outros eventos, que nos enviem estas informações até ao dia 25 

de cada mês para o e-mail: nrdcadvogados@gmail.com 

 Dito isso, desejamos a todos uma boa leitura. 
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 Entrevista

 

 

Elias Pereira 
Advogado 

Presidente do Conselho Regional dos 

Açores da Ordem dos Advogados  

 

"O ESTADO DA JUSTIÇA" 
 
 
O Presidente da Ordem dos Advogados do 

Conselho Distrital dos Açores, Drº Elias 

Pereira, fala-nos do Estado da Justiça no atual 

quadro económico-financeiro da Região e do 

País. 

NRDC@ Com os sucessivos 

escândalos financeiros como reage a 

justiça? 

A justiça, quer na decisão, quer na 

investigação, não está desenquadrada da 

situação político-económica do país. 

Ou seja, e ainda só no âmbito da 

investigação não podemos exigir acusações ou 

arquivamentos processuais céleres se o 

Ministério Público e as Polícias não tiverem os 

meios técnicos e humanos para executarem as 

suas atribuições. 

É que desorçamentar a justiça tem graves 

consequências para o Estado de Direito, o que 

sempre se preconiza, mas que anda longe da 

realidade. 

Também em matéria cível as dificuldades 

são elevadas, o que origina uma justiça sem a 

celeridade desejável para estes tempos do séc. 

XXI. É preciso acabar com a ideia que há uma 

justiça para ricos e outra para pobres, é o pior 

ataque ao Estado de Direito Democrático. 

NRDC@ Mas as críticas ao 

funcionamento da Justiça têm a ver 

apenas com o orçamento? 

É evidente que não, a actual política assenta 

em pressuposto errado. Nos últimos anos, que 

se agravou com o anterior Ministério da 

Justiça, a tendência é para uma 

desjudicialização preocupante. O que a meu 

modesto ver, não é correto. Uma Justiça sem 

ideologia subjacente, não incorpora valores, 

nem adensa o seu conceito. A economia e a 

tesouraria enquadram a sociedade 

contemporânea. 

Além do mais, a administrativização da 

Justiça é a consagração inequívoca daquela 

realidade, atente-se no Inventário como último 

exemplo. 

A ânsia do estado em diminuir a pendencia 

Judicial no refúgio do memorando assinado 

com a Troika origina que, qualquer dia, ficam 

nos tribunais apenas os crimes, ou, então as 

denominadas “bagatelas” , porque os grandes 

processos irão para os Tribunais Arbitrais, uma 

crescente preferência do Estado. 
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NRDC@ Sente a ausência do Estado 

na Justiça? 

Estou convicto que o Estado não pode 

alienar aos privados independentemente das 

causas uma relevante atribuição que está 

plasmada na Constituição. 

Não basta ao Estado ter uma ideia de 

Justiça, seja ela mais ou menos liberal, é 

necessário que na sua execução os cidadãos não 

se sintam desprotegidos. 

Receio que o mais importante de qualquer 

instituição – A confiança – esteja em crise 

também na justiça. 

Os Advogados têm lutado até ao limite na 

defesa dos cidadãos, creio mesmo que, por 

vezes, é o único agente judiciário a assumir a 

defesa daqueles sem qualquer outro interesse 

que não seja a coletividade. 

Agora, entre nós, mais recentemente 

lutamos contra o caos do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada que 

diz respeito a toda a vida pública e privada 

açoriana. Assiste a mais alguém reivindicar 

uma solução urgente para este Tribunal? É 

preocupante não é? É estranho não é? 

Ainda o caso do Estabelecimento Prisional 

de Ponta delgada quem esteve na defesa dos 

direitos humanos? Quem assumiu que iria 

intentar uma acção judicial contra o Estado 

Português? 

NRDC@ O que se passa com o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Ponta Delgada? 

Na verdade, o que está em causa é o Estado 

de Direito Democrático – aqui nos Açores, o 

direito e o acesso à justiça por parte dos 

cidadãos, das empresas, e das pessoas coletivas 

de direito público. 

A situação é de tal forma grave que o 

Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, a 

denunciou publicamente no dia 24 de Junho de 

2014. Em consequência, enviámos uma 

comunicação urgente ao Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais, e a outras 

entidades. 

Não iremos parar até que a pendência 

daquele tribunal não diminua. Neste momento 

há cerca de 750/800 processos pendentes, sendo 

que cerca de 40/50 serão processos urgentes.A 

situação é de tal modo grave que há sentenças 

que aguardam largos meses para serem 

proferidas e procedimentos cautelares, por 

natureza urgentes, sem a evolução processual 

desejada. 

 A situação é tão preocupante que, por 

exemplo, um processo de um cidadão que 

intente uma acção para indemnização por 

danos causados na sua viatura por 

incumprimento de regras de segurança 

rodoviária por parte de um município,  não 

receberá o montante a que terá eventualmente 

direito em tempo razoável, porque o processo 

“encosta nos demais”. 

Podia dar-lhe diversos exemplos, mas 

saliento uma oposição a uma execução fiscal em  

que seja necessário prestar caução que o 

cidadão é obrigado a liquidá-la com os 

consequentes encargos e ficará a aguardar 

infinitamente. É lamentável. Outro exemplo, 

uma acção por omissão de justiça de um 

qualquer tribunal por demora na decisão 

encontra no Tribunal Administrativo e Fiscal 
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de Ponta Delgada um bom ancoradouro em 

águas paradas. 

É urgente a colocação de mais um Juiz neste 

tribunal e não se trata do relatado nas 

conhecidas “Farpas” de Ortigão, qualquer coisa 

como, os jornais açorianos revoltam-se e o 

estado manda desembargadores para as ilhas 

Depois, alguns, que não são poucos, ficam 

admirados pelas condenações do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem pela 

morosidade da justiça em Portugal, com a já 

condenação em vários milhões de euros, para 

além de constituir um ataque à boa imagem da 

justiça. 

NRDC@ E o novo mapa judiciário 

deu algum contributo? 

Não, inexiste qualquer relação do mapa 

judiciário com o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Ponta Delgada. Sem prejuízo de 

aspetos positivos que todas as reformas 

transportam a verdade é que esta reforma do 

mapa judiciário, quer no conteúdo, quer na 

forma, não foi a mais adequada. 

É verdade que no fundo este mapa tem cerca 

de 200 anos, desde o tempo de D. Maria II, com 

os retoques de 2008. Ainda no tempo da 

monarquia caiu um governo porque naufragou 

uma reforma deste género. É verdade que o país 

se alterou demográfica, geográfica, e 

tecnologicamente, mas é real também, a 

porventura excessiva mercantilização no 

encerramento ou desqualificação de alguns 

tribunais. 

Há aspectos técnicos da própria reforma que 

não são as melhores soluções. Veja o exemplo 

do CITIUS – a plataforma que sustenta todo o 

sistema e que colapsou. A reforma obriga a 

movimentar física e eletronicamente cerca de 6 

milhões de processos em curto espaço de tempo, 

e, cerca de 60 mil nos Açores. 

NRDC@ Que alterações nos Açores? 

 As alterações foram a nível orgânico e 

funcional, a dos tribunais de Povoação e 

Nordeste para secções de proximidade, 

mantêm-se os tribunais em todas as ilhas como 

de competência genérica à excepção  dos 

existentes na Terceira e S. Miguel, sendo que 

aqui, o de Vila Franca do Campo também terá 

aquela natureza. A especialização é uma 

confirmação aqui na Comarca, a criação da 

secção de instrução Criminal e do DIAP, são 

sinais de mudança. 

NRDC@ Os Advogados Açorianos 

estão preparados? 

Sim, claro, de resto, as maiores implicações 

nesta reforma residem no próprio 

funcionamento dos tribunais. As alterações 

operacionais não são da nossa responsabilidade. 

NRDC@ O Conselho Distrital 

pretende realizar um grande evento 

de justiça anual? 

É verdade, não será tão extenso quanto 

desejaríamos mas apenas com os nossos 

recursos foi aquele que era possível. Também 

acreditamos que a qualidade de cada um dos 

participantes é mais que suficiente para um 

trabalho que desejamos excelente , objectivo 

que continuaremos. Fazia parte do programa, 

sufragado aos nossos colegas a intenção de 

colocar o nosso Conselho Distrital nos grandes 

eventos de direito do mapa nacional.  



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não 
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de 
decisão sem assistência profissional qualificada.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso 
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o 
nosso site www.nrdc-advogados.com. 

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2016 

5 

 

NRDC@ Foi uma organização 

exclusiva da Ordem? 

Sim claro, nos dias 3 e 4 de Outubro de 2014, 

estiveram connosco profissionais de 

elevadíssima qualidade como a Srª. 

Procuradora Geral da República, Bastonários 

da Ordem dos Advogados, Juiz 

Desembargador, Professores Catedráticos de 

diversas Universidades, incluindo da 

Universidade de Santiago Compostela, 

Jornalista e advogados. 

Esta conferência foi realizada por uma 

conjugação de colaborações com o nosso 

Conselho, do empenho pessoal da Bastonária e 

de outros colegas como o Professor Noronha 

Rodrigues que foi decisivo com a sua 

prestimosa ajuda. A nossa vontade é que este 

evento foi o primeiro e perspectivámos o 

segundo a realizar nas ilhas Terceira e Faial. 

NRDC@ O Conselho Distrital 

continua empenhado na Formação? 

A conferência que lhe falei é um marco anual 

na formação, mas ao longo do ano efetuamos 

diversas ações, em diversas ilhas, com o 

objetivo de formação permanente. A nossa 

dinâmica de atualização de conhecimentos é 

apenas limitada pelos nossos recursos 

financeiros. 

De resto, celebramos um Protocolo, com a 

Universidade dos Açores, que funciona e 

pretendemos incrementar. Mas são nossas 

atribuições também o Apoio Judiciário e o 

acesso ao direito, matérias de maior relevância 

para os cidadãos, a quem diariamente 

ajudamos sobretudo os mais carenciados. A 

deontologia, os direitos humanos (situação dos 

reclusos), e os jovens advogados são 

preocupações estruturais que merecem o nosso 

maior cuidado. 

NRDC@ Por último, pensa que a 

política tem a justiça como 

prioridade? 

 Não creio, de modo nenhum, os políticos 

actuais estão cada vez mais preocupados como 

alimentar a perpetuação do seu poder e 

satisfazer as suas clientelas. Que esperar de um 

povo que a prazo continuará 15 ou 20% 

praticamente analfabeto, basta olhar o 

insucesso e absentismo escolar! 

NRDC@ Que relação existe entre a 

ausência de educação e o crime?  

NRDC@ Que relação existe entre a 

deficiente formação cultural e a prática 

de actos ilícitos? 

 NRDC@ Que relação existe entre a 

situação económico-social e a prática 

de comportamentos marginais na 

fronteira do ilegal? 

NRDC@ E os advogados o que 

podem fazer? 

O que fazemos diariamente, ao contribuir 

para a pacificação social e para a concertação, 

ao denunciar com coragem graves situações de 

injustiça, acreditando mais na concepção de 

Robespierre – “honestidade e pureza de 

costumes”, que naqueles, felizmente cada vez 

menos, que de forma ignóbil atacam os 

advogados ou os seus órgãos por não lhes 

satisfazerem os seus desejos ocultos. 

O Advogado acrescenta, não diminui.
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 Artigos Científicos 

 

 

 

 

Renato C. M. Furtado 

Inspetor-chefe na Polícia Judiciária, 

Mestre em Ciências Sociais e Pós-

graduado em Medicina Legal. 

"ABUSO SEXUAL DE 

CRIANÇAS: perfil da vítima." 

 

RESUMO: 

O presente artigo reporta-se ao estudo do 

perfil das vítimas dos crimes de abuso sexual de 

crianças, ocorridos1 na Ilha de São Miguel, 

Arquipélago dos Açores. Em concreto, a 

missiva discorre sobre as circunstâncias dos 

abusos e da tipologia dessas vítimas, em termos 

de contexto familiar, económico e cultural. 

Trata-se de um excerto de uma investigação 

mais ampla, que correlacionou as idiossincrasias 

das vítimas daquele ilícito com a estratificação 

social.  

PALAVRAS-CHAVE: abuso sexual; 

vitimologia; classes desfavorecidas; inquéritos 

criminais. 

 

INTRODUÇÃO 

A problemática do abuso sexual de crianças 

assumiu uma grande relevância social nas 

últimas três décadas. Desde há muito tempo 

que se conheciam esses atos, mas pensava-se 

que fossem pouco vulgares e perpetrados por 

indivíduos com determinadas caraterísticas. No 

entanto, verificou-se que o abuso sexual é uma 

                                                           
1 Importa especificar que foi estudada apenas a 

criminalidade participada e que mereceu Despacho 

de Acusação por parte do Ministério Público. 
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realidade assustadoramente comum e incide 

sobre toda a estrutura social (Giddens, 

2004:197). 

Nos últimos anos, a exposição mediática 

tornou o fenómeno ainda mais visível em 

termos de opinião pública, mas tal poderá não 

corresponder a um efetivo aumento dos abusos. 

A existência destas “cifras negras”2 torna o 

abuso sexual de crianças, num tema complexo, 

pois não é conhecido toda a sua dimensão, 

tanto mais que existem fatores que inibem a 

sua revelação. Se junto das classes 

desfavorecidas a denúncia é favorecida devido à 

ingerência das instituições ligadas ao sistema de 

segurança social, já nas classes mais favorecidas 

as questões relacionadas com o status 

constituem um forte inibidor à relevação dos 

abusos às Autoridades competentes.  

Em termos de estrutura, o presente artigo 

está dividido em dois capítulos. No primeiro e 

após uma breve contextualização do crime de 

abuso sexual de crianças, apresentar-se-á o 

nosso enquadramento teórico. Tratando-se de 

um estudo sobre crianças abusadas 

sexualmente e tendo como objeto a abordagem 

tipológica dessas vítimas, entendeu-se 

pertinente o recurso a uma problemática sobre 

o risco de vitimização, perspetiva que nos é 

fornecida pela vitimologia. Esta corrente está 

inserida na criminologia, mas estuda as 

circunstâncias da vítima e apresenta teorias que 

demonstram a relação entre certos contextos e 

o risco de vitimização. No segundo capítulo 

encontram-se analisados os resultados obtidos 

no estudo sobre as vítimas micaelenses, na 

perspetiva de as caracterizar tipologicamente e 

de as enquadrar no âmbito do seu contexto 

                                                           
2 Número de crimes que ocorrem, mas não constam 

nos registos oficiais porque não são denunciados. 

familiar, económico e cultural.  

1. CAPÍTULO – QUADRO TEÓRICO 

1.1. O crime de abuso sexual 

de crianças 

No Código Penal de 19823, os crimes contra 

menores estavam inseridos nos designados 

“Crimes contra os valores e interesses da vida 

em sociedade”, por se entender que o bem 

jurídico tutelado era a honra e a formação 

moral da vítima. Com a revisão ao Código 

Penal de 19954, os crimes contra menores 

passaram a constituir uma secção específica, 

intitulada de “Crimes contra a 

autodeterminação sexual”, que, por sua vez, se 

insere no capítulo dos “Crimes contra a 

liberdade e autodeterminação sexual” 

(Almeida, 2003:18). Assim, os crimes sexuais 

saíram do capítulo destinado aos fundamentos 

ético-sociais da vida social, assumindo o 

legislador que o bem jurídico tutelado nesses 

tipos legais não é a honra ou a formação moral 

da vítima, mas o direito de dispor da sua 

sexualidade (Alves, 1995, cit. in Almeida, 

2003:19). 

A mudança para o bem jurídico: 

“autodeterminação sexual” consubstancia-se na 

pouca idade da vítima e no conhecimento de 

que a prática de atos sexuais em menores, com 

menores, ou perante menores, constitui um 

fator que perturba o normal desenvolvimento 

das crianças, por vezes, com consequências 

futuras irreversíveis (Marreiros, 2003:14). 

Foi a necessidade de assegurar o 

desenvolvimento da personalidade da criança 

que levou o legislador a adotar um regime 

                                                           
3 Dec. Lei 400/82 de 23 de setembro. 
4 Dec. Lei 48/1995 de 14 de junho. 
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específico e a tipificar determinados 

comportamentos que, quando praticados entre 

adultos, não são crime. Considera-se que a 

criança é incapaz de exercer a sua liberdade 

sexual, por lhe faltar capacidade de análise, 

decisão e responsabilidade e que, por isso, o seu 

consentimento para o ato é irrelevante (Félix, 

2003:165). 

No Código Penal vigente, a secção dos 

“Crimes contra a autodeterminação sexual” 

engloba diversos tipos legais de ilícitos que 

protegem, grosso modo, três grupos etários: o 

primeiro, e mais grave, pune as condutas 

sexuais praticadas com crianças menores de 14 

anos de idade; o segundo reporta-se ao grupo 

etário compreendido entre os catorze e os 

dezasseis anos e, por último, o terceiro, estende-

se até ao décimo oitavo aniversário. Para 

efeitos do presente trabalho, o enfoque ficará no 

primeiro grupo, ou seja, no crime de “Abuso 

sexual de crianças” – Art.171º5 – por ser o que 

se reveste de maior censurabilidade social, bem 

patente na moldura penal que, em certos casos, 

pode ascender aos dez anos de prisão6. Desta 

forma, o conceito de vítima, para efeitos do 

presente trabalho, compreende todo o menor de 

14 anos que tenha sido alvo de um ato previsto 

pelo Código Penal como crime de “Abuso 

sexual de criança”.  

                                                           
5 Por força das alterações introduzidas pela Lei 

59/2007 de 04 de setembro ao Código Penal, o crime 

de Abuso sexual de crianças, passou a constituir o 

Art.º 171º, quando na versão anterior, este crime, 

estava previsto no Art.º 172º. Note-se ainda que na 

anterior versão do C.P., este ilícito era de natureza 

semipública, situação que foi igualmente alterada, 

passando o crime a constituir natureza pública.   
6 Que poderá ser agravada caso ocorra alguma 

circunstância prevista no Art. 177º do Código Penal. 

1.2. A vitimologia  

Os abusos sexuais de crianças não se 

circunscrevem a uma determinada classe social, 

nem se cingem a caraterísticas específicas das 

vítimas. Contudo, isto não significa que todas 

as crianças tenham um mesmo risco de 

vitimização por este tipo de crime. Se assim 

fosse, a pertinência deste trabalho seria nula, na 

medida em que se apresentaria impossível 

alcançar eventuais regularidades sociais comuns 

às vítimas de abuso sexual. Por outro lado, no 

aspeto da proteção das crianças, nada poderia 

ser feito: não existindo fatores de risco 

identificados, não se poderiam implementar 

medidas para evitar novas vitimizações. Porém, 

de acordo com Isabel Sani (2004:124), existem 

fatores que constituem riscos acrescidos à 

vitimização sexual da criança. Destes fatores, 

os mais importantes são os que se relacionam 

com o baixo nível económico, a violência entre 

os pais, as famílias reconstruídas e numerosas e 

a fraca integração comunitária.  

A prossecução de uma problemática 

adequada a enquadrar este contexto, conduziu-

nos à vitimologia, que apresenta uma base 

teórica que aborda o risco de vitimização. A 

vitimologia só recentemente se autonomizou da 

Criminologia, sendo definida por Guglielmo 

Gulotta, citado por Calderon (1990:13), 

como “une discipline qui a pour object l´étude 

de la victime d`un délit, de sa personnalité, de 

ses caractéristiques biologiques, 

psychologiques, morales et socio-culturelles, de 

ses relations avec le délinquant et du rôle 

qu`elle a joué dans la genèse du délit”. 

 

O termo “vitimologia” foi proposto por 

Frederick Wertham em 1949, no seu livro The 

Show of Violence, onde realçava a necessidade 

de uma ciência que se dedicasse às vítimas do 
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crime (Fattah, 2000:23): O cerne da vitimologia 

atual reside nos inquéritos de vitimização. As 

evoluções operadas, a crescente periodicidade e 

a uniformização internacional desses inquéritos, 

dotaram a vitimologia de uma quantidade 

significativa de informação, que lhe possibilitou 

teorizar sobre a vitimização e perceber que os 

seus riscos não são explicados por fatores 

unidimensionais. Trata-se de uma matéria 

complexa e, por isso, tem uma etiologia diversa. 

(Fattah, 1998:62). A análise dos dados 

provenientes daqueles inquéritos levou a um 

conhecimento adequado da distribuição da 

vitimização, em termos de tempo e espaço, do 

processo de seleção da vítima e das variações do 

risco de vitimização (Fattah, 1995:137). 

 

Ezzat A. Fattah (2000:30-32) apresenta 

diversos fatores de risco que podem ser 

agrupados em três categorias: a primeira está 

associada às caraterísticas do indivíduo e da sua 

personalidade; a segunda refere-se às 

circunstâncias socioeconómicas e a última, tem 

em conta o contexto geográfico. 

Os fatores de risco associados às 

caraterísticas do indivíduo estão relacionados 

com a idade, sexo e atraso mental. No que 

respeita à personalidade, temos a propensão 

para comportamentos provocatórios que 

aumentam o risco de vitimização violenta, 

contrariamente, a capacidade intrínseca para 

evitar comportamentos de risco, apresenta uma 

importância decisiva na diminuição da 

probabilidade de vitimização. Isto equivale a 

dizer que o medo do crime é um importante 

fator para a redução da vitimização (Fattah, 

2000:32; Machado e Gonçalves, 2002b:19). 

As assimetrias socioeconómicas também têm 

consequências em termos de risco de 

vitimização. Sobre este aspeto, Young (1996), 

citado por Machado e Gonçalves (2002a:28) 

refere que “o crime está focalizado tanto 

geográfica como socialmente nos sectores mais 

vulneráveis da comunidade”. O menor poder 

económico e social conduz a uma posição de 

maior vulnerabilidade perante o crime, tanto 

na vertente preventiva como na repressiva. 

Acresce ainda que, certos contextos familiares 

incrementam a probabilidade de vitimização. 

Nestes, englobam-se o baixo nível cultural, os 

antecedentes criminais, a ausência de hábitos 

de trabalho, as mudanças frequentes de 

parceiros e os problemas de alcoolismo e/ou de 

consumo de drogas. 

No que concerne às caraterísticas 

geográficas, temos a área de residência que 

pode conduzir a uma maior probabilidade de 

exposição a agressores. Sabe-se que estes não 

escolhem as vítimas aleatoriamente. Elas são 

selecionadas de acordo com critérios de 

proximidade e vulnerabilidade. Por outro lado, 

o contexto geográfico pode facilitar a 

associação a indivíduos delinquentes, 

aumentando o risco de vitimização, 

especialmente se ocorrer em espaços públicos e 

em determinadas alturas, como no final do dia, 

noite ou fim-de-semana (Fattah 2000:32; 

Machado e Gonçalves, 2002b:20). 

Como se percebe, estas categorias não são 

estanques, existindo caraterísticas que se 

cruzam, sendo o caso mais flagrante o critério 

geográfico com o socioeconómico.  

A presença de múltiplos fatores de risco 

aumenta a probabilidade de vitimização, 

contudo, estes riscos não têm valor preditivo. 
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Isto é: famílias pobres e com muitos dos 

problemas atrás descritos, conseguem ser 

afetuosas e protetoras para com os seus 

elementos, diminuindo o risco de vitimização 

intra e extra familiar (Fattah, 2000:32; 

Machado e Gonçalves, 2002b:20). 

2. CAPÍTULO – O PERFIL DA 

VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL 

2.1. Caraterização da vítima 

O género 

Os estudos sobre as crianças vítimas de 

abusos sexuais apontam para uma prevalência 

do género feminino sobre o masculino. Os 

resultados obtidos para a Ilha de São Miguel 

corroboram esta caraterística, na medida cerca 

de 66% são raparigas e 34% são rapazes.  

A idade no momento do abuso 

Conforme foi referido anteriormente, o crime 

de abuso sexual de crianças pune determinados 

atos de cariz sexual, quando praticados com 

crianças de idade inferior a catorze anos7. Neste 

sentido, recordamos que as vítimas deste ilícito 

se enquadram numa faixa etária muito ampla, 

pois inicia-se com o nascimento e termina na 

idade referida. 

Em face da necessidade de conhecer a 

distribuição do abuso sexual nas diferentes 

idades, foi incluída na nossa grelha de análise, 

um campo sobre a idade da vítima no momento 

do abuso sexual.  

                                                           
7 A partir dos 14 anos as crianças continuam 

juridicamente protegidas contra condutas que lesam 

a sua autodeterminação, contudo a moldura penal é 

substancialmente inferior.  

Os resultados obtidos mostram uma 

prevalência de vítimas com 13 anos de idade, as 

quais constituem um terço do total. Apesar de 

ser inegável a particular incidência nas idades 

com dois dígitos, onde os resultados obtidos 

para os 12 e 13 anos, representam quase metade 

dos registos, não se pode escamotear a 

quantidade de crianças abusadas com idade até 

aos nove anos, que atingem a surpreendente 

percentagem de 40,6. Destas, 10,4% reporta-se 

a vítimas até aos 5 anos de idade. Embora as 

percentagens elevadas, observadas nestas 

idades mais baixas, possam causar um certo 

impacto, não constituem novidade para quem 

estuda a temática do abuso sexual de crianças. 

Neste aspeto, Robert L. Geiser (1978:22) 

salientou o facto de que, por norma, 10% das 

crianças abusadas são menores de 5 anos e que, 

um terço das vítimas, não ultrapassa os 10 anos 

de idade.  

Com exceção dos valores obtidos na faixa 

etária dos treze anos, em que existe uma 

regularidade em ambos os géneros, verifica-se 

que a distribuição do abuso sexual difere, 

quando comparamos as vítimas masculinas 

com as femininas. Os resultados revelam que 

mais de metade das vítimas masculinas foram 

abusadas antes de completarem os 10 anos de 

idade e que, no género oposto, os valores para a 

mesma faixa etária, descem para um terço. 

Estes valores indiciam que, nos rapazes, os 

primeiros anos de vida representam um maior 

risco de vitimização por abuso sexual, 

enquanto, nas raparigas, esse risco está mais 

repartido pelas diferentes idades. 
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Tempo decorrido entre abuso e 

revelação 

Conforme nos refere Tilman Furniss 

(1993:167), no abuso sexual de criança, a 

vítima, por vezes, convive com o abuso durante 

longo períodos, que podem chegar a meses ou 

anos, especialmente quando se tratam de 

situações intrafamiliares. Acresce, a 

possibilidade da criança se sentir culpada, como 

consequência dos eventos psicológicos que 

derivam da experiência na interação abusiva. 

Estas repercussões psicológicas surgem 

independentemente do grau de cooperação no 

abuso e fundamentam-se no equívoco, sentido 

pela criança, de que também é responsável por 

ter participado no ato (Furniss, 1993: 17). Em 

resultado, estas implicações emocionais 

traduzem-se, frequentemente, num 

desfasamento temporal entre o abuso e a 

revelação. 

Não obstante, dos resultados obtidos 

destacam-se as revelações que ocorrem no 

próprio dia do abuso sexual, onde se observou o 

valor mais elevado, com cerca de 20% das 

situações. De igual modo, releva-se a 

percentagem de abusos que são reportados 

durante o primeiro mês (37,5%). Sobre as 

diferenças entre os géneros, assinala-se que um 

quarto dos rapazes revelou o abuso no mesmo 

dia dos factos e que, nas raparigas, o valor é um 

pouco mais baixo.8  

 

 

                                                           
8 A diferença dos rapazes para as raparigas é de 6,7 

pontos percentuais. 

2.2. Caraterísticas do abuso sexual 

Natureza do abuso 

No estudo de Russel (1983), citado por Carla 

Machado e Rui Abrunhosa Gonçalves 

(2002b:45), as diferentes condutas 

contempladas no abuso sexual de crianças 

foram classificadas da seguinte forma: a cópula, 

coito oral e anal, como práticas muito severas; a 

penetração digital e simulação do coito, como 

severas e, por último, o beijo forçado e as 

carícias nos órgãos genitais com as crianças 

vestidas, como menos severas. Com base nesta 

classificação, Conte (1991), citado pelos mesmos 

autores, constatou que 42% das raparigas e 

33% dos rapazes foram abusadas de forma 

muito severa, as primeiras através de cópula e 

os segundos, por coito anal. Esta questão da 

severidade do abuso tem repercussões em 

termos penais, na medida em que agrava a 

moldura penal prevista para o crime9.  

Nesta caraterística reside, porventura, o 

aspeto mais importante do abuso sexual de 

crianças10. Em função desta relevância foram 

registadas e tratadas as informações sobre a 

natureza do ato praticado. Os resultados 

demonstram que a cópula é o ato sexual mais 

                                                           
9 As novas alterações introduzidas pela Lei 59/2007 

de 04 de setembro, ao Código Penal, não alteram as 

penas previstas para o Art.º 171.º (antes era o 172.º), 

relativo ao abuso sexual de crianças. Neste sentido, 

a cópula, o coito oral e anal é punido com pena de 

prisão de três a dez anos, o ato sexual de relevo com 

pena de prisão de um a oito anos e, por último, 

quem atuar sobre menor de 14 anos, por meio de 

conversa obscena, escrito, espetáculo ou objeto 

pornográfico é punido com pena até três anos de 

prisão. 
10 Na medida em que a natureza do ato é a essência 

do abuso sexual e dele decorrem danos, tanto no 

aspeto físico como no psíquico da criança. 
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comum, pois representa quase 40% do total. A 

magnitude deste valor está diretamente 

relacionada com dois fatores: o primeiro, já 

abordado, é o facto de dois terços das vítimas 

serem do sexo feminino e o segundo, que será 

aprofundado mais à frente, reside na 

prevalência dos abusos no âmbito de uma 

relação heterossexual. 

Ao adicionarmos os valores correspondentes 

às condutas muito severas, obtemos quase 60% 

da totalidade de abusos. Por sua vez, os atos 

considerados severos, relacionados com o 

conceito de ato sexual de relevo, que engloba 

condutas, como a masturbação da vítima ou 

desta ao agressor, atingem praticamente os 

30%. 

Entre os géneros, verifica-se que mais de 

metade dos abusos nas raparigas foram 

consumados através da cópula, não tendo sido 

contabilizados casos de coito anal. Por seu lado, 

nos rapazes, cerca de um terço, foram abusados 

através de coito anal e a cópula quedou-se pelos 

9,1% dos abusos. Este valor pode ser 

surpreendente, mas fundamenta-se nos raros 

casos em que o agressor era do sexo feminino. 

Esta situação é tão atípica11 que podemos 

acrescentar que, no caso em concreto, a 

personalidade da agressora suscitava algumas 

questões sobre a sua imputabilidade em termos 

criminais. 

Incidência do abuso 

A incidência refere-se à quantidade de 

abusos sexuais que determinada vítima sofre de 

um só agressor, tendo-se alcançado que em 

                                                           
11 Na medida em que os agressores são quase 

exclusivamente do sexo masculino, conforme será 

mais à frente explicado. 

cerca de 30% dos casos tratou-se de abuso 

único. Este apresenta uma prevalência nos 

rapazes quando comparados com as raparigas, 

cifrando-se a diferença nos 14%. A discrepância 

será mais à frente perfeitamente entendida, 

quando abordarmos as diferenças que existem 

entre os géneros, no tocante ao respetivo perfil 

de agressor e variante intra e extrafamiliar.  

Local do abuso 

Os resultados sobre o local onde ocorreram 

os crimes de abuso sexual revelam que mais de 

um terço das situações aconteceu no domicílio 

da criança. Acresce que, se tivermos em conta a 

residência de familiares ou de conhecidos da 

vítima, englobamos mais de três quartos do 

total de locais onde as crianças foram 

abusadas.12  

Para Robert L. Geiser, (1978:22), um dos 

mitos sobre o abuso sexual é de que as crianças 

são abusadas nos locais de recreio e fora de 

portas. Segundo o mesmo autor, a criança corre 

maiores riscos quando está no seu domicílio ou 

na residência de familiares ou de amigos, na 

medida em que três quartos dos abusos ocorrem 

no interior de residência de pessoa conhecida e 

um terço no seu próprio domicílio.  

Decompondo os resultados por sexos, 

sobressaem dois valores: primeiro a 

percentagem de raparigas abusadas na própria 

residência (44,4%), que constitui um valor 

superior ao dos rapazes, na ordem dos 25% e, 

em segundo lugar, os abusos ocorridos na 

residência de pessoa conhecida, em que existe 

                                                           
12 O abuso sexual infantil acontece, 

tendencialmente, em ambientes familiares e/ou em 

contextos privados, praticados por pessoas da 

confiança da criança, muitas vezes seus familiares 

(Sani, 2004:123). 
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também uma diferença de magnitude 

aproximada, mas em sentido inverso. 

2.3. Relação com o agressor 

Proximidade geográfica  

Os dados já analisados sugerem uma forte 

relação geográfica entre o local de residência do 

agressor e o da prática do crime, na medida em 

que três quartos das situações se despoletaram 

no domicílio de quem molestou a criança. À 

partida, esta situação induz uma proximidade 

geográfica entre os intervenientes que importa 

analisar. 

De facto, os resultados obtidos mostram que 

a questão da proximidade entre o domicílio da 

vítima e agressor é um dado insofismável na 

realidade Micaelense. Em mais de 80% dos 

abusos, os intervenientes, habitavam na mesma 

freguesia e, em cerca de 40% das situações, no 

mesmo bairro13.  

Entre os géneros, verifica-se, uma vez mais, 

a elevada percentagem de raparigas que 

coabitam com o seu agressor. Ao contrário, nos 

rapazes, prevalecem os abusadores extra 

domicílio, mas que habitam na mesma 

freguesia. Estes resultados permitem defender 

que, embora a proximidade geográfica entre os 

intervenientes no abuso seja uma evidência, ela 

apresenta significativas alterações entre os 

géneros. Nas raparigas, predominam os abusos 

dentro de portas e, nos rapazes, sobressaem os 

fora de portas, mas circunscritos à vizinhança. 

 

                                                           
13 Neste valor estão incluídos os resultados da 

Rua/Bairro e da residência da vítima quando esta 

coabita com o molestador. 

Proximidade social 

A proximidade social e afetiva, entre a 

vítima e o agressor, afigura-se-nos como o 

indicador mais sensível de analisar, na medida 

em que as resistências à revelação aumentam, 

consoante se intensificam os laços familiares 

entre as partes envolvidas (Furniss, 1993, 22). 

Quer isto dizer que, neste indicador, poderão 

residir importantes “cifras negras” que não 

chegam ao conhecimento público, 

especialmente no que tange ao abuso 

intrafamiliar. 

Não obstante o que foi dito e tendo em conta 

que o presente estudo se centra em inquéritos 

que conheceram uma acusação, parece-nos 

muito significativo que, em termos gerais, 

13,5% dos agressores sejam progenitores da 

vítima14.  

Os resultados obtidos voltam a colidir com a 

noção, atualmente mais desvanecida, de que as 

crianças são abusadas tendencialmente por 

pessoas que não conhecem. A realidade 

demonstra que o perigo reside nas pessoas com 

quem a vítima se relaciona (Geiser, 1979:23). 

Esta mesma perspetiva é corroborada por Carla 

Machado e Rui Abrunhosa Gonçalves 

(2002b:45) ao defenderem que apenas 10 a 30% 

das vítimas são abusadas por desconhecidos, 

que aproximadamente 40% são-no por pessoas 

conhecidas ou próximas e os restantes 30% a 

50% por elementos da própria família15.   

                                                           
14 Nestes casos existe uma maior pressão exercida 

para a criança não contar, existe uma maior 

dificuldade emocional associada à revelação e ocorre 

uma antecipação de consequências negativas para 

ela (Machado e Gonçalves, 2002b:45). 
15 A ideia de que o agressor é um desconhecido, com 

aspeto suspeito, sofrendo de uma patologia é, 
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A análise dos resultados por género põe a 

descoberto um verdadeiro drama no que 

concerne às raparigas: 44,4% dos agressores são 

intrafamiliares, sendo que, em 17,5% dos casos, 

trata-se do próprio pai16.   

No género oposto, apenas 12,1% dos 

abusadores são familiares do rapaz, residindo o 

verdadeiro perigo, nas pessoas sem qualquer 

grau de parentesco com as vítimas, mas suas 

conhecidas, que representam 81,8% dos 

agressores. 

Por último, não deixa de merecer o nosso 

reparo os 12,7% de abusadores que mantinham 

uma relação de namoro com as vítimas. Trata-

se de casos clássicos em que, a rapariga de 12 ou 

13 anos, namora com um rapaz com idade entre 

os 16 e os 20, chegando por vezes aos 25 anos. 

Em certos casos, a situação é participada às 

autoridades pelos pais da criança, logo que se 

apercebem do relacionamento e, noutros, o 

namoro é de casa, mas devido ao surgimento de 

um dado conflito, que por vezes é motivado 

pela gravidez da filha, o caso acaba por 

conhecer o mesmo desfecho. Esta questão, 

embora englobada, por questões jurídicas, no 

âmbito do presente trabalho, parece-nos 

merecer uma abordagem sociológica específica.   

Contrapartidas 

A interação, entre vítima e agressor, que 

ocorre no abuso sexual de crianças, assenta no 

                                                                                         
igualmente, desconsiderada por Ana Almeida 

(2003:35), que adianta se tratar, por norma, de 

alguém lúcido e consciente dos seus atos, pelo que 

não deve ser isento de responsabilidade.  
16 As raparigas e as crianças mais novas são, segundo 

a maioria dos estudos, mais frequentemente vítimas 

de abuso sexual intrafamiliar (Machado e 

Gonçalves, 2002b: 45). 

consentimento, penalmente irrelevante, da 

criança para a prática dos atos sexuais. Caso 

contrário, na ausência desse consentimento, o 

crime seria o de violação, agravado por se 

tratar de menor de 14 anos (Marreiros, 

2003:13). Neste sentido, o crime é precedido por 

um processo que visa a preparação da criança. 

Este processo pode ser de carácter psíquico, 

estratégia que Anna C. Salter (2003) denomina 

por logro, ou assentar na simples recompensa 

objetiva, através de dinheiro e/ou artigos 

diversos. Sobre as contrapartidas, Robert L. 

Geiser (1979:24), afirma que estão presentes em 

apenas 30% dos casos e que o mecanismo mais 

significativo, preparatório do abuso sexual, 

reside numa espécie de intimidação latente, 

provocada pelo molestador. 

Os resultados mostram-nos que, ambas as 

técnicas referidas estão bem presentes: 57,3% 

das crianças consentiram no ato sexual com 

base no logro e as restantes, mediante 

contrapartidas objetivas. Estes resultados 

gerais não se aplicam, de forma equitativa, aos 

dois géneros: nos rapazes a percentagem que 

praticou atos sexuais sem contrapartidas desce 

para os 42,4%, enquanto nas raparigas o valor 

é de 65,1%. 

Aparentemente, os rapazes são mais 

influenciados pelas contrapartidas e as 

raparigas aderem ao ato, tendencialmente, 

através do logro. Esta situação pode estar 

relacionada com o facto de, no caso das 

raparigas, o agressor ser, por norma, uma 

pessoa muito próxima em termos sociais e 

afetivos.17  

                                                           
17 Conforme já foi amplamente referido no âmbito 

deste trabalho. 
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2.4. Contexto familiar 

No âmbito da variável relacionada com o 

contexto familiar da vítima foi estudado o 

indicador relacionado com a tipologia da 

família. Os dados obtidos neste contexto 

familiar da criança abusada, revela-nos que, a 

esmagadora maioria das crianças, se inserem na 

denominada família tradicional nuclear, ou 

seja, vivem com os pais e eventuais irmãos. 

Contudo, não deixa de merecer registo, os 

18,8% de vítimas enquadradas na chamada 

família tradicional alargada, em que, para além 

dos elementos atrás referidos, coabitam, por 

norma, avós, tios e primos. 

Na análise por género, percebe-se que, nos 

rapazes, a predominância da família tradicional 

nuclear e monoparental acentua-se, passando 

para 57,6% e 24,2%, respetivamente. Em 

sentido contrário, estão os números obtidos 

para as raparigas. Nestas, os valores da família 

tradicional nuclear diminuem para 36,5% e a 

monoparental passa para o valor residual de 

4,8%. Em contrapartida, a família tradicional 

alargada e a recomposta18 ascendem para 

23,8% e 15,9%, respetivamente. Estes 

resultados apontam no sentido de que, as 

raparigas, inseridas nestes tipos de família, 

estão mais expostas à ocorrência de abusos 

sexuais, contribuindo para esta perspetiva o 

facto de serem agregados, tendencialmente, 

mais numerosos e, em muitos casos, o agressor 

ser um membro familiar em coabitação. 

                                                           
18 Na perspetiva de Ana Isabel Sani (2004:123), a 

presença na família de substituto paterno, aumenta 

o risco da criança ser alvo de abuso sexual.  

2.5. Contexto económico 

No âmbito do presente trabalho, entende-se 

por beneficiário do RMG/RSI o agregado 

familiar da vítima de abuso, entendido como 

um todo, independentemente de quem possa ser 

o titular desse rendimento19.  

Antes de se proceder à análise dos 

resultados, importa caracterizar o RMG/RSI ao 

nível da Ilha de São Miguel. No panorama 

açoriano, esta Ilha destaca-se pelo número de 

beneficiários que tem, mesmo considerando o 

peso do seu efetivo populacional na região. 

Encontram-se nesta Ilha 68,6% do total de 

beneficiários, quando, em termos 

populacionais, representa apenas 54,3% do 

total da população do arquipélago (Diogo, 

2003: 177). Considerando o panorama da Ilha 

de São Miguel, os beneficiários do RMG/RSI, 

representam cerca de 10% do total da 

população20.  

Do estudo resultou a evidência de que mais 

de metade dos agregados familiares, onde se 

inserem as vítimas de abuso sexual, recebia, ou 

já tinham recebido, apoio estatal ao nível dos 

rendimentos atrás designados. 

Nos resultados por género, percebe-se que 

existe uma maior percentagem de raparigas 

inseridas em famílias que recebem ou receberam 

apoio estatal, cifrando-se a diferença, para com 

os rapazes, nos 6,3 pontos percentuais. 

                                                           
19 Em prol do rigor metodológico, importa referir 

que os dados sobre o RMG/RSI decorrem das 

inquirições dos próprios intervenientes no inquérito. 
20 Este valor tem em conta os 13827 beneficiários do 

RMG (Diogo, 2003:177) e a população da Ilha de 

São Miguel constante do Censos 2001, que ascende a 

131609. 
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2.6. Contexto cultural 

No âmbito da situação da vítima perante a 

escola, constata-se que a esmagadora maioria 

das crianças estavam presentes no sistema de 

ensino aquando do abuso. Por outro lado, 

denota-se um valor considerável de crianças 

abusadas com idade pré-escolar21. 

Os resultados por género revelam-nos que os 

rapazes, em idade pré-escolar, estão em maior 

número do que as raparigas. Este facto já foi 

abordado aquando do indicador relativo à idade 

da vítima no abuso, onde se concluiu que as 

crianças do sexo masculino tendiam para 

abusos sexuais precoces, comparativamente 

com o sexo oposto. Na medida inversa, está o 

valor das vítimas presentes no sistema de 

ensino. Aqui as raparigas superam os rapazes 

em 11 pontos percentuais22. 

No que respeita ao enquadramento das 

vítimas, no âmbito dos diferentes ciclos 

escolares, observa-se a preponderância do 1º e 

2º ciclo, que no seu conjunto englobam dois 

terços das vítimas. Nos rapazes, 42,4% estavam 

no primeiro ciclo e 15,2% ainda não tinha 

iniciado o ensino primário. Estes valores 

corroboram o que parece ser uma evidência: os 

rapazes são vitimizados em idades mais baixas, 

quando se comparam com os valores do sexo 

oposto. Estas apresentam o valor mais alto na 

altura do 2.º ciclo, que encerra 38,1% dos casos. 

                                                           
21 A percentagem de 10,4% de vítimas com menos de 

seis anos de idade, constante no quadro n. 2, já 

antevia aquele valor. 
22 De acordo com Ana Diogo (2004: 67) as raparigas 

investem mais no percurso escolar do que os rapazes 

e, por norma, apresentam um melhor 

aproveitamento global. 

Em termos de aproveitamento escolar, 

percebe-se uma divisão dos valores entre os que 

não reprovaram e os que reprovaram, pelo 

menos num dos anos. Surpreendentemente, 

entre as vítimas sem reprovações, constata-se 

uma percentagem mais elevada nos rapazes do 

que nas raparigas, cifrando-se a diferença na 

ordem dos 13,4%23.  

Os melhores resultados obtidos pelos 

rapazes não constituem surpresa em termos de 

realidade açoriana, se tivermos em linha de 

conta o trabalho de Gilberta Rocha et al. (1995: 

33) onde se verifica que, o género masculino, 

apresenta percentagens mais baixas de 

analfabetismo e mais altas ao nível de 

habilitações académicas em todo o ensino 

básico. No ensino secundário e graus seguintes, 

o género feminino ganha preponderância.  

CONCLUSÃO 

 

De acordo com o atrás expendido, a criança 

sexualmente abusada é predominantemente de 

sexo feminino, na exata medida em que as 

raparigas representam dois terços do conjunto 

estudado. Os abusos têm uma prevalência aos 

13 anos, idade onde se insere um terço do total, 

mas também se verificaram significativas 

percentagens de crianças abusadas, com idades 

até ao nove anos e, particularmente, em 

menores de seis anos.  

A distribuição, por género, não se revelou 

uniforme nesta questão da idade, na medida em 

                                                           
23 Estes dados parecem traduzir apenas uma 

realidade deste conjunto de crianças que foram 

vítimas de abuso sexual, na medida em que, em 

termos gerais, as raparigas apresentam melhores 

resultados escolares do que os rapazes (Diogo A. 

2004:25)  
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que os rapazes prevalecem nas idades mais 

baixas, iniciando-se aqui a ideia da precocidade 

do abuso masculino. No campo do lapso 

temporal decorrido entre o abuso e a revelação, 

apurou-se uma preponderância dos abusos 

revelados no próprio dia dos factos, sendo este 

fenómeno mais significativo nos rapazes do que 

nas raparigas. Estes abusos foram perpetrados 

predominantemente através de cópula e coito 

anal, considerados como formas muito severas 

de abuso. Nas raparigas predominam, 

naturalmente, as situações de cópula, que 

constituem mais de metade dos casos e, nos 

rapazes, o coito anal, com mais de um terço do 

total de abusos.  

A maioria dos crimes apresenta uma 

incidência única, mas com maior prevalência 

nos rapazes do que nas raparigas. Percebeu-se 

também a associação entre o abuso único e as 

idades mais precoces e o continuado com as 

idades mais avançadas. Em termos espaciais, 

predominam as situações ocorridas na 

residência da vítima e na de pessoa conhecida, 

mas com leituras assimétricas entre os géneros. 

Nelas prevalecem os abusos na sua residência e 

neles, no domicílio de pessoa conhecida. Sobre 

este aspeto, estabeleceu-se uma relação entre os 

abusos prolongados e os que ocorrem no 

domicílio e entre o abuso único com locais não 

englobados nas rotinas diárias da vítima.24  

Em termos geográficos o agressor é uma 

pessoa que se encontra muito próxima da 

vítima, sendo que, em um terço dos casos, 

coabita com ela. Aqui também se observam 

diferenças substanciais entre os sexos. Nas 

                                                           
24 Situação que faz lembrar as teorias iniciais da 

vitimologia, nomeadamente a que relacionava o 

risco de vitimização com as rotinas de vida. 

raparigas, prevalecem os agressores em 

coabitação e, nos rapazes, mais de metade das 

situações ocorreram na vizinhança. Esta 

proximidade geográfica induz a coexistência de 

uma proximidade social e afetiva. 

Efetivamente, mais de metade dos abusadores 

são pessoas conhecidas da vítima e muitas vezes 

é um membro familiar. Destes, o valor mais 

significativo recai sobre o pai. Esta vertente 

não tem aplicação uniforme entre os géneros, 

uma vez que, nas raparigas prevalecem os 

abusos intrafamiliares, com particular relevo 

para o pai e, nos rapazes, mais de dois terços 

dos abusadores são extrafamiliares.  

Chegados ao contexto familiar, verificou-se 

que a família nuclear prevalece, mas mais no 

género masculino do que no feminino. Nelas a 

família alargada e a recomposta assumem uma 

significativa importância. Esta situação 

permite uma leitura integrada entre vários 

parâmetros, por se perceber que, as raparigas 

destas famílias estão mais expostas aos abusos, 

devido à dimensão destes agregados e por terem 

como agressor típico um familiar em 

coabitação.  

Relativamente ao RMG/RSI foi evidente a 

prevalência dos agregados familiares integrados 

neste tipo de apoio estatal, mas com especial 

incidência nas famílias das raparigas.  

Ao contexto cultural está diretamente 

associado a questão da escolaridade. Neste 

campo, percebemos que, cerca de dois terços 

das vítimas, estavam presentes no sistema de 

ensino, distribuídas, maioritariamente, entre o 

primeiro e o segundo ciclo e que a percentagem 

de reprovações era similar à do bom 

aproveitamento.  
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 Artigos de Opinião 

 

 
Sandra Dias Faria 
Professora Universitária 

Doutorada em Ciências Económicas e 

Empresariais 

 

 

"COMPETIR OU COOPETIR? 

EIS A QUESTÃO..." 

 A sustentabilidade de toda e qualquer 

economia prende-se com a capacidade dos seus 

agentes registarem níveis de crescimento 

sustentáveis. Mas também com a sua 

perspicácia em compreender que o ganho está, 

cada vez mais, em relações do tipo win-win. 

Isto é, para se ganhar não implica que outros 

tenham de perder. O melhor cenário é aquele 

em que no final todas as partes têm ganhos 

efetivos. É desta lógica que nasce um conceito 

ainda recente, o conceito de coopetição. 

 

 A própria morfologia da palavra permite 

perceber que a mesma mais não é do que a 

fusão entre as palavras competição e 

cooperação, conceitos por natureza quase 

antagónicos. Então, coopetir significa trabalhar 

com os concorrentes, de forma concertada, com 

o objetivo de beneficiar das suas capacidades e 

características distintivas nas dimensões da 

investigação & desenvolvimento, produção, 

distribuição, entre outras. Pois, se a competição 

permite um jogo de "soma nula" onde os ganhos 

de um agente não significam ganhos para os 

demais; a cooperação permite um jogo de "soma 

não nula" em que todos podem ganhar como 

resultado do esforço conjunto. Em coopetição, a 

concorrência não desaparece. Surge sim lugar, a 

que os concorrentes se unam para otimizar 

processos e retirar o máximo partido das 

oportunidades. 

  

 E, esta é uma nova realidade que faz sentido 

em toda e qualquer empresa, nos diversos 

sectores de atividade, nas diferentes 

localizações geográficas possíveis. Embora a 

realidade seja divergente, existe um ponto em 

comum entre elas: os desafios sentidos são cada 
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vez mais exigentes no que toca à capacidade 

estratégica. Num mundo cada vez mais 

globalizado e competitivo, as soluções do 

passado já não surtem o mesmo efeito... 

 

 Consequentemente, novas soluções têm sido 

desenhadas, passando por conceitos como o da 

clusterização. Esta metodologia tem por base o 

modelo da tripla hélice em que são integradas 

três dimensões, designadamente: empresas, 

universidades e instituições públicas. A sua 

base de sustentação está em conseguir abarcar a 

natureza evolucionista das relações 

estabelecidas entre estas dimensões, 

desenvolvendo-se de acordo com as constantes 

transformações sofridas pelas mesmas. 

Esquematicamente, estes três atores figuram 

como circunferências que se intersectam, dando 

a noção que as suas fronteiras são flexíveis, não 

só porque a sua própria atividade também se 

vai alterando ao longo do tempo, mas também 

em resultado da influência exercida pela ação 

dos restantes atores. 

 

 E, é com base nesta dinâmica que se esboçam 

processos de especialização inteligente, 

fundados em novas formas de estar no mercado, 

uma vez que esta estratégia empresarial assenta 

em muito no princípio da coopetição. 

 

Neste contexto, o networking ganha 

importância, assumindo o papel de pedra 

angular no desenvolvimento de redes de 

interdependência estratégica e operacional 

entre as empresas do cluster.  

 

 Numa dimensão de business-to-business 

(B2B) estas redes são reconhecidas como ativos 

de valor acrescentado, em que as partes 

investem recursos, competências e know-how, 

com vista a obter retorno no futuro. Só num 

contexto desta natureza, é possível ao tecido 

empresarial reconhecer a necessidade de 

cooperar e competir em simultâneo, começando 

a assumir os concorrentes como potenciais 

parceiros de negócio. Será ainda mais fácil 

quando se difundirem os efetivos ganhos 

gerados pelas sinergias resultantes da 

coopetição, desde o aumento da capacidade 

produtiva, a maior flexibilidade, a redução do 

esforço de investimento, a maior velocidade nas 

inovações tecnológicas ou o acesso mais fácil a 

novos mercados. 

 

 Existe, contudo, o outro lado da moeda, e os 

riscos terão de ser calculados. Senão vejamos: 

as dificuldades na definição clara dos direitos e 

obrigações entre as partes; a dificuldade de criar 

e manter um verdadeiro espírito de cooperação 

e o risco de exposição do know-how gerado.  

O repto está em minimizar estes riscos e tentar 

explorar, na sua plenitude, as oportunidades 

geradas por processos de coopetição.  

 

Estaremos neste momento a ganhar todos? Se 

não estamos, a solução poderá passar por 

coopetir mais e melhor! 
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 Artigos de Opinião 

 

  

 

Susana Nunes Martins 

Mestre em Ciências Económicas e 

Empresarias - Gestão de Recursos 

Humanos, Membro da Comissão 

Regional para a Igualdade no 

Trabalho e no Emprego nos Açores 

(CRITE-Açores), Licenciada em Direito 

"CONCILIAR A VIDA 

PROFISSIONAL E 

FAMILIAR EM PORTUGAL" 

 No longínquo início do século XX, quanto ao 

modo de organização do tempo de trabalho, 

defendeu-se a jornada das 8 horas diárias, 

assente no princípio que as 24 horas diárias 

deveriam ser divididas por três pilares: 8 horas 

de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de 

descanso. Princípio hoje posto em causa, em 

nome da competitividade das empresas, através 

das diferentes formas de organização e 

flexibilização do tempo de trabalho previstas 

no Código do Trabalho25 e que muitas vezes 

levantam sérias dificuldades aos trabalhadores 

para conciliarem a vida profissional com a vida 

familiar, em particular à queles que têm filhos 

menores, nalguns casos, por desconhecimento 

do direito que lhes assiste.  

De facto, o direito dos trabalhadores “à 

organização do trabalho em condições socialmente 

dignificantes, de forma a facultar a realização 

pessoal e a permitir a conciliação da atividade 

profissional com a vida familiar” e o direito “dos 

pais e mães à proteção da sociedade do Estado na 

realização da sua insubstituível ação em relação 

aos filhos, nomeadamente quanto à educação, com 

garantia de realização profissional (…)” são 

direitos constitucionais, consagrados nos 

artigos 59.º e 68.º da Constituição da República 

                                                           
25

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º7/2009, 

de 12 de fevereiro, com as sucessivas alterações (à 

data vamos em nove) 
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Portuguesa. Defendidos, também, pelo Acordo-

Quadro Sobre Licença Parental, de 18 de Junho 

de 200926, que determina na sua Cláusula 6: “A 

fim de promover uma melhor conciliação entre 

vida profissional e familiar, os Estados-Membros 

e/ou os parceiros sociais tomam as medidas 

necessárias para garantir que os trabalhadores, ao 

regressarem da licença parental, possam solicitar 

alterações ao respetivo horário laboral e/ou 

organização do trabalho durante um período 

determinado. Os empregadores devem considerar e 

dar resposta a pedidos deste tipo, tendo em conta 

as suas necessidades e as dos trabalhadores.” O 

Código do Trabalho acolheu estes princípios, 

vertendo-os nos artigos 55.º e 56.º onde está 

previsto o direito ao trabalho a tempo parcial e 

o direito a trabalhar em regime de horário 

flexível do trabalhador com filho menor de 12 

anos, ou independentemente da idade, filho 

com deficiência ou doença crónica que com ele 

viva em comunhão de mesa e habitação, 

podendo o direito ser exercido por qualquer dos 

progenitores ou por ambos.  

Os trabalhadores que reúnam as condições 

descritas e que queiram exercer o seu direito à 

conciliação da vida profissional com a familiar, 

através do direito a trabalhar a tempo parcial 

ou em regime de horário flexível, deverão 

solicitar ao empregador por escrito o horário 

pretendido, com a antecedência de 30 dias, 

acompanhando o pedido dos elementos 

indicados no artigo 57.º do Código do Trabalho. 

Podendo o pedido ser recusado pelo empregador 

apenas com fundamento em exigências 

imperiosas de funcionamento da empresa, deve 

                                                           
26 ACORDO-QUADRO SOBRE LICENÇA 

PARENTAL (REVISTO), de 18 de Junho de 

200926, anexo à Diretiva 2010/18/EU do Conselho, 

de 8 de março de 2010. 

nesse caso comunicar por escrito ao 

trabalhador, no prazo de 20 dias contados a 

partir da receção do pedido, o fundamento da 

intenção de recusa. A que o trabalhador pode, 

ainda, apresentar uma apreciação, no prazo de 

5 dias contados a partir receção daquela. 

Intencionando recusar o pedido, deve ainda o 

empregador enviar o processo para apreciação à 

entidade competente na área da igualdade de 

oportunidade entre homens e mulheres, à 

CITE27, e no caso do local de trabalho ser na 

Região Autónoma dos Açores à CRITE-

Açores28, para ser proferido parecer, no prazo de 

30 dias.  

Caso o empregador não comunique a intenção 

de recusa no prazo de 20 dias a contar da 

receção do pedido, ou não submeta o processo 

para apreciação da entidade competente na 

área da igualdade de oportunidade entre 

homens e mulheres, ou não comunique a 

decisão de recusa nos prazos legais, considera-se 

que aceita o pedido do trabalhador nos seus 

precisos termos, sendo ainda passível de 

sancionamento contra-ordenacional. 

Consagrado o direito à que conhece-lo para 

poder exerce-lo. 

                                                           
27 Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 

Emprego (CITE), criada pelo Decreto-Lei n.º392/79, 

de 20 de setembro, com orgânica aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º72/2012, de 26 de março. 
28 Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho 

e no Emprego dos Açores (CRITE – Açores) criada 

pelo Decreto Legislativo Regional nº3/2011/A, de 3 

de março. 
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Cátia Carreiro Sousa 
Mestranda em Ciências Económicas e 

Empresariais 

Advogada-Estagiária 

 

 

Beatriz Andrade 
Mestranda em Relações Internacionais 

Advogada-Estagiária 

 

"A PRECARIEDADE DO 

ESTÁGIO NA ORDEM DOS 

ADVOGADOS - AS 

FRAGILIDADES QUE 

ENFRENTAM OS ADVOGADOS  

ESTAGIÁRIOS" 

 Para aqueles que estão a ponderar iniciar a 

sua caminhada no mundo da advocacia há uma 

informação importante que necessitam ter em 

conta: a vida para nós, enquanto advogados 

estagiários, não está (é) fácil. 

 De facto, no decurso do Estágio de acesso à 

Ordem dos Advogados, os advogados 

estagiários enfrentam as mais diversas 

adversidades e que se prendem essencialmente 

com o seguinte: a Ordem dos Advogados parece 

assumir sem pudores a tutela daqueles que já 

são advogados em detrimento daqueles que 

querem vir a ser, procurando, de muitas 

maneiras, tornar a entrada dos novos 

candidatos mais morosa, onerosa e difícil. 

 A verdade é que todos os anos saem 

sensivelmente 500 licenciados em Direito das 

Universidades Portuguesas e grande parte deles 

tem o objetivo de ingressar na advocacia. No 

entanto, uma vez que o mercado de trabalho 

não consegue albergar todos os atuais e futuros 

advogados, a Ordem dos Advogados vê-se 

obrigada a criar mecanismos que dificultem o 

acesso à profissão.  

 E o problema está precisamente nestes 

vários obstáculos criados sem que se tenha em 

conta a situação precária em que os advogados 

estagiários - como qualquer outra pessoa em 

início de carreira - se encontram. Pois vejamos. 

O difícil acesso à profissão começa logo pelos 

elevados emolumentos que nos são cobrados, 

quando muitos de nós estão sujeitos a estágios 

não remunerados.  

 De facto, desde a inscrição de advogado 

estagiário até à inscrição final de Advogado, a 
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Ordem dos Advogados cobra-nos cerca de 1800€ 

em emolumentos. No entanto, este valor pode 

ainda ser superior se o advogado estagiário 

necessitar requerer alguma revisão ou alteração 

das provas realizadas ou se tiver que as repetir 

por ter reprovado. 

 No entanto, se formos analisar aquilo que se 

passa em relação às outras Ordens Profissionais 

verificamos que, por exemplo, a Ordem dos 

Psicólogos cobra apenas 420€ aos seus 

estagiários, a Ordem dos Engenheiros Técnicos 

cobra 300€ e a Ordem dos Solicitadores cobra 

1164€. 

 Por outro lado, para além de a maioria dos 

estágios realizados pelos advogados estagiários 

não serem remunerados, a Ordem dos 

Advogados ainda decidiu vedar-nos o acesso aos 

processos de proteção jurídica (comummente 

conhecidos como “oficiosas”), exceto no que 

refere ao exercício da consulta jurídica. 

 Ora, isto acarreta dois problemas: por um 

lado, impede que os advogados estagiários que 

estejam a realizar estágios não remunerados 

consigam auferir algum tipo de rendimento, 

representando aqueles que não têm posses para 

constituir mandatário; por outro, impede-nos 

igualmente de ganharmos algum tipo de 

experiência profissional no exercício da 

profissão e que deveria, aliás, ser própria da 

fase de Estágio, enquanto etapa de preparação 

e treino para o desempenho da advocacia. 

 A somar a esta situação acresce uma outra 

muito peculiar: a Revisão do Regime da Caixa 

de Providência dos Advogados e Solicitadores 

(CPAS). O anterior regime da CPAS, aprovado 

pela Portaria n.º 487/83 de 27 de Abril, previa a 

isenção de contribuição até três anos para os 

jovens advogados, sendo facultativa para o 

período de Estágio da Ordem a inscrição dos 

advogados estagiários como beneficiários 

ordinários da caixa. 

Porém, o novo regulamento vem alterar esta 

situação, acabando com a isenção até três anos, 

e tornando obrigatória a contribuição pelos 

advogados estagiários a partir da segunda 

metade do período programático do estágio, 

exceto nos casos em que não tiverem procedido 

à entrega da declaração de início de atividade. 

 Como facilmente se percebe, esta situação 

pode levar a situações muito caricatas, 

designadamente ao criar a obrigação de os 

advogados estagiários contribuírem para a 

CPAS sem efetivamente serem remunerados 

pelo trabalho que prestam. 

 Todas estas circunstâncias dificultam o 

acesso à advocacia, uma vez que os juristas que 

queiram ingressar na Ordem mas que não 

possuam um bom suporte financeiro, ficam 

impedidos de exercer a profissão.  

 A imposição de todas estas medidas leva-nos 

a crer que a Ordem dos Advogados parece ter-se 

esquecido que a regra no Estágio é ainda, 

infelizmente, a da não remuneração.  

 Ora, é de louvar que as novas alterações ao 

Estatuto da Ordem dos Advogados (EOA) 

tenham reduzido o tempo de estágio de 24 para 

18 meses. No entanto temos que considerar o 

seguinte: atendendo o facto de os exames por 

nós realizados demorarem muito tempo a ser 

corrigidos, bem como o lançamento das notas 

correspondentes, tanto o período dos 24 como o 

dos 18 meses é (e será) largamente 

ultrapassado, fazendo com que os Estágios se 

tornem demasiado longos sem que haja 

necessidade para tal. 

 Também com as alterações introduzidas no 

EOA, foram retirados do Estágio os Exames de 

Aferição, relativos à fase de formação inicial. 

Acontece que, para os advogados-estagiários 
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que os fizeram, como nós, tendo sido avaliados 

nas áreas de Práticas de Processo Penal, 

Práticas de Processo Civil, Deontologia 

Profissional, Informática Jurídica, Organização 

Judiciários e Direito Constitucional e Direitos 

Humanos, cria-se uma situação de desigualdade 

para com aqueles que já não estarão sujeitos à 

realização destes exames, uma vez que ainda 

vamos ser avaliados na fase complementar nas 

áreas de Práticas de Processo Penal, Práticas de 

Processo Civil, Deontologia e noutras duas 

áreas opcionais. Ou seja, seremos avaliados por 

duas vezes, enquanto que os futuros advogados 

estagiários o serão apenas uma vez. 

 E já que acabamos de fazer referência ao 

princípio da igualdade, importa chamar a 

atenção para o facto de que cá na Região 

Autónoma dos Açores, os advogados estagiários 

pagam os mesmos emolumentos que os 

restantes estagiários do país mas, no entanto, 

não temos a mesma carga horária de formação 

no que refere às aulas de preparação para as 

provas a que estamos sujeitos, o que cria 

claramente uma situação injusta para com os 

estagiários açorianos. No entanto, importa 

salientar que nem tudo é mau.  

 Felizmente, na Região Autónoma dos 

Açores, os estagiários, de um modo geral, são 

(quase sempre) tratados como verdadeiros 

advogados (o que na realidade significa que não 

servimos apenas para tirar fotocópias, servir 

cafés e entregar requerimentos ao tribunal), 

sendo-nos delegados alguns processos e 

diligências por sermos efetivamente levados a 

sério e acreditarem nas nossas competências 

De facto, uma vez que vivemos numa região 

pequena, os magistrados judiciais, alguns 

colegas de profissão e os funcionários procuram 

integrar-nos dentro do meio, o que contribui 

bastante para atenuar a dificuldade do acesso à 

profissão.  

 Por outro lado, temos o privilégio de termos 

patronos empenhados, presentes e dedicados, 

que nos transmitem os seus conhecimentos, 

apoiando-nos muitas vezes nas nossas 

inseguranças, dificuldades e incertezas.  

 Em suma, podemos concluir o seguinte: ao 

longo do estágio de acesso à Ordem dos 

Advogados passaremos por momentos bons e 

outros menos bons. No entanto, apesar das 

dificuldades naturais que são apresentadas a 

todos aqueles que pretendem exercer uma 

determinada profissão, cabe às Ordens 

Profissionais o dever de facilitar (ou, pelo 

menos, não complicar) este acesso. 

 Pelo contrário, o que se nota é que os 

advogados estagiários estão a ser tratados pela 

Ordem dos Advogados de uma forma 

desapoiada, indevida e injusta. Injusta, porque 

estamos sujeitos a valores desproporcionais 

cobrados no estágio. Indevida quanto às 

contribuições que temos de prestar para a Caixa 

de Providência. Desapoiada face à nossa 

situação de maior fragilidade de entrada no 

mercado de trabalho.  

 E é para a precariedade do Estágio na 

Ordem dos Advogados e para as fragilidades 

que nós (advogados estagiários) enfrentamos 

que pretendemos chamar à atenção com a 

redação do presente artigo, na esperança de que 

este cenário possa sofrer (as necessárias) 

melhorias em breve. 
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 Artigos de Opinião

 

 

 

 

Hamilton S. S.De Carvalho 
Jurisconsulto 

Professor universitário na Faculdade 

de Direito e de Ética da Universidade 

São Tomás de Moçambique (USTM) 

 

"DESAGREGAÇÃO DAS 

RELAÇÕES FAMILIARES E 

SOCIAIS: QUAIS OS 

CONTORNOS?" 
 

 Entramos para a quadra festiva, período de 

meditação, reflexão, reconciliação e tantos 

outros nomes que queiramos e podemos 

atribuir. Felicito a toda família lusófona, 

particularmente a moçambicana pelo dia da 

família que se assinala amanha, incluindo, os 

meus respeitosos votos de um agradabilíssimo 

25 de Dezembro, a todos os meus estudantes e 

ex-estudantes. Aproveito, para tecer ténues 

considerações sobre a família – enquanto base 

de desenvolvimento da sociedade e do Estado.  

 

 Por razões de ordem, o conceito de família 

assumido pelo legislador constituinte e pelo 

ordinário moçambicano é bastante lato, posto 

que, o mesmo constitui a nível da Nação, o 

berço arquitetónico do desenvolvimento 

multinível de que a pouco me referi. Por assim 

ser e constituir-se, num dos institutos gerador 

das relações familiares (casamento) e 

parafamiliares (união de facto, por exemplo), o 

casamento é compreendido como o contrato 

que deve ser pontualmente cumprido por 

ambas as partes (pelos cônjuges) «pacta sunt 

servanda». Este contrato deve ser 

escrupulosamente cumprido, com tanto rigor 

quanto é, e era, por se tratar de extrema 

importância para as partes, para os seus 

"próximos" (sobretudo os filhos) e para a 

sociedade em geral.  

 

 O cenário torna-se assim concebível, 

opondo sua futiliza, na medida em que é a 

partir do casamento e na subsequente 

constituição da relação jurídico-familiar onde é 

possível o desempenho das funções sociais de 

base, como sejam: (i) substituição da geração; 

(ii) transmissão dos valores éticos e morais; 

(iii) das ciências e das técnicas, (iv) assistência 
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psicológica, afetiva e económica, (v) defesa, 

etecetera. Portanto, o certo é que o casamento 

era, assim, profundamente moldado pela 

sociedade e pelos seus valores. Sublinhe-se 

valores pois, é sobre os valores, sobretudo, onde 

se assiste a queda e/ou derrapagem destes 

valores de agregação os quais predisponho aqui 

toda a minha atenção. É de referir que reclama-

se hoje e a justo título o velho brocardo «os 

pactos são para se cumprir», uma vez que se 

assiste a uma crescente situação de separação e 

do subsequente divórcio. Questiono-me e estou 

tão certo que também o inquina a mesma 

perceção. O porquê desta constante nas 

sociedades denominadas hoje de 

hipermodernas? O que estará por detrás dos 

sentimentos e dos sonhos conjugais vãos? Será 

que estas relações de associação, designadas 

pelas ambas categorias de legisladores - 

duradoiras entre pessoas – ainda permeia um 

contrato? Não estaremos perante figura 

diversa?  

 

 Não pretendo aqui esgotar aquilo a que 

chamaria por, necessidade de um estudo 

cronológico, para que se possa perceber as 

metamorfoses da família e do seu direito. Mas 

pretendo, evidentemente, avançar um catálogo 

de situações que se identificam com a moderna 

desvalorização do conceito casamento/família o 

que certamente contribui para o abrandamento 

da constituição de família, maioritariamente 

provocada pela sociedade hipermoderna, 

levando a derrocada das relações familiares e 

sociais.  

 

 Uma preliminar questão tem que ver com a 

igualdade radical entre os cônjuges defendida e 

imposta por aquele que vai nascer ao longo 

desta noite (ou terá nascido dependendo da 

publicação do texto), o Messias, o salvador e 

Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Aos olhos da 

sociedade, tal igualdade parecia estranha e 

inconveniente, em termos de os próprios 

discípulos de Jesus usarem adágio quando 

questionados, ao afirmarem a despeito que "se 

tal é a condição do homem a respeito da sua 

mulher, não convém casar." (Mateus, 19, 10). Tal 

cenário ficou vencido na europa nos anos 60 e 

seguintes, sendo certo que, nos EUA o 

movimento era já mais antigo, o que permitiu 

que a afirmação dos direitos da personalidade 

no âmbito da família fosse possível, 

determinando, moldando, estabelecendo limites 

ao próprio estado de casado.  

 

 Dito de outra forma, o casamento deixou de 

ser o que o marido queria, passando a ser o que 

os cônjuges quisessem. Há mesmo quem diga, 

(caso do catedrático de Coimbra Diogo de 

Campos) que “aparentemente, recuperou-se por 

um lado, o «contrato», mas por outro lado 

«perdeu-se» o casamento.” Com isto, perde-se 

igualmente (a meu ver), a essência prática da 

família, ao deixar de ver em cada um dos outros 

o que precisa para se ser completamente ser 

(fraternidade e solidariedade), princípios 

impostos pelo direito natural, que corresponde 

ao seguinte teor: «dá-se e recebe, ama e é 

amado, perdoa e é perdoado, disponibiliza-se e 

vive em comunhão, tenta de tal maneira ser um 

com os outros, que os outros se tornam 

elementos constitutivos de seu ser.» Como se 

vê, a situação mormente é está, mas não 

estanca aqui. Outros “defeitos” provocados 

pela sociedade hipermoderna que destrói a 

relação familiar e parafamiliar é nos indicada 

por, Gilles Lipovesky. De acordo com o filósofo 

e sociólogo francês, os novíssimos 

comportamentos “anormais” identificam-se 
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com problemas ostentatorios, consumistas, 

vorazes e sobretudo hedonistas. Em momentos, 

Lipovesky chega até a ser radicalista ao 

comparar a atual situação deficitária como 

síndroma de Peter Pan. A escassez de trabalho 

concorre para o drama do isolamento afetivo e 

social por que passam os desempregados, tão 

bem visível no acentuado interesse na busca de 

internet como via que aspira o desejo de 

combater a solidão. O que seria do Homem 

hipermoderno sem a nova tecnologia…?  

 

 A solidão tem contribuído para o elevado 

nível de mortalidade com tendências a sufragar 

para uma escala global. Aliás, adverte 

Lipovesky, que «não podemos falar desta 

questão sem lembrar as derradeiras taxas de 

suicídio e correspondente tentativas. A título de 

exemplo, em França são cerca de 160.000 ao 

ano em relação as tentativas na classe jovem, o 

que revela a fragilidade do indivíduo 

hipermoderno quando confrontado com uma 

solidão interior por vezes insuportável.». Outro 

dado estatístico apresentado pelo autor é de que 

«a taxa de depressivos em França foi 

multiplicado por sete entre 1970 e 1996, o que 

significa que 11% dos franceses passaram 

recentemente por um episódio depressivo e 12% 

declaram ter padecido de ansiedade 

generalizada nos últimos seis meses». Dados 

opostos a estes poderão ser naturalmente 

compreendidos, na medida em que são poucos 

os que admitem a sua situação de miséria ou 

que confessam a sua infelicidade por medo ou 

por mera vergonha.  

 

 Com efeito, proponho, a sociedade que 

denomino “sociedade das aparências”, uma 

mudança paradigmática radical, onde os 

indivíduos reconheçam o seu desapontamento e 

sua insatisfação a fim de que lhes seja reposta o 

mínimo da sua dignidade – enquanto ser 

pensante, etc. Precisamos evocar e reavivar as 

ironias plesbicitadas por Nietzsche quando 

afirmava, «tornem-se duros» e de Marx quando 

impunha que «o trabalho, constitui a primeira 

necessidade da existência». Quero ser otimista 

que a ser assim, resgatar-se-á a essência do ser e 

do dever ser humano, tornando a família 

hipermoderna coabitável, o lugar protetor onde 

reine a confiança, onde se exerça a entreajuda e 

solidariedade, capaz de funcionar como 

instância consoladora, um refúgio (não apenas 

aquele que encontramos nos animais 

domésticos, como também no seu ser 

semelhante), face a um exterior que magoa, 

humilha e angustia.  

 

 Seguramente é na família que «cada um 

primeiro se apercebe da sua incompletude 

radical e se humaniza no intercâmbio constante 

com os outros, completando-se. Ou seja, 

ninguém existe sem os outros. É na família 

onde cada um descobre que o eu e os outros, os 

outros fazem parte do eu. Supera-se de igual 

modo a ardente aspiração de amor de Santo 

Agostinho por Deus “Tarde te amei, beleza tão 

antigo como nova. Tarde te amei.” É na família 

afetiva – aquela que sucedeu a tradicional 

família autoritária, onde se (re)descobre o amor 

a partir da inteligência coletiva (como doação 

original, como vida encarnada na vida). Boas 

festas & Feliz Natal.29 

                                                           
29 Infelizmente,  por lapso da NRDC@Escritório de 

Advogados, este artigo de opinião só agora é publicado. 
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 Sabia que...?  
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Global to Local Law News  

 UNIÃO EUROPEIA 

 Regulamento Delegado (UE) 2016/89 da Comissão, de 18 de novembro de 2015, que altera o 

Regulamento (UE) n.o 347/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à 

lista da União de projetos de interesse comum; 

 

 Decisão (UE) 2016/77 do Conselho, de 18 de janeiro de 2016, que confirma a posição adotada 

em nome da União Europeia no âmbito da 10.a Conferência Ministerial da Organização 

Mundial do Comércio no que diz respeito à concorrência na exportação e às questões em 

matéria de desenvolvimento; 

 

 Retificação do Regulamento de Execução (UE) n.o 1329/2014 da Comissão, de 9 de dezembro 

de 2014, que estabelece os formulários referidos no Regulamento (UE) n.o 650/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e 

execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em matéria de sucessões e à 

criação de um Certificado Sucessório Europeu (JO L 359 de 16.12.2014); 

 

 Retificação do Regulamento (CE) n.o 1215/2009 do Conselho, de 30 de novembro de 2009, que 

adota medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão 

ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia (JO L 328 de 15.12.2009); 

 

 Decisão (UE) 2016/21 do Banco Central Europeu, de 23 de dezembro de 2015, que altera a 

Decisão BCE/2008/17 que estabelece o regime de contratação pública conjunta do Eurosistema 

(BCE/2015/51); 

 

 Retificação do Acordo entre a União Europeia e a República da Colômbia sobre a isenção de 

visto para as estadas de curta duração (JO L 333 de 19.12.2015) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.019.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.019.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.019.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2016:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2016:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2016:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2016:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.007.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.007.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.007.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2016:006:TOC
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 CONSELHO EUROPEU 

 Carta de parabéns do Presidente Donald Tusk ao Presidente-eleito da República Portuguesa 

Marcelo Rebelo de Sousa. A 25 de janeiro de 2016, o Presidente Donald Tusk enviou uma carta 

de parabéns ao futuro Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 Apreciação Parlamentar 8/XIII 

Decreto-Lei n.º 246/2015, de 20 de Outubro, que procede à primeira alteração à Lei n.º 90/2009, 

de 31 de agosto, que institui 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 309-A/2000, de 30 de 

novembro e 13/2013, de 25 de janeiro, que cria o complemento por dependência. 

 

 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 Lei 107/XIII 

8.ª Alteração à Lei nº 53-B/2006, de 29 de dezembro – Atualização do valor da pensão mínima, 

pensão social e pensão rural ao nível da inflação. 

 

 Projeto de Lei 106/XIII 

Reforça os mecanismos de presunção do contrato de trabalho, garantindo um combate mais 

efetivo à precariedade e à ocultação de relações de trabalho subordinado, alterando o artigo 12º 

do Código do Trabalho. 

 

 Projeto de Lei 105/XIII 

Aprofunda o regime jurídico da ação especial de reconhecimento da existência de contrato de 

trabalho, instituído pela Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto, e alarga os mecanismos processuais de 

combate aos “falsos recibos verdes” e a todas as formas de trabalho não declarado, incluindo 

falsos estágios e falso voluntariado. 
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 Projeto de Resolução 98/XIII 

Propõe a consagração de uma nova missão para a autoridade para as condições de trabalho 

(ACT), alterando o seu âmbito de ação, reforçando os seus poderes e dotando-a de mais meios 

para combater a precariedade. 

 

 Projeto de Resolução 84/XIII 

Estudos de impacto nas negociações comerciais nas Regiões Ultraperiféricas. 

 

 Projeto de Lei 94/XIII 

Elimina a obrigatoriedade de apresentação quinzenal dos desempregados (alteração ao Decreto-

Lei n.º 220/2006, 3 de novembro). 

 

 Projeto de Lei 93/XIII 

Revoga o regime de requalificação. 

 

 Projeto de Lei 92/XIII 

Determina a obrigatoriedade de as instituições de crédito disponibilizarem uma conta de 

depósito à ordem padronizada, designada de "conta base", e proíbe a cobrança de comissões, 

despesas ou outros encargos pelos serviços prestados no âmbito dessa conta. 

 

 Projeto de Lei 90/XIII 

Institui a obrigatoriedade das instituições bancárias refletirem totalmente a descida da Euribor 

nos contratos de crédito à habitação e ao consumo. 

 

 Projeto de Lei 89/XIII 

Suspende as penhoras e vendas de habitação própria e permanente em processos de execução 

fiscal e determina a aplicação de um regime de impenhorabilidade desses imóveis. 

 

 Projeto de Lei 88/XIII 

Estabelece um regime de impenhorabilidade da habitação própria e permanente fixando 

restrições à penhora e à execução de hipoteca. 

 

 Projeto de Resolução 71/XIII 

Prorrogação do período transitório previsto no estatuto da carreira docente do ensino superior 

universitário e politécnico, garantindo condições para a conclusão dos doutoramentos e 

corrigindo injustiças. 

 

 Projeto de Resolução 69/XIII 

Pela requalificação do atual e construção de novo edifício do Estabelecimento Prisional de 

Ponta Delgada.  
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 Proposta de Lei 9/XIII 

Reduz o horário de trabalho para as 35 horas semanais. 

 

 Decreto da Assembleia 7/XIII 

Elimina as discriminações no acesso à adoção, apadrinhamento civil e demais relações jurídicas 

familiares, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, à primeira alteração 

à Lei n.º 9/2010, de 31 de maio, à vigésima terceira alteração ao Código do Registo Civil, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de junho, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

121/2010, de 27 de outubro. 

 

 Decreto da Assembleia 6/XIII 

Revogação das Leis n.os 134/2015, de 7 de setembro, relativa ao pagamento de taxas 

moderadoras na interrupção voluntária da gravidez, e 136/2015, de 7 de setembro (primeira 

alteração à Lei n.º 16/2007, de 17 de abril, sobre a exclusão da ilicitude nos casos de interrupção 

voluntária da gravidez). 

 

 Decreto da Assembleia 4/XIII 

Extinção da redução remuneratória na Administração Pública 

 

 Decreto da Assembleia 1/XIII 

Extinção da sobretaxa do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2016 – Diário da República n.º 15/2016, Série I 

de 2016-01-22 

A falta de pagamento do cheque, apresentado dentro do prazo previsto no art. 29.º da LUCh, 

pelo banco sacado, com fundamento em ordem de revogação do sacador, não constitui, por si 

só, causa adequada a produzir dano ao portador, equivalente ao montante do título, quando a 

conta sacada não esteja suficientemente provisionada, competindo ao portador do cheque o 

ónus da prova de todos os pressupostos do art. 483.º do CC, para ter direito de indemnização 

com aquele fundamento. 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 1/2016 – Diário da República n.º 2/2016, Série I de 

2016-01-05 

O prazo de 30 dias previsto no art 328.º, n.º 6 do Código de Processo Penal, na redacção anterior 

à Lei n.º 27/2015, de 14 de Abril, é inaplicável nas fases processuais em que, após a deliberação 

do tribunal sobre as questões da culpabilidade e da determinação da sanção, seguida ao 
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encerramento da fase de discussão, seja verificada a necessidade de repetição de prova registada 

no decurso dessa anterior fase de discussão por haver deficiência no registo efectuado 

mantendo-se, portanto, a eficácia da prova. 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2016 – Diário da República n.º 4/2016, Série I de 

2016-01-07 

É proibida, nos termos do preceituado pelo art.º 15.º da LCCG, por contrária à boa-fé, a 

cláusula contratual geral que autoriza o banco predisponente a compensar o seu crédito sobre 

um cliente com o saldo de conta colectiva solidária, de que o mesmo cliente seja ou venha a ser 

contitular. É proibida, nos termos do preceituado pelo art.º 18.º al. a) da LCCG, a cláusula 

contratual geral que autoriza o banco predisponente a ceder total ou parcialmente a sua posição 

contratual para outras entidades do respetivo grupo, sediadas em Portugal ou no estrangeiro. A 

nulidade da cláusula de atribuição de competência territorial pode ser apreciada em acção 

inibitória, em função da valoração do quadro contratual padronizado e não apenas no âmbito 

dos contratos concretos. 

 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 1-A/2016 – Diário da República n.º 4/2016, 1º 

Suplemento, Série I de 2016-01-07 - Presidência do Conselho de Ministros 

Autoriza a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E., a emitir 

dívida pública fundada no período transitório até entrada em vigor do Orçamento do Estado 

para 2016. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 6/2016 – Diário da República n.º 12/2016, Série I de 

2016-01-19 - Assembleia da República 

Recomenda a prorrogação do prazo para a alteração do escalão de contribuição dos 

trabalhadores a recibo verde. 

 

 Decreto Regulamentar Regional n.º1/2016/A – Diário da República n.º 18/2016, Série I de 2016-

01-27 - Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo 

Regulamenta o Subsistema de Incentivos para a Internacionalização. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2016/A – Diário da 

República n.º 12/2016, Série I de 2016-01-19 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia 

Legislativa. 

Prorroga o prazo de apresentação em Plenário do relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho 

criado no âmbito da Comissão Permanente de Assuntos Sociais para analisar e avaliar as 

políticas públicas regionais açorianas de proteção das crianças. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º2/2016/A – Diário da República n.º 7/2016, Série I de 2016-01-

12- Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa. 
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Aprova o Plano Anual Regional para 2016. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º 1/2016/A – Diário da República n.º 5/2016, Série I de 2016-01-

08 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa. 

Aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2016. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º2/2016/M – Diário da República n.º 10/2016, Série I de 2016-

01-15 - Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa. 

Cria o Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º1/2016/M – Diário da República n.º 9/2016, Série I de 2016-01-

14 - Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa. 

Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, que 

aprovou o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Comércio e Serviços, e transpôs a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios. 

 

 Decreto Regulamentar Regional n.º 1-A/2016/M – Diário da República n.º 13/2016, 1º 

Suplemento, Série I de 2016-01-20 - Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo. 

Regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários residentes 

na ilha da Madeira. 

 

 Decreto Regulamentar Regional n.º3/2016/M – Diário da República n.º14/2016, Série I de 2016-

01-21- Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo. 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2015/M, de 10 de julho, que aprova 

a orgânica da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES  

 

 Decreto Legislativo Regional N.º 1/2016/A de 8 de Janeiro 

Aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2016. 

 

 Decreto Legislativo Regional N.º 2/2016/A de 12 de Janeiro 

Aprova o Plano Anual Regional para 2016. 

 

 

https://dre.pt/application/file/73070258
https://dre.pt/application/file/73070258
https://dre.pt/application/file/73169080
https://dre.pt/application/file/73169080
https://dre.pt/application/file/73135254
https://dre.pt/application/file/73135254
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499237/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?10L0031
https://dre.pt/application/file/73184248
https://dre.pt/application/file/73184248
https://dre.pt/application/file/73229091
https://dre.pt/application/file/73229091
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69782196/details/normal?l=1
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+3+de+11+de+Janeiro+de+2016/Decreto+Legislativo+Regional+N+1+de+2016_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+13+de+Janeiro+de+2016/Decreto+Legislativo+Regional+N+2+de+2016_A.htm
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 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores N.º 1/2016/A de 19 de 

Janeiro  

Prorroga o prazo de apresentação em Plenário do relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho 

criado no âmbito da Comissão Permanente de Assuntos Sociais para analisar e avaliar as 

políticas públicas regionais açorianas de proteção das crianças. 

 

 S.R. Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares 

Despacho Normativo N.º 3/2016 de 12 de Janeiro 

Prorroga o prazo de entrega dos comprovativos das despesas executadas referentes a montantes 

do apoio à difusão informativa e apoio especial à produção, relativos ao 4.º trimestre do ano de 

2015, até 30 de janeiro de 2016. 

 

 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Pensão de Reforma; Sector Bancário; Complemento de Reforma - Acórdão de 18-01-2016 

“I - A cláusula em causa 122.ª ACT-C… 2011 aplica-se a trabalhadores do sector bancário, 

relativamente aos quais se verifiquem os pressupostos seguintes: i) que durante um determinado 

período de tempo tenham prestado a sua actividade profissional no sector bancário, estando então 

abrangidos pelo regime de segurança social substitutivo regulado por aquele instrumento de 

regulamentação colectiva de trabalho; ii) que apresentam igualmente um outro percurso de trabalho 

prestado fora daquele sector, durante o qual tenham estado sujeitos a “inscrição no regime geral de 

segurança social ou outro regime especial mais favorável que lhe seja aplicável”; iii) que, por estarem já 

desvinculados da primitiva entidade empregadora ou de qualquer outra entidade empregadora do 

sector bancário, passem à situação de invalidez ou de invalidez presumível fora do sector bancário. II - 

Verificados esses pressupostos, o fim visado pela cláusula é o de salvaguardar, para efeitos de cálculo da 

pensão de reforma, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador no sector bancário, em conformidade 

com o disposto no n.º 4 do artigo 63.º da Constituição da República Portuguesa, de acordo com o qual 

“[t]odo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões de velhice e invalidez, 

independentemente do sector de actividade em que tiver sido prestado”. III - Nos termos da referida cláusula 

o trabalhador que se reforme fora do sector bancário tem direito a que a entidade subscritora do acordo 

lhe pague um complemento de reforma, na proporção do tempo de serviço que prestou à mesma 

entidade, complemento esse necessário para perfazer a pensão de reforma atribuída pela segurança 

social, ou outro regime especial mais favorável que seja aplicável, como se todo o tempo de serviço 

prestado (seja no sector bancário ou fora do sector bancário) estivesse sujeito a inscrição obrigatória na 

segurança social. IV - O facto de existir um período contributivo na segurança social relativamente ao 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+8+de+20+de+Janeiro+de+2016/Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+Legislativa+da+Regi%C3%A3o+Aut%C3%B3noma+dos+A%C3%A7ores+N+1+de+2016_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+8+de+20+de+Janeiro+de+2016/Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+Legislativa+da+Regi%C3%A3o+Aut%C3%B3noma+dos+A%C3%A7ores+N+1+de+2016_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+4+de+12+de+Janeiro+de+2016/Despacho+Normativo+N%C2%BA+3+de+2016.htm
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A. compreendido entre Abril de 1993 e 1996, pelo exercício das funções de gerente da sociedade E…, 

não pode ser visto como se tal se devesse simplesmente àquele e ocorresse à margem da relação de 

trabalho subordinado que manteve com o D…, para nesse pressuposto se excluir esse período do cálculo 

do complemento de reforma. V - Sendo certo que o A. exerceu essas funções no interesse do D… – que o 

convidou para as assumir em sociedade sua associada - bem assim que esse exercício não teve qualquer 

efeito na relação contratual que mantinha com aquele, para se salvaguardar plenamente os efeitos 

visados pela cláusula 122.ª do ACT aplicável, haverá que considerar igualmente esse período no cálculo 

do complemento de reforma. VI - De outro modo, ou seja, acolher-se o entendimento seguido na 

sentença e defendido pela Ré, estar-se-ia a prejudicar injustificadamente o A., já que o complemento de 

reforma que lhe é devido por aplicação da cláusula 122.ª, ao não englobar aquele período de tempo, 

seria substancialmente reduzido, consequência que teria como causa exclusiva o facto de ter servido os 

interesses da entidade bancária sua empregadora, procedendo assim na execução do contrato de 

trabalho subordinado que com ela mantinha.” 

 

 Reexame dos Pressupostos da Prisão Preventiva; Suspensão da Prisão Preventiva; Doença Grave -

Acórdão de 13-01-2016 

“Doença grave, para os fins do art.º 211º1 do CPP, é aquela que é irreversível, põe em risco a vida do 

arguido e não pode ser tratada no EP.” 

 

 Segunda Perícia; Regime – Acórdão de 11-01-2016 

“I. O tribunal pode indeferir a realização da segunda perícia com fundamento no seu carácter 

impertinente ou dilatório, conclusão que decorre, desde logo, do princípio geral enunciado no artigo 

130.º do CPC. II. Tendo o recorrente solicitado a realização de segunda perícia, fundamentando as 

razões da sua discordância quanto às conclusões da primeira no que concerne à incapacidade 

permanente geral atribuída, invocando um relatório de ressonância magnética referido no relatório 

pericial contestado, bem como queixas e limitações também referidas no mesmo relatório, e ainda as 

conclusões do relatório médico junto com a petição, que lhe atribuiu uma desvalorização superior, a lei 

não permite ao juiz uma avaliação do mérito da argumentação apresentada como suporte da 

divergência, devendo determinar a realização da requerida diligência probatória, caso conclua que a 

mesma não tem carácter impertinente ou dilatório. III. No regime processual vigente, a segunda perícia 

terá sempre a mesma estrutura e o mesmo número de peritos da primeira: será singular ou colegial, 

consoante a primeira o tenha sido. IV. Decorre do disposto no n.º 3 do artigo 467.º do CPC, conjugado 

com o n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 45/2004, de 19 de agosto (Regime Jurídico das Perícias Médico-legais 

e Forenses), que as perícias médico-legais são obrigatoriamente realizadas nas delegações e nos 

gabinetes médico-legais do Instituto Nacional de Medicina Legal, incumbindo à referida instituição a 

nomeação dos peritos. V. Tendo a primeira perícia sido realizada por dois peritos, também a segunda o 

deverá ser, não podendo intervir os peritos que participaram na primeira.” 
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 Subsídio de Férias; Subsídio de Natal; Inconstitucionalidade - Acórdão de 04-01-2016 

“I – O Tribunal Constitucional, no seu acórdão nº 353/2012, de 05-07-2012, publicado no Dr 1ª série, de 

20.07.2012, decidiu declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, dos artigos 21.º e 25.º 

da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do Estado para 2012), bem como, ao abrigo do 

disposto no artigo 282.º, n.º 4, da CRP, não aplicar os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade 

à suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de Natal, ou quaisquer prestações correspondentes 

aos 13.º e, ou, 14.º meses, relativos ao ano de 2012. II – A mencionada restrição dos efeitos dessa 

inconstitucionalidade está também abrangida pela força obrigatória geral do citado Acórdão.” 

 

 Responsabilidade Civil Contratual; Responsabilidade Bancária; Boa-Fé; Descoberto em Conta – 

Acórdão de 07-01-2016  

“I - São pressupostos da obrigação de indemnização no quadro da responsabilidade contratual – onde se 

presume a culpa do devedor (artº 799º/1 CC), cujo critério de apreciação é comum à responsabilidade 

delitual –: a inexecução ilícita e culposa da obrigação, a existência de um prejuízo reparável e o nexo de 

causalidade adequada entre o último e a primeira. II - A não realização da prestação a que o devedor 

estava previamente vinculado caracteriza a ilicitude nesta espécie de responsabilidade; mas não é 

qualquer omissão da obrigação de prestar que constitui o devedor em responsabilidade contratual.  III - 

Os contratos de "depósito" bancário preenchem todos os elementos do tipo contratual do mútuo 

(real quod constitutionem), porquanto, em todas as suas modalidades, o mutuante entrega ao mutuário 

uma determinada quantia em dinheiro que este se obriga a reembolsar. IV - A maior parte dos 

“descobertos em conta” não configura uma operação formalmente negociada. Se o banco, satisfazendo 

as ordens do cliente e adiantando os fundos necessários à sua satisfação, disponibiliza quantias 

superiores ao saldo, é porque confia no cliente e na sua solvabilidade, pois a tal não está obrigado. Mas 

enquanto titular da conta, o cliente é sempre responsável pelo saldo devedor da sua conta no banco e 

respectivas consequências, nomeadamente as decorrentes da falta de saldo existente para cobrir as suas 

obrigações pecuniárias, face a autorizações de débito por si, ali, dadas.  V - No que tange a deveres 

bancários nas relações do banco com os clientes, incide sobre o banco a obrigação de adopção dos 

procedimentos de diligência, neutralidade, lealdade e discrição e respeito consciencioso dos interesses 

que lhe estão confiados, em consonância com os ditames da boa fé, sendo que a sua inobservância ou 

violação poderá pôr em causa a uberrima fides do cliente e o intuitus personae da relação e assim originar 

a responsabilidade de instituição financeira imprudente ou não diligente. VI - Tendo o A. e o banco Réu 

celebrado um Contrato de Compra e Venda e de Mútuo com Hipoteca (CH), na mesma data outorgando 

um contrato de empréstimo (Linha Complementar de Crédito -LCC) e o A. (por imposição do 

clausulado no segundo daqueles contratos) celebrado, ainda, contratos de seguro de vida e de seguro 

multirriscos/habitação e autorizando que tais seguros fossem debitados directamente na conta de 

depósitos à ordem aberta no banco Réu com vista à liquidação dos prémios de seguro, o facto de o Réu 

só tardiamente ter verificado a desconformidade na reposição das autorizações dos débitos directos para 

pagamentos dos prémios de seguros com atrasos no pagamento de várias das prestações devidas pelo A 

e de, com o desiderato de sanar esse incumprimento do A., ter procedido, então, ao pagamento das 

várias prestações em dívida dos dois seguros, dessa forma ficando a conta do A. sem dinheiro para 
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liquidar a prestação do empréstimo para habitação com o consequente incumprimento deste e dando 

origem à subsequente comunicação pelo R. ao Banco de Portugal, não torna o banco responsável por 

danos sofridos pelo A., maxime decorrentes desta comunicação. VII - É que, se o A. tivesse procedido 

(regularmente) a depósitos necessários e suficientes para cobrir as quantias devidas pelos vários 

contratos, de mútuo e seguros(pacta sunt servanda), era, de todo, indiferente que os débitos fossem 

efectuados nas datas devidas ou posteriormente. E, então, não teria havido lugar a qualquer 

incumprimento susceptível de fundamentar a comunicação ao Banco de Portugal. VIII - Nessa 

situação, não pode concluir-se pela inexecução ilícita e culposa das obrigações do banco Réu, muito 

menos pela existência da relação de causalidade (adequada) entre os danos eventualmente sofridos pelo 

A. e o facto ilícito imputado ao R. – assim faltando requisitos essenciais da responsabilidade civil 

contratual. IX - Aliás, não pode olvidar-se que o princípio da boa fé contratual vale em igual medida 

para ambas as partes na relação contratual. Daí que, se era espectável para o A. que o R. tivesse para 

consigo uma postura correcta, também não era menos espectável para o R. que o A. tivesse a mesma 

postura, designadamente, cumprindo pontual e integralmente com as obrigações que assumiu nos 

vários contratos subscritos.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 

 Locação Financeira; Providência Cautelar; Abuso de Direito – Acórdão de 14-01-2016 

“ I- Tendo o contrato de locação financeira findado por resolução, por falta de pagamento de rendas, é o 

locador que viu defraudada a expectativa de que os locatários adquirissem o direito de propriedade 

sobre o imóvel. II- Por isso, quando acciona a providência cautelar de entrega judicial do bem locado, 

ainda que o valor do imóvel seja superior ao devido pelos requeridos, não actua com abuso de direito.” 

 

 Responsabilidade Civil; Automóvel – Acórdão de 14-01-2016 

“I. Condena em objeto diverso do pedido, assim incorrendo na nulidade prevista na alínea e) do art.º 

668.º do CPC de 1961, o tribunal que, tendo o autor peticionado a condenação da seguradora na 

reparação in natura do edifício destruído pela colisão com a viatura, pesada de mercadorias, segurada 

na ré, condena esta no pagamento de uma quantia à autora, sem que tal mutação na prestação a fixar 

tivesse sido suscitada pelas partes. II. O art.º 508.º n.º 1 do Código Civil, com a redação introduzida pelo 

Dec.-Lei n.º 190/85, de 24.6, em vigor à data do acidente dos autos – julho de 1996 - que estipula que a 

indemnização fundada em acidente de viação, quando não haja culpa do responsável, tem como limite 

máximo, no caso de danos causados em coisas, ainda que pertencentes a diferentes proprietários, o 

montante correspondente à alçada da relação, deve ser compatibilizado com o n.º 1 do art.º 6.º do Dec.-

Lei n.º 522/85, de 31.12, com a redação introduzida pelo Dec.-Lei n.º 3/96, de 25.01 que, em 

cumprimento das exigências do Direito Comunitário em relação ao seguro obrigatório da 

responsabilidade civil automóvel, desde 01.01.1996 fixara o capital mínimo obrigatoriamente seguro, 

independentemente do número de vítimas ou da natureza dos danos, em Esc. 120 000 000$00 por 
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sinistro, ou seja, em € 598 557,47. III. Havendo mais do que um lesado, se o valor dos danos sofridos 

por todos exceder aquele limite, o n.º 1 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 522/85 estipula que “os direitos dos 

lesados (…) reduzir-se-ão proporcionalmente até à concorrência daquele montante.” IV. Se a seguradora, de 

boa-fé, pagar a algum ou a alguns dos lesados mais do que lhe competiria à luz do rateio previsto no n.º 

1 do citado art.º 16.º, não poderá ser obrigada a pagar aos outros lesados mais do que a parcela restante 

do capital seguro. V. Se a seguradora ressarcir na íntegra determinados lesados e não alegar nem 

demonstrar que o fez por justificadamente desconhecer os direitos de outros lesados, estes terão direito 

a receber o valor correspondente ao rateio a que houver que proceder nos termos do n.º 1 do art.º 16.º do 

Dec.-Lei n.º 522/85, vigente à data do sinistro, ainda que assim a seguradora tenha de desembolsar 

quantia que exceda o limite legal supra referido.  VI. A mora do credor apresenta-se como matéria de 

exceção face à sua pretensão de cumprimento da obrigação, pelo que cabe ao devedor demonstrá-la (n.º 

2 do art.º 342.º do Código Civil), ou seja, cabe ao devedor demonstrar que ofereceu ao credor a prestação 

que lhe era legalmente devida, e que este a recusou indevidamente ou não lhe deu a cooperação 

necessária à realização da prestação.” 

 

 Boa-Fé; Culpa In Contrahendo; Condenação Ilíquida – Acórdão de 14-01-2016 

"1ª-A boa fé consiste, em geral, no comportamento honesto e consciencioso, na lealdade de se conduzir, 

e tem no caso do artigo 227º do Código Civil, um sentido vincadamente ético, ao contrário do que 

sucede em muitos outros casos em que o seu significado (ético) se esgota numa situação psicológica 

muito simples e fácil de definir. 2ª- O nº 1 do artigo 227º do Código Civil refere-se, sucessivamente, à 

observância das regras da boa fé, tanto nos preliminares(fase negociatória) como naformação(fase 

decisória) do contrato. 3ª- A ruptura das negociações não implica necessariamente a violação das regras 

da boa fé; por isso não se pode concluir que só pelo facto de ter havido ruptura houve má fé de quem 

rompeu eventuais negociações. A simples entrada em negociações não pode ser tida como idónea para 

criar na outra parte uma convicção séria e fundada de conclusão do contrato. Haverá uma simples 

esperança de que tal suceda. 4ª- Só existe responsabilidade pré contratual quando no decurso das 

negociações preliminares uma das partes assumiu um comportamento que razoavelmente criou na 

outra parte a convicção de que o contrato se formaria, assim a predispondo a acções ou omissões que 

não teria adoptado se não tivesse aquela conclusão como certa. 5ª- Tal confiança na conclusão do 

contrato deve ser alicerçada em dados concretos e inequívocos, analisados mediante critérios de 

consciência e senso comum ou prática corrente. 6ª- Os danos ressarcíveis por culpa in 

contrahendo demonstram que a responsabilidade pré-contratual por ruptura das negociações 

preparatórias actua nos limites do interesse negativo (dano de confiança), em vez de conexionar-se com 

o interesse positivo (dano de cumprimento). 7ª- Só é possível deixar para liquidação a indemnização 

respeitante a danos relativamente aos quais, embora provada a sua existência, não existam elementos 

para fixar o montante, nem sequer recorrendo à equidade. 8ª- Provando-se apenas que o autor causou 

prejuízos ao réu de montante não concretamente apurado, não fornecendo o processo elementos para 

determinar o objecto ou a quantidade da condenação, a única solução jurídica é proferir condenação 

ilíquida, não sendo caso de recorrer a juízos de equidade nos termos do artigo 566º nº 3 do Código Civil, 

pois os factos provados não fornecem os limites legais exigíveis para aplicar esse conceito.” 
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 Regulamento de Custas; Taxa de Justiça Remanescente; Complexidade do Processo – Acórdão de 

14-01-2016 

“ I- Não está vedado, após a elaboração da conta de custas, o despoletamento do mecanismo de 

adequação jurisdicional da taxa de justiça remanescente previsto no n.º 7 do art. 6.º do Regulamento 

das Custas Processuais num quadro em que só após tal conta os Demandantes não condenados no 

pagamento das custas são confrontados, pela primeira vez, com a necessidade de procederem à entrega 

de tal remanescente que, por lapso do mesmo Tribunal, não puderam incluir na sua nota justificativa e 

discriminativa das custas de parte;  II- Para os efeitos da aplicação da referida norma, torna-se 

essencial conhecer a estrutura do processo em que surge a liquidação desse remanescente com vista a 

aferir do seu grau de exigência técnica ou complexidade; III- Deve considerar-se que o remanescente 

não será devido não quando as causas não tenham especial complexidade mas quando a sua dificuldade 

seja inferior à normal ou média - que terá sido a ponderada pelo legislador quando desenhou o sistema 

vertido no Regulamento das Custas Processuais; IV- Se assim não fosse, antes aquele legislador teria 

fixado que o pagamento do remanescente só se justificaria nos casos de particular dificuldade – 

eventualmente a definir pelo julgador – sendo, então, o regime de liquidação do remanescente 

excepcional e não regra como emerge, presentemente, do Regulamento das Custas Processuais ao 

permitir-se a sua dispensa apenas mediante despacho devidamente fundamentado, explicativo, 

patenteando a singularidade ou carácter atípico da situação concreta;  V- Na ponderação da dificuldade 

de uma acção, deve atender-se à dimensão dos articulados e alegações das partes, à natureza das 

questões a analisar e ao «peso» temporal e material da instrução.” 

 

 Processo Especial de Revitalização; Plano de Revitalização – Acórdão de 14-01-2016 

“I- Não obstante o plano de revitalização aprovado conter proposta que viola o disposto nos arts. 30º, 

nºs 1, 2, 3, 36º nº 2 e 3 da LGT, o voto contra da Autoridade Tributária e Aduaneira não constitui 

fundamento para a sua não homologação importando apenas a sua ineficácia relativamente a este 

credor. II- Com o processo especial de revitalização visou o legislador dar a oportunidade ao devedor e 

aos seus credores de alcançarem um acordo tendo em vista a sua revitalização, o que, numa empresa 

tem como pressuposto a prossecução de uma actividade previsivelmente lucrativa.  III- Daí que não 

configure um plano de revitalização aquele que não prevê resultados líquidos de exercício positivos no 

futuro e muito menos aquele que nem sequer prevê a prossecução da actividade da empresa.” 

 

 Insolvência; Legitimidade; Crédito Litigioso – Acórdão de 12-01-2016 

“O titular de crédito litigioso tem legitimidade para requerer a declaração de insolvência do seu 

devedor, ex vi art. 20/1 CIRE; A legitimidade em questão não se confunde com a questão de mérito 

relativa à existência ou inexistência do crédito invocado.”  
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 Medidas de Coacção; Requisitos; Perigo de Continuação da Actividade Criminosa – Acórdão de 

07-01-2016 

“I- Na ponderação da verificação do perigo a que se refere a alínea c) do artigo 204º do Código de 

Processo Penal, o Juiz de Instrução deve ser prudente e cauteloso já que o mesmo tem na base um 

perigo futuro incerto, ainda que assente em factos actuais concretos, sendo, por isso, maior o grau de 

incerteza na sua verificação, próxima de dotes de adivinhação. Inexistindo tal cautela pode-se 

transformar as medidas de coacção em verdadeiras medidas de segurança, não compatíveis com um 

processo penal democrático. II- O raciocínio a efectuar ao momento de aplicação de uma medida de 

coacção é, constatada a sua necessidade e dentro das legalmente admissíveis, qual aquela que melhor se 

adequa à atenuação ou eliminação dos perigos que se visam acautelar, tendo presente os princípios de 

concordância prática de interesses ou princípios constitucionais conflituantes (segurança/liberdade; 

realização da justiça/direitos fundamentais) e é, ao mesmo tempo, proporcional à gravidade do crime e às 

sanções previsivelmente aplicáveis a esse concreto arguido, tendo sempre em conta que a prisão 

preventiva e obrigação de permanência na habitação só devem ser aplicadas se as demais forem 

inadequadas ou insuficientes.” 

 

 Dever de Fundamentação; Processo de Promoção e Protecção; Medida Provisória – Acórdão de 

12-01-20146 

“1. O juiz, ao decidir, tem de “explicar” porque decide naquele sentido, indicando os factos e os 

dispositivos legais ou princípios jurídicos em que baseia a sua decisão, ou seja, explicar o “porquê”, 

factual e legal, daquela decisão, ainda que o possa fazer em termos mais sucintos em face da natureza 

da decisão em causa (no caso, medida provisória). 2. Ao aplicar uma medida provisória ao abrigo do 

disposto no art. 37º da LPCJP, o tribunal tem de referir o que, concretamente, e no seu prudente 

arbítrio, determina a aplicação de uma medida provisória, nomeadamente qual a situação de 

emergência que, no seu entender, a determina. 3. Será de emergência toda a situação que requer uma 

intervenção imediata, ainda que a título precário e provisório, de modo a remover tempestivamente o 

perigo detectado. 4. As situações elencadas no nº 2 do art. 3º da LPCJP são meramente 

exemplificativas, devendo a intervenção para promoção e protecção ter lugar quando se verifique 

qualquer situação que leve a concluir estarem os pais a pôr em perigo a segurança, saúde, formação ou 

desenvolvimento da criança ou do jovem.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 

 Competência Material; Tribunal Administrativo; Contrato de Prestação de Serviços; Município; 

Regime Aplicável; Direito Público – Acórdão de 12-01-2016 

“É da competência dos tribunais administrativos – e não dos tribunais judiciais – o litígio emergente da 

execução de um contrato de prestação de serviços em que uma das partes é um Município e que as 

partes submeteram expressamente a um regime substantivo de direito público, como é o caso do 
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Decreto-Lei nº 18/2008 (que aprovou o Código dos Contratos Públicos) e da Lei nº 12-A/2008 (que 

definia e regulava os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que 

exercem funções públicas, bem como o regime jurídico-funcional aplicável a cada modalidade de 

constituição da relação jurídica de emprego público).” 

 

 Litisconsórcio; Julgamento Implícito; Pressupostos Processuais; Caso Julgado Formal – Acórdão 

de 12-01-2016 

“I - Dizendo respeito a uma pluralidade de partes principais que se unam no mesmo processo para 

discutirem uma só relação jurídica material estamos perante uma situação de litisconsórcio, que poderá 

ser voluntário (artigo 27° do C.P.C.) ou necessário (artigo 28° do CP C.). II - Essa presença é exigida, 

nos termos da lei, quando é necessária a intervenção de todos os interessados e quando, pela própria 

natureza da relação jurídica, ela seja necessária para que a relação produza o seu efeito útil normal 

(artigo 28°. n.° 2 do C.P.C). III - É coisa afirmada por várias vezes, quer na doutrina, quer na 

jurisprudência dos Tribunais Superiores, a possibilidade do julgamento implícito de determinados 

pressupostos processuais, admitindo-se, inclusivamente, a formação de caso julgado quanto ao assim 

decidido quando as questões em causa, “...dados os termos da causa, constituem pressuposto ou 

consequência necessária do julgamento expressamente proferido.” IV - Havendo decisão inequívoca no 

sentido da legitimidade dos AA, embora não se tenha formado, ainda, caso julgado formal sobre essa 

questão, o artº 613, nºs 1 e 3, do NCPC, tal como outrora o correspondente artº 666º, nºs 1 e 3, do CPC, 

obsta a que o Tribunal, no despacho-saneador, se pronuncie sobre a mesma, mais a mais em sentido 

oposto àquele que havia determinado a admissão da intervenção das sociedades para pleitearem ao lado 

dos AA. V - As decisões interlocutórias que não sejam passíveis de recurso autónomo imediato não 

deixam de transitar em julgado quando, sendo desaforáveis a quem interponha recurso das decisões 

comtempladas no nº 1 do artº 644º do NCPC (691º, nº 1, do CPC), o recorrente não inclua aquelas no 

âmbito desse recurso (nº 3 do mesmo artº 644 e nº 3 do artº 691 do CPC), ou se, sendo desfavoráveis ao 

recorrido, quando este não suscitar a respectiva apreciação no âmbito das contra-alegações, assim 

ampliando o âmbito do recurso (solução imposta por aplicação analógica do nº 1 do artº 636º do NCPC). 

VI - Proferindo-se despacho em que, referindo-se a necessidade das sociedades de quem os Autores eram 

sócios terem também instaurado a acção, por se estar perante uma situação de litisconsórcio necessário 

activo, convidaram-se os Autores a provocar a intervenção dessas sociedades, que, subsequentemente, 

com alicerce no apontado litisconsórcio, foram admitidas a intervir como “associadas dos Autores”, 

deixou-se inequivocamente afirmada, de modo não tabelar, a legitimidade activa dos primitivos 

Autores, pelo que se forma caso julgado quando a essa matéria, o que obsta a que, posteriormente, 

nessa mesma acção, estes venham a ser declarados partes ilegítimas.” 

 

 Documentos; Junção com as Alegações de Recurso; Impugnação da Matéria de Facto; Contrato 

de Seguro; Pagamento Inicial do Prémio; Validade de Contrato – Acórdão de 12-01-2016 

“I – Fora do âmbito de aplicação do art.º 423.º do CPC, só nos casos escolhidos previstos no n.º 1 do 

art.º 651.º é permitido às partes juntar documentos às alegações.  II - Tais situações excepcionais são, 

por força da remissão para o art.º 425.º, aquelas em que a junção dos documentos não foi possível até ao 
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encerramento da discussão (por impossibilidade ou superveniência), ou ainda quando a sua 

apresentação se tornou necessária em virtude do julgamento proferido na 1.ª instância. III – 

Pretendendo-se impugnar a decisão atinente à matéria de facto, impõe-se ao Recorrente o cumprimento 

dos ónus especificados no art.º 640.º do CPC, por cujos termos se encontra vinculado a especificar, sob 

pena de rejeição, os concretos pontos de facto que considera incorrectamente julgados, os concretos 

meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou gravação nele realizada, que impunham 

decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida, e ainda a decisão que, no 

seu entender, deve ser proferida sobre as questões de facto impugnadas (cf. als. a), b) e c) do n.º 1). IV - 

A emissão pela seguradora do recibo de seguro, sem que este se mostre validado por alguma das formas 

previstas no n.º 4 do art.º 29.º do DL 291/2007, de 21 de Agosto (ou ainda por talão multibanco, 

conforme sugere a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão no seu Parecer 

82/10/DMC/DSP, de 3/2, acessível no sítio respectivo) não faz, por si, prova do pagamento. 

V – No contrato de seguro, o segurador, entidade para tal especialmente autorizada, mediante uma 

retribuição, o prémio, assume o risco económico da verificação de um dano, na esfera jurídica do 

tomador do seguro ou de terceiro. VI - Pela celebração do contrato, o tomador do seguro fica vinculado 

ao pagamento do prémio, ao passo que o segurador fica obrigado a efectuar determinada prestação 

pecuniária no caso da ocorrência do evento aleatório previsto pelas partes. VII - Nos termos do art.º 

19.º do DL 291/2007, ao pagamento do prémio do contrato de seguro ali previsto e consequências pelo 

seu pagamento aplicam-se as disposições legais em vigor, assim remetendo para os art.ºs 59.º a 61.º do 

DL 72/2008. VIII - Epigrafado de “Cobertura”, o art.º 59.º do regime jurídico do contrato de seguro é 

claro na consagração do princípio “no premium, no cover”, estabelecendo de forma terminante que “A 

cobertura dos riscos depende do prévio pagamento do prémio”. IX - Resulta do regime legal assim 

desenhado a absoluta necessidade do pagamento antecipado do prémio ou fracção para que se verifique, 

consoante se trate da prestação inicial ou subsequente, o início da cobertura do risco ou a renovação do 

contrato de seguro, ou ainda, no caso de estar em causa fracção do prémio no decurso da anuidade, a 

sua não resolução automática e imediata.” 

 

 Falecimento do Assistente; Consequências; Requerente do Prosseguimento dos Autos; Qualidade 

Processual - Acórdão de 13-01-2016 

“I - O procedimento criminal, atenta a sua natureza pública, apesar da morte do assistente, 

prosseguiria sempre, independentemente da vontade dos herdeiros. II - Por força do art. 4.º, do CPP, ao 

pedido de indemnização cível aplicam-se em primeira linha as normas do processo penal, e só 

subsidiariamente as normas do processo civil que se harmonizem com os princípios gerais do processo 

penal. III - Não faria sentido suspender o processo penal para habilitação de herdeiros, deixando a 

instância dependente da vontade dos herdeiros do falecido ou remetendo estes para os meios comuns, 

quando a questão a decidir diz respeito apenas à indemnização por danos não patrimoniais, emergente 

da prática de crimes. IV - A formalidade que deve imperar não é a suspensão da instância, prevista no 

art. 269.º, n.º 1, al. a), do CPC, como pretendem os recorrentes, mas a continuação dos autos, cuja 

iniciativa e impulso não depende das partes, atenta a natureza dos crimes e atenta a aplicação do 

princípio da adesão consagrado no art. 71.º, do CPP. V - Ao declarar que pretendia o prosseguimento 
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dos autos, por morte do pai, juntamente com as duas outras assistentes, não assumiu a assistência por 

direito próprio, mas apenas em representação do falecido assistente. VI - O facto de requerer 

juntamente com outras herdeiras o prosseguimento dos autos, não lhe confere a qualidade de assistente 

e de parte civil, em nome próprio, continuando estas a agir em nome do assistente e demandante 

falecido.” 

 

 Suspensão da Execução da Pena de Prisão – Acórdão de 13-01-2016 

“I - A suspensão da execução de pena de prisão, enquanto medida penal de conteúdo reeducativo e 

pedagógico é um poder-dever, ou seja, um poder vinculado do julgador, que deverá ser decretada 

sempre que se afigurar mais conveniente para a realização das finalidades das penas e se verifiquem os 

pressupostos a que alude o art 50.º do CP.  II - Um pressuposto formal (prisão não superior a 5 anos) e 

um pressuposto material (o prognóstico favorável relativamente ao comportamento do delinquente), 

enunciados no referido normativo. III - O arguido tem um grande percurso de penas de prisão suspensas 

na sua execução que não surtiram qualquer efeito no seu comportamento. IV - Assim, e perante todos 

os factos e o passado do arguido não podemos concluir por um prognóstico de que a simples censura do 

facto e a ameaça da pena bastarão para satisfazer os fins de prevenção geral e especial e a necessidade 

de punição.” 

 

 Coacção; Coacção Sexual; Acto Sexual de Relevo; Abuso Sexual de Crianças – Acórdão de 13-01-

2016 

“I - O bem jurídico protegido [no crime de coacção] é a liberdade de decidir e de actuar: liberdade de 

decisão (formação) e de realização da vontade. Numa perspectiva estrutural poder-se-á dizer que a 

liberdade pessoal se analisa em dois âmbitos essenciais: a liberdade de decisão e de acção e a liberdade 

de movimento. II - Esta liberdade de decisão e liberdade de acção são como que o lado interno e o lado 

externo da liberdade de acção. Nesta medida, o crime de coação não só abrange as acções que apenas 

restringem a liberdade de (decisão) e de acção – as acções de constrangimento em sentido estrito, ou seja 

a tradicional vis compulsiva –, mas também as acções que eliminam, em absoluto, a possibilidade de 

resistência – a chamada vis absoluta – bem como as acções que afectem os pressupostos psicológico-

mentais da liberdade de decisão, isto é a própria capacidade de decidir.” 

 

 Prazo de Constituição de Assistente; Crime Particular; Advertência Legal pela Autoridade 

Judiciária ou pelo OPC – Acórdão de 20-01-2016 

“ I - O n.º 4 do art. 246.º do CPP torna obrigatória para o denunciante de crime particular a declaração 

de que pretende constituir-se assistente e, neste caso, impõe à autoridade judiciária ou ao OPC a quem 

a denúncia foi feita verbalmente, a advertência ao denunciante da obrigatoriedade de constituição de 

assistente e dos procedimentos a observar. II -A lei não impõe a comunicação e explicação ao 

denunciante do estatuto do assistente [até porque nem todo o cidadão é jurista e, em princípio, só estes 

estarão em condições de o entender na sua plenitude] mas apenas a obrigação de como tal se constituir, 

como pressuposto da legitimidade para a promoção do processo. III - O recorrido entendeu, feita a 

notificação, o que seria razoável esperar que o homem médio tivesse igualmente entendido, resulta do 

seu posterior comportamento, ao ter solicitado protecção jurídica três dias após a apresentação da 
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queixa, dela fazendo constar, à solicitação para explicar, por palavras suas, a sua pretensão. IV - A 

indicação do prazo legal para a constituição de assistente permite ao destinatário da informação saber 

quando o mesmo, em princípio, terminará. Qualquer vicissitude que surja, seja de suspensão [v.g., 

férias judiciais], seja de interrupção [v.g., pedido de protecção jurídica], na contagem do prazo, nunca 

redundará em prejuízo do denunciante, e não se vê que delas, ou de algumas apenas, tenha que dar 

conta o OPC, no âmbito da informação sobre o pedido de protecção jurídica.” 

 

 Alteração Não Substancial dos Factos Descritos na Decisão Recorrida; Comunicação na Relação; 

Conferência – Acórdão de 20-01-2016 

“O princípio aqui estabelecido [art. 424, nº 3, do CPP] deve aplicar-se a situações não expressamente 

previstas na norma, como seja a de não haver lugar a audiência mas a conferência [como sucede nos 

autos].” 

 

 Direitos de Autor; Usurpação; Actividade de Difusão – Acórdão de 20-01-2016 

“I - A usurpação é um crime comum e de execução vinculada, que tutela o bem jurídico criação 

intelectual, artística e científica sendo que, parte significativa da acção típica está remetida para as 

formas de utilização de obra ou prestação previstas no CDADC, essencialmente contidas no seu art. 68. 

II - O estabelecimento comercial gerido pelo arguido [frutaria] é, face à matéria de facto que se mostra 

indiciada, obviamente, um lugar público. III - Deste modo, o que há a decidir é saber se a difusão de 

obra radiodifundida em local público através de colunas que, ampliando e distribuindo o som, não 

faziam parte integrante do aparelho que sintonizava a estação emissora de rádio, configura uma mera 

recepção [recepção – ampliação] da obra ou antes traduz uma nova utilização, uma recepção – 

transmissão, da mesma obra. IV - Constitui mera recepção e não reutilização da obra transmitida, a 

difusão de música ambiente através de várias colunas de som, distribuídas pelo tecto da frutaria, aberta 

ao público e gerida pelo arguido, ligadas a um circuito integrado de som, marca Efapel, sintonizado em 

determinada estação emissora de rádio;” 

 

 Insolvência; Resolução; Benefício da Massa Insolvente; Má-Fé; Presunção – Acórdão de 19-01-

2016 

“Verifica-se a presunção de má fé prevista no nº 4 do artº 120º do CIRE, relativamente àquele que, 

enquanto comprador numa venda de um imóvel pertencente a uma sociedade que, posteriormente, vem 

a ser declarada insolvente, se associa, nesse negócio, a outros dois compradores que, na respectiva 

escritura, outorgam nessa qualidade, em nome pessoal, bem assim como em representação da sociedade 

vendedora, de que eram, então, os dois únicos sócios gerentes.” 

  

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 

 Furto; Prova Instrumental; Livre Apreciação da Prova; In Dubio Pro Reo - Acórdão de 11-01-

2016 

“I- A prova de um crime não depende da existência de testemunhas presenciais nem a convicção do 

tribunal tem de limitar-se a esse tipo de prova podendo sustentar-se em prova instrumental que, 

logicamente ponderada e encadeada, permita inferir a factualidade imputada. II- É o que sucede, in 

casu, pois que apesar da inexistência de prova directa sobre a autoria dos factos, impõe-se concluir, 
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através da conjugação dos meios probatórios produzidos em julgamento com as regras da experiência, e 

da normalidade do acontecer pela prova positiva de que os crimes de furto foram cometidos e que o 

arguido é o seu autor.” 

 

 Acusação; Juiz; Julgamento; Irregularidade; Reparação – Acórdão de 11-01-2016 

“Se após a dedução da acusação, o juiz verificar a existência de irregularidade, não pode devolver o 

processo ao Mº Pº para a reparação desse vício praticado no inquérito.” 

 Aproveitamento de Obra Usurpada; Crime Tentado; Absolvição – Acórdão de 11-01-2016 

“I-A actividade de quem adquire um conjunto de obras contrafeitas e as transporta num veículo, ainda 

que com o propósito de as vir a vender, preenche o tipo de crime do art.º 199.º do CDADC na forma 

tentada.  II- Tendo em conta a moldura penal abstractamente aplicável para o crime consumado a 

prática do mesmo ilícito típico na forma tentada não é punível – artigos 22º, 23º Código Penal e 197º n.º1 

CDADC.” 

 

 Contra-ordenação; Decisão Administrativa; Omissão de Elementos da Situação Económica; Não 

Violação do Contraditório – Acórdão de 11-01-2016 

“ I-No âmbito do processo contra-ordenacional a jurisprudência tem sido unânime em considerar que a 

decisão administrativa, embora apresente alguma homologia com a sentença condenatória penal, tem 

uma estrutura semelhante a esta última, se bem que mais concisa, possui um nível de exigência e de 

compreensão inferior, devido à sua menor incidência na liberdade das pessoas. II- Por isso que, no caso 

dos autos, a omissão de elementos concretos e pormenorizados referentes à real situação económica do 

arguido e ao benefício retirado da prática da infracção, não afecta as garantias de defesa nem dificulta o 

exercício do direito de impugnação judicial. III- É que, sem qualquer inversão do ónus ou violação do 

direito ao contraditório, a arguida pode apresentar os elementos de facto e de direito susceptíveis de 

permitirem ao tribunal a apreciação quer da situação económica, quer do benefício retirado da prática 

da infracção, por forma a alcançar a aplicação de uma medida e a fixação de uma coima justa e 

equitativa.” 

 

 

 Violação de Domicílio; Abertura de Instrução; Assistente; Requerimento – Acórdão de 11-01-

2016 

“I- O requerimento do assistente para abertura da instrução tem de configurar substancialmente uma 

acusação, com narração dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena ou de uma 

medida de segurança e a indicação das disposições legais aplicáveis. II- Quando o Mº Pº arquiva o 

inquérito, é ele que fixa o objecto do processo, traçando os limites dentro dos quais se há-de desenvolver 

a actividade investigatória e cognitória do juiz de instrução. III- Se o requerimento do assistente para a 

abertura da instrução não contém uma acusação, nomeadamente por não narrar factos que integrem 

um crime, não pode haver legalmente pronúncia. IV- Não é o que sucede, in casu,, em que o quadro 

factual descrito no RAI, é suficiente para a eventual pronúncia dos arguidos como autores de um ilícito 

de violação de domicílio.” 

 

 Reconstituição; Valoração de Prova – Acórdão de 11-01-2016 

“A valoração da reconstituição realizada com recurso aos meios previstos no artº 152º, nº 2, do CPP, 

meios audiovisuais, no caso, com recurso a registo fotográfico, que visou a dinâmica do acto processual 

e fixou o tempo para efeitos de visualização futura, não traduz violação do preceituado no artº 357º, nº 

3, do CPP.” 
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 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 

 Fundamentação de Facto; Nulidade da Sentença – Acórdão de 21-01-2016 

“I- A total falta da exposição da matéria de facto numa sentença, sendo certo que ela decidiu com base 

em alguns não expostos, gera a nulidade da sentença [art.º 655.º, n.º 1, al. a), Cód. Proc. Civil]. 

II- Não obstante o disposto no art.º 665.º, n.º 1, Cód. Proc. Civil, tal nulidade não é suprível pelo 

tribunal de recurso.” 

 

 Factos Instrumentais; Perda de Interesse do Credor; Benfeitorias – Acórdão de 21-01-2016 

“I- O art.º 611.º, n.º 1, Cód. Proc. Civil, aplica-se também aos factos instrumentais. 

II- Na segunda alternativa colocada pelo art.º 808.º, n.º 1, Cód. Civil (interpelação para cumprir sob 

pena de se converter a mora em incumprimento definitivo), a perda de interesse na prestação não tem 

relevo. III- A mobília de uma casa (lá colocada por quem a habita) não é uma benfeitoria, nos termos 

do art.º 216.º, Cód. Civil.” 

 

 Fundamentação de Facto; Acordo – Acórdão de 21-01-2016 

“I- O despacho que condena no incumprimento das responsabilidades parentais (art.º 181.º da OTM) 

deve ser fundamentado com factos de onde resulte tal incumprimento. 

II- Não se pode condenar uma parte, naqueles termos, se aquilo em que se baseia é apenas um acordo de 

regulação que prevê obrigações.” 

 

 

 Seguro Automóvel; Carta de Condução – Acórdão de 21-01-2016 

“I- O seguro de automobilista, previsto no art.º 6.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 291/2007, abrange os riscos 

emergentes ou relacionados com a circulação de veículo ou veículos registados em nome do segurado, 

quando por ele conduzidos. II- A restrição, constante de uma condição particular, de que o condutor de 

veículos isentos da obrigação de segurar não pode ser aceite por ir além do citado preceito legal e por a 

isenção da obrigação de seguro apenas se referir a Estados.” 

 

 Locatário; Transmissão do Arrendamento – Acórdão de 21-01-2016 

“O locatário a que se refere o art.º 1056.º, Cód. Civil é um daqueles a quem a lei reconhece tal qualidade, 

o que pode acontecer por força da transmissão do direito ao arrendamento nos termos do art.º 57.º da 

Lei 6/2006.” 

 

 Solidariedade; Interpretação da Declaração Negocial – Acórdão de 21-01-2016 

“I- Chamar-se, num contrato de crédito bancário, a um interveniente «avalista» ou «garante» não 

define os termos em que tal pessoa responde pela dívida. II- Se, no mesmo contrato, o chamado 

«avalista» ou «garante» assume como solidária a responsabilidade juntamente com o primeiro devedor, 

tal significa que se estabelece o regime do art.º 518.º, Cód. Civil. III- Perante documentos escrito onde 
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constam as referidas expressões, cumpre o art.º 238.º, Cód. Civil, a interpretação que define o 

interveniente como responsável solidário.” 

 

 Factos Instrumentais; Insolvência Culposa; Presunção – Acórdão de 07-01-2016 

“I - Os factos complementares podem ser utilizados nos termos do disposto no art. 5º nº 2 al. b) do CPC, 

ou seja, não carecem de alegação das partes. II - São requisitos da insolvência culposa, nos termos do 

n.º 1 do artigo 186º do CIRE, a actuação (acção ou omissão), com culpa (dolo ou culpa grave), do 

devedor ou dos seus administradores, de direito ou de facto, nos três anos anteriores ao início do 

processo, e o nexo causal entre a actuação e a criação, ou agravamento, da situação de insolvência.III - 

Demonstrando-se que a actuação do devedor ou dos administradores da insolvência preenche algumas 

das alíneas do n.º 2, a lei considera criada, ou agravada, a situação de insolvência e funciona a 

presunção absoluta ou juris et jure e, assim, inilidível, de que a insolvência é culposa. IV - Os 

comportamentos descritos no n.º 2 do art.º 186.º do CIRE afectam negativamente, e de forma muito 

significativa, o património do devedor, e eles próprios apontam, de modo inequívoco, para a intenção 

de obstaculizar o ressarcimento dos credores, presumindo-se, por isso, juris et de jure, que a insolvência 

é culposa. V - O nº 2 do art.º 186.º estabelece, nas diversas alíneas (a) a i)), presunções juris et de jure de 

insolvência culposa, a partir de certas condutas dos administradores, como os actos destinados a 

empobrecer o património do devedor e ao não cumprimento de determinadas obrigações legais. VI - 

Consagra-se uma presunção inilidível de culpa grave, como do nexo de causalidade entre esses 

comportamentos e a criação ou agravamento da situação de insolvência.” 
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