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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, working-papers, recensões ou comentários de jurisprudência 

(1 a 20 páginas), bem como com noticias,  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  

 Qualquer texto enviado para NRDC@Escritório de Advogados deve ser acompanhado por 

uma foto a cores do autor, grau académico (BSc. (Licenciado), LL.M (Mestre), Ph.D 

(Doutorado)) e atividade profissional (v.g., Advogado, Professor Universitário, Jurista, etc), 

título do artigo, bem como deve ser escrito com o tipo de letra Bodoni MT, tamanho 11, 

espaçamento 1, 15. Todas as margens das páginas devem ter 3 cm.  Os textos propostos devem 

ser enviados num único ficheiro, word ou compatível por correio eletrónico, para e-mail: 

nrdcadvogados@gmail.com 

 Dito isso, desejamos a todos uma boa leitura, caso queira consultar todas as newsletters 

clique aqui 

 

 

mailto:nrdcadvogados@gmail.com
mailto:nrdcadvogados@gmail.com
https://globaltolocallawnews.wordpress.com/
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 Artigos de Opinião 

 

Paulo Cunha 
Jurista 

Mestre em Direito 

 

"O REGIME DO CONTRATO DE 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 

DE ESPETÁCULOS "  

 

 

 Dados recentes indicam que no período 

compreendido entre os anos 2008 e 2015 a 

percentagem de portugueses a exercer 

trabalho em atividades artísticas, de 

espetáculos, desportivos e recreativos subiu 

de 0,9 para 1,5% - acompanhando a 

tendência dos restantes países da UE1. A 

progressiva afirmação e desenvolvimento 

                                                           
1 Fontes/Entidades: Eurostat | Institutos Nacionais 

de Estatística, PORDATA 

das atividades culturais decorre do seu 

reconhecimento enquanto área de 

intervenção das políticas públicas; da 

crescente importância das atividades 

culturais no desenvolvimento económico e 

estratégias de qualificação dos territórios; 

da intensificação da atividade das 

estruturas do setor terceiro como as 

associações, fundações e cooperativas no 

tecido cultural; do significativo crescimento 

do emprego no sector cultural e, 

consequentemente, mais expressão deste 

área no total do emprego; do aumento e 

diversificação da formação em áreas 

culturais especializadas, sendo a posse 

destas habilitações um critério cada vez 

mais importante no recrutamento de 

trabalhadores em diversos domínios e 

funções, da criação à intermediação 

cultural; da acrescida atenção, por parte 

dos governos, partidos políticos e 

associações profissionais quanto às 

condições de exercício do trabalho cultural 

e artístico e às necessidades de regulação em 

dimensões, entre outras, como a 

certificação e os regimes contratuais. 

 

 Não obstante o relevo da atividade 

cultural e crescente número de profissionais 
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envolvidos, a proteção e valorização do 

respetivo estatuto profissional não tem 

acompanhado aquela evolução, assistindo-

se a uma degradação das suas condições 

sócio laborais. Um inquérito2 realizado no 

início de 2016 a um universo de meio milhar 

de profissionais concluiu que destes, 50% 

emitem recibo verde, 22% dos profissionais 

mantêm um contrato de trabalho sem 

termo, 12% contrato a termo certo, e 16% 

não tem qualquer vínculo. Representantes 

destes trabalhadores estimam que cerca de 

66% dos trabalhadores das áreas criativas e 

artísticas vivem em situação precária e 

30% aufere anualmente entre zero e três 

mil euros. 

 

 O reconhecimento da especificidade do 

trabalho desenvolvido por estes 

profissionais, a par do reduzido grau de 

proteção jurídica reclamou a atenção dos 

poderes públicos para a necessidade da sua 

regulamentação. A Lei n.º 4/2008 de 7 de 

fevereiro aprovou o regime jurídico dos 

contratos de trabalho dos profissionais de 

espetáculos revogando os primeiros 

Diplomas enquadradores: Decretos-Leis n.º 

43 181 e 43 190, ambos de 23 de Setembro 

de 1960, o Decreto-Lei nº 38/87, de 26 de 

Janeiro e os artigos 19.º a 21.º da Lei nº 

30/2006, de 11 de Julho. Desde a sua 

entrada em vigor foi alterado pela Lei nº 

105/2009, de 14 de Setembro, que lhe 

aditou um artigo relativo aos casos 

especiais de contrato de muito curta 

duração e pela Lei nº 28/2011, de 16 de 

Junho. 

 

 Não obstante a existência de um quadro 

legal enquadrador, a sua eficácia prática e 

respetivo cumprimento é inversamente 

                                                           
2 Da autoria de Helena Vasques Carvalho 

proporcional às expectativas iniciais 

decorrentes da aprovação dos normativos 

vigentes: não só o controlo da legalidade 

deste tipo de relação contratual é reduzido 

como são inúmeras as questões suscitadas 

por este regime especial. Sem pretender 

abordar o tema de forma exaustiva, visa-se 

alertar para algumas especificidades do 

regime do contrato de trabalho dos 

profissionais do espetáculo. 

  

I-Âmbito de aplicação 

 

 Na sua redação original, a Lei 4/2008 

definiu o conceito de espetáculo público 

exemplificando o que se considerava ser 

uma atividade artística - possivelmente 

com receio de limitar o conceito de artista 

de espetáculo público – mas as alterações 

posteriormente introduzidas privilegiaram 

a enumeração das atividades abrangidas 

classificando-as em artísticas, técnico-

artísticas e de mediação. São artísticas, 

para efeitos de aplicação deste regime 

jurídico, ”as atividades ligadas à criação, 

execução e interpretação de obras”; técnico-

artísticas, as “ligadas aos materiais, 

equipamentos e processos produtivos de 

suporte às artes do espetáculo e do 

audiovisual” e de mediação as atividades 

relacionadas com a “produção, a realização e 

divulgação de artes de espetáculo ou de 

audiovisual, incluindo valorização e 

divulgação das obras e dos artistas.”  

 

 Sem deixar de reconhecer o mérito de 

especificar o máximo de situações 

relativamente às quais este Diploma pode 

ser aplicado, tal não deve prejudicar a 

manutenção de uma norma suficientemente 

abrangente que possa colmatar o défice de 

previsão do legislador, que dificilmente 
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pode acompanhar o ritmo de evolução do 

mundo globalizado. É que não sendo 

possível definir uma enumeração taxativa 

dos profissionais de espetáculos, questões 

como o enquadramento de certo tipo de 

artistas, como os ligados às belas-artes, 

dificultam uma maior clareza na sua 

aplicação. Parece ter sido intenção do 

legislador excluir este tipo de profissionais, 

perfilhando a distinção entre artista e 

profissional de espetáculos. 

 

 O regime agora em análise aplica-se aos 

espetáculos ou eventos públicos 

excecionando as atuações artísticas não 

destinadas ao público. Espetáculo é aquilo 

que chama e prende a atenção, encenação 

para ser apresentada diante de um público, 

em teatro, televisão, rádio, casas noturnas 

ou mesmo ao ar livre. Curiosa a noção 

jurídica de espetáculo apresentada por 

Costa Pimenta: “como uma coisa imaterial 

(incorpórea) destinada ao simultâneo e 

imediato desfrute visual e/ou auditivo de um 

conjunto de terceiros, a que se chama público 

(espectadores/ouvintes), para recreio destes, a 

título gratuito ou oneroso”. A Lei dispõe e 

esclarece que são considerados espetáculos 

públicos ou eventos culturais públicos, “as 

manifestações artísticas ligadas à criação, 

execução e interpretação que se realizem 

perante o público e ainda as que se destinem a 

gravação e a transmissão para posterior 

difusão pública, nomeadamente em teatro, 

cinema, radiodifusão, televisão ou outro 

suporte audiovisual, Internet, praça de touros, 

circo ou noutro local destinado a atuações ou 

exibições artísticas”. 

 

 

 

 

II - Vínculo contratual 

 

 A Lei nº 4/2008, dispõe que em tudo o 

que nela não estiver previsto se aplica 

subsidiariamente o Código do Trabalho. 

Ora importa, desde logo, esclarecer se os 

profissionais de espetáculos podem ser 

sujeitos de um contrato de trabalho, sendo 

a compatibilização da autonomia técnica 

destes profissionais com uma relação de 

trabalho subordinado uma das questões 

mais controvertidas neste tipo de atividade.  

 

O legislador entendeu, e bem, que sem 

prejuízo da autonomia técnica que 

necessariamente existe, pode haver 

situações - e, efetivamente há - em que é 

evidente o poder efetivo do empregador 

sobre a atividade do profissional de 

espetáculos, designadamente na 

determinação do horário de trabalho, do 

local da sua prestação, das instruções sobre 

a forma do artista exprimir a sua arte, 

podendo, inclusivamente - ainda que em 

abstrato - punir condutas não conformes às 

ordens recebidas ou às condições acordadas. 

De resto, o próprio Código do Trabalho 

admite a possibilidade do exercício do 

trabalho com autonomia técnica em 

simultâneo com a sujeição à autoridade e 

direção do empregador como previsto no 

artigo 116.º. Face ao exposto, conclui-se 

que os profissionais de espetáculo podem 

ser sujeitos de contratos de trabalho, 

aplicando-se na sua regulação a Lei nº 

4/2008 e, subsidiáriamente, o Código do 

Trabalho. 

 

III - Contrato de Trabalho Especial  

 

 A redação conferida pela Lei nº 28/2011 

suprimiu a menção “contrato de trabalho 
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especial” que constava na redação 

primitiva, por “contrato de trabalho”3 sem 

que tal signifique a perda do seu cariz 

“especial”, tanto mais que se lhe aplicam 

em primeira linha as normas especiais 

próprias deste tipo de contrato e previstas 

na Lei nº4/2008, aplicando-se 

subsidiariamente as regras gerais do Código 

do Trabalho que não sejam incompatíveis 

com a especificidade destes contratos, 

fazendo-se assim, uma combinação da lei 

geral com a regulamentação especial. 

 

De facto, dúvidas não restam de que o 

trabalho prestado pelos profissionais do 

espetáculo apresenta características muito 

particulares, decorrentes da qualidade dos 

profissionais, das funções realizadas, da 

forma como se desenvolvem e mesmo da 

sua aceitação pelo público, 

independentemente do esforço e do talento 

daquele profissional. Daí a inadequação ou 

insuficiência das disposições normativas da 

lei geral para regular este tipo de relação de 

trabalho aplicando-se apenas as 

compatíveis com a especificidade daquele 

regime especial. 

 

IV - Modalidades do contrato de trabalho 

 

 O regime dos contratos de trabalho dos 

profissionais de espetáculos prevê quatro 

modalidades de contrato: a) contrato por 

tempo indeterminado; b) contrato a termo; 

c) contrato por tempo indeterminado com 

cláusula de intermitência e d) contrato de 

trabalho com pluralidade de trabalhadores.  

 

                                                           
3 No direito espanhol, é considerado contrato de 

trabalho especial, como dispõe o art.2.1.al.e) do ET, 

regulada no RD 1435/1985 

 a) O contrato por tempo indeterminado 

reveste uma duração indefinida ou 

indeterminada. Como refere o Prof. Leal 

Amado “o emprego normal ou típico, que 

ainda funciona como paradigma, é um 

emprego permanente, de duração indefinida 

ou indeterminada, é um emprego em que o 

trabalhador labora para quem o retribui, é um 

emprego a tempo inteiro ou completo, é um 

emprego que tem a empresa como palco de 

execução”. Com as introduções introduzidas 

pela Lei nº 28/2011, deixou de se exigir que 

o contrato de trabalho dos profissionais de 

espetáculos tivesse de observar a forma 

escrita, podendo o contrato de trabalho 

ajustar-se por mero consenso;  

 

 b) A Lei n.º 4/2008 acolheu a modalidade 

do contrato de trabalho a termo resolutivo, 

certo ou incerto. O contrato tem a duração 

que as partes acordarem e apenas pode ser 

sujeito a uma renovação se as partes assim 

o estipularem expressamente com o limite 

máximo de seis anos. Este regime suscita 

diversas questões tais como a 

obrigatoriedade da invocação de um motivo 

justificativo, como previsto no Código do 

Trabalho. Será suficiente, na esteira de 

Palma Ramalho alegar que a celebração do 

contrato de trabalho se destina ao 

desempenho de uma atividade artística? 

Ou, como defende Júlio Gomes, não terá o 

legislador “cometido uma generalização 

excessiva” ao admitir a contratação a termo 

para todas as atividades de espetáculos? 

Quanto ao contrato de trabalho a termo 

incerto parece - não fazendo sentido que 

seja de outra forma - que o legislador 

admitiu, como pressuposto da sua 

celebração, a existência de uma 

determinada atividade ou serviço, ou 

melhor, que a celebração desta modalidade 
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de contrato dependerá desse acontecimento 

futuro e certo e que esse acontecimento terá 

de estar relacionado com a actividade a 

realizar pelo artista. Outras questões 

poderão ser suscitadas tais como o direito à 

compensação em caso de caducidade, os 

prazos de comunicação da vontade de 

cessar o contrato ou as consequências da 

falta de cumprimento do requisito da forma 

do contrato de trabalho a termo.... é que a 

redação do artigo 10.º n.º 2 do regime em 

análise não é evidente. Na ausência de uma 

resposta clara pode ser útil a revisitação do 

Acórdão do STJ de 2007.4  

 

 c) Para incentivar a celebração de 

contratos de trabalho e contrariar a prática 

dos “recibos verdes”, introduziu esta Lei a 

figura do exercício intermitente que se 

caracteriza pela alternância de períodos de 

inatividade com períodos de atividade do 

trabalhador. Quando os espetáculos 

públicos não apresentem carácter de 

continuidade e as partes celebrem contrato 

de trabalho por tempo indeterminado, 

podem acordar em sujeitar o mesmo ao 

regime intermitente, temporária ou 

definitivamente, desde que tal conste de 

                                                           
4 O Acórdão do STJ de 24/01/2007 pronunciou-se 

sobre o contrato a termo de um treinador desportivo 

profissional que não se encontrava reduzido a 

escrito, tendo considerado que a falta de observância 

da forma escrita não acarretou a conversão do 

contrato em sem termo. Isto porque, considerando 

que o perfil, as qualidades e aptidões técnicas de um 

treinador são elementos relevantes para a 

consecução dos projetos desportivos e dos objetivos 

fixados pelo clube, o que tornava o contrato com ele 

celebrado distinto dos contratos de trabalho 

comuns, entendeu o STJ aplicar por analogia o 

regime jurídico dos praticantes desportivos e, 

consequentemente, considerar ser a invalidade do 

contrato a consequência para a falta de observância 

de forma escrita do contrato a termo. 

documento escrito, assinado pelas partes 

com as seguintes menções: regime de 

intermitência; data da celebração do acordo 

e início da produção dos respetivos efeitos; 

período temporal a que respeita; períodos 

mínimos de trabalho efetivo e respetiva 

retribuição, bem como o valor da 

retribuição para os períodos de inatividade. 

No regime de trabalho intermitente 

considera-se como tempo de trabalho 

efetivo a duração, promoção e preparação 

dos espetáculos públicos e o tempo 

despendido na deslocação quando se trate 

de espetáculos itinerantes. Durante o 

período de inatividade o trabalhador, além 

de poder exercer outra atividade, tem 

direito a receber uma compensação 

retributiva, a fixar de acordo entre as 

partes, com um mínimo de 30% da 

retribuição normal e, os complementos 

retributivos, designadamente, subsídios de 

férias e de natal, calculados com base no 

valor previsto para a retribuição 

correspondente ao último período de 

trabalho efetivo. 

 

 d) A Lei admite a possibilidade do 

empregador celebrar um contrato de 

trabalho com uma pluralidade de 

trabalhadores para a prestação de uma 

atividade artística em grupo5. Esse 

contrato pode ser celebrado diretamente 

pelos trabalhadores ou através de um 

representante comum, designado chefe de 

                                                           
5 A lei francesa, no seu art. L7121-7 do Code du 

Travail, também admite a celebração de um 

contrato de trabalho comum a vários artistas, desde 

que diga respeito a artistas que actuem no mesmo 

número ou a músicos que pertençam à mesma 

orquestra. Este contrato pode ser assinado por um 

dos artistas a que diga respeito, desde que este esteja 

munido de procuração que lhe permita representar 

os demais identificados no contrato. 
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grupo, com a indicação individualizada de 

todos os trabalhadores, após estes lhe 

outorgarem, por escrito, os necessários 

poderes de representação6. O contrato pode 

ser celebrado por tempo indeterminado, 

com ou sem regime de intermitência, ou a 

termo resolutivo certo ou incerto. Não 

obstante ser apenas um contrato, os 

vínculos laborais são tantos quantos os 

trabalhadores que integram o grupo e 

poderem ser exercidos, autonomamente - 

relativamente a cada um dos trabalhadores 

- os poderes de direção e disciplinar. Porém, 

quando celebrado a termo resolutivo, 

verificando-se o termo, extinguem-se todos 

os vínculos laborais dos membros do grupo. 

O mesmo já não sucede, em caso de 

impossibilidade de prestação de trabalho 

por um dos trabalhadores abrangidos pelo 

contrato de trabalho em grupo, a não ser 

quando tal situação impossibilite a 

continuação da atividade. Daqui resulta 

que no ordenamento jurídico português, no 

contrato de grupo estamos perante vários 

vínculos laborais, em número idêntico ao 

dos trabalhadores abrangidos pela 

atividade a prestar7, podendo ser acordados 

diferentes montantes a pagar 

individualmente, devendo essa menção 

                                                           
6 Na lei espanhola, o chefe do grupo tem de ser um 

membro do grupo, desempenhando uma função 

ativa na execução do próprio contrato de trabalho. 

De facto, ele constitui o elo de ligação entre 

empregador e demais trabalhadores abrangidos pelo 

contrato de trabalho, sendo inclusivamente a ele que 

o empregador entrega a retribuição do grupo e, 

sendo ele que a distribui pelos demais trabalhadores. 
7 No ordenamento espanhol, no contrato de grupo 

estamos perante um único vínculo laboral, havendo 

duas partes, em que uma delas consiste numa 

pluralidade de trabalhadores. 

constar do contrato de trabalho, bem como, 

o regime de cada um deles8. 

 

V-Direitos e deveres 

 

 No exercício da sua atividade, os 

profissionais de espetáculos estão sujeitos 

aos direitos e deveres previstos no Código 

do Trabalho para a generalidade dos 

trabalhadores. No entanto, a especificidade 

desta relação laboral reclamou o particular 

enfoque de alguns desses direitos e deveres. 

Vejamos: o primeiro dever dos profissionais 

de espetáculos é o ”especial dever de 

colaboração com os restantes membros do 

grupo, tendo em vista a execução da atividade 

em comum”. Sendo a atividade 

desenvolvida em grupo, a deficiente 

prestação de um profissional pode fazer 

perigar a prestação de todos os outros ou 

mesmo a própria atividade, daí ter ficado 

bem expresso o especial dever que recai 

sobre o profissional de espetáculos de tratar 

com urbanidade e probidade todos aqueles 

que com ele se relacionam na execução do 

contrato de trabalho. 

 

 O direito à ocupação efetiva assume um 

particular relevo decorrente da 

especificidade deste contrato. De facto, a 

prestação de trabalho efetivo pelos 

profissionais do espetáculo corresponde a 

interesses importantes do trabalhador, 

podendo a inactividade, quando 

injustificada, causar-lhe desvantagens 

profissionais e pessoais sérias. Como 

salienta Jorge Leite “a notoriedade, o 

prestígio, o «público» que os executantes de 

certas profissões podem alcançar constituem, 

                                                           
8 Diferentemente do ordenamento jurídico espanhol, 

em que a retribuição é paga em grupo, distribuindo-

o os seus membros entre si. 
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frequentemente, um factor de aumento da sua 

«cotação no respectivo mercado», razão pela 

qual, a inactividade (imposta) seja um factor 

de desvalorização pessoal e profissional do 

trabalhador”. Este direito está circunscrito à 

realização de ensaios e atividades 

preparatórias do espetáculo público, não 

havendo qualquer obrigação de o 

empregador o fazer participar nos 

espetáculos públicos. Parece ter sido 

intenção do legislador conferir ao realizador 

ou produtor - face ao resultado dos ensaios 

e das atividades preparatórias e tendo em 

conta o público-alvo - uma margem de 

escolha daqueles que entende deverem 

participar no espetáculo público. Sendo 

porém os poderes de organização e direção 

do empregador, não é menos verdade que, 

sem razões objetivas de natureza técnica ou 

funcional, a obstaculização à prestação 

efectiva de trabalho pode consistir na 

privação da função e no esvaziamento do 

posto de trabalho. Perfilha-se a opinião de 

Monteiro Fernandes para quem a solução 

passará pelo recurso ao mecanismo da 

exigibilidade, ou seja, “não se pode deixar de 

reconhecer como atendíveis as situações em 

que o empregador esteja objetivamente 

impedido de oferecer ocupação ao trabalhador, 

assim como aquelas em que esteja em presença 

de interesses legítimos do mesmo empregador 

na colocação do trabalhador em estado de 

inatividade (por razões económicas, 

disciplinares ou outras)”. 

 

 Sobre o empregador impende o dever de 

respeitar a autonomia da direção, 

supervisão e realização artísticas do 

espetáculo enquanto, simultaneamente, se 

prevê a possibilidade de as partes 

estabelecerem, por escrito, um pacto de 

exclusividade da atividade artística, 

mediante a fixação de uma compensação 

adequada para a prestação de trabalho 

nesse regime. Coloca-se, naturalmente a 

questão de saber se mesmo não tendo 

acordado num pacto de exclusividade com 

o empregador, o profissional de espetáculos 

não estará a ele obrigado em cumprimento 

do dever de lealdade e de não concorrência 

a que está vinculado nos termos da lei geral. 

Esta questão reveste particular acuidade no 

caso dos contratos de trabalho em regime 

de intermitência e em que o profissional de 

espectáculos está autorizado a exercer 

outras atividades nos períodos de 

inatividade. A Doutrina tem vindo a 

entender que o dever de não concorrência 

não deve ser aplicado à prestação de 

trabalho em regime de intermitência, 

durante o período de inatividade, nos casos 

em que o profissional de espetáculos esteja 

autorizado a exercer outras atividades.  

 

 Uma inovação face à lei geral é a 

previsão de que, “quando não exista contrato 

de exclusividade, (…) os trabalhadores das 

artes do espetáculo e do audiovisual podem 

celebrar contratos simultâneos com mais de 

uma entidade empregadora…”, com a 

reserva de o “… cumprimento do objeto dos 

diferentes contratos não seja incompatível por 

razão de horário, localização geográfica, 

profissional ou outra”. 

 

 Outra especificidade decorrente do 

particular regime dos trabalhadores dos 

profissionais de espetáculo resulta da 

eventual perda de aptidão para a realização 

da atividade artística para que foram 

contratados. Neste caso, os trabalhadores 

podem, em alternativa à caducidade do 

contrato, sem perda de retribuição, e 

mediante prévio parecer de uma comissão 
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constituída para o efeito, ser incumbidos do 

exercício de outras funções compatíveis 

com as suas qualificações profissionais, 

mesmo que não incluídas no objeto do 

contrato de trabalho.  

 

VI - Local de trabalho 

 

 Os profissionais de espetáculos 

desenvolvem, com frequência, a sua 

atividade em locais diferenciados pelo que 

se pretendeu assegurar uma certa 

estabilidade do seu local de trabalho e 

previsibilidade retributiva. Na definição de 

local de trabalho o legislador, reconhecendo 

a maior amplitude geográfica, acautelou os 

direitos destes profissionais. Ciente das 

inúmeras dificuldades na delimitação dos 

parâmetros geográficos da prestação de 

trabalho, sobretudo devido à 

pluriatividade, ou seja, à acumulação de 

prestações em diversos projetos9, entendeu 

o legislador fixar o local onde a prestação 

deve ser cumprida, evitando assim que essa 

determinação ficasse, em última análise, no 

poder do empregador. Entendeu o 

legislador que o profissional de espetáculos 

“… está adstrito à prestação da sua actividade 

no local onde se realizam os ensaios ou os 

espetáculos públicos ou equivalentes”, sendo 

que, sempre que sofra um acréscimo de 

despesas por deslocações inerentes à sua 

atividade laboral “o empregador fornece os 

meios para a sua realização ou procede ao 

respectivo pagamento ou reembolso.” Ou seja, 

a própria execução do contrato delimita o 

local de trabalho, fazendo-a coincidir com a 

ideia, defendida pela doutrina, de “centro 

estável ou predominante do desenvolvimento 

da atividade laboral”. O profissional de 

                                                           
9 Veja-se o caso dos atores que simultaneamente 

trabalham em filmes, na televisão e/ou no teatro. 

espetáculos fica, assim, desde logo a saber 

os limites da obrigação a que fica vinculado 

por força do contrato. 

 

VII -Tempo de trabalho 

 

 Considera-se tempo de trabalho “o 

período de prestação efectiva da atividade 

artística perante o público ou equivalente bem 

como todo o tempo em que o trabalhador está 

adstrito à realização da sua prestação, em 

especial para efeitos de ensaios, pesquisa, 

estudo, actividades promocionais e de 

divulgação e ainda outros trabalhos de 

preparação ou finalização do espetáculo” e, 

ainda, “as interrupções e os intervalos 

previstos como tal no Código do Trabalho ou 

em instrumento de regulamentação coletiva”. 

 

 A Lei nº 4/2008 classifica como tempo de 

trabalho do profissional de espetáculos o 

período que abrange o desempenho da 

prestação, bem como aquele que despende 

em ensaios, a pesquisar, a estudar, a 

realizar atividades promocionais e de 

divulgação ou quaisquer outros trabalhos 

de preparação e finalização do espetáculo. 

Em relação a este último suscitam-se 

algumas questões atendendo a que são, em 

regra, atividades realizadas na ausência do 

empregador, dependem do empenho 

individual e dificilmente sindicáveis.  

 

VII - Período normal de trabalho e descanso 

semanal 

 

 A Lei nº 4/2008 estabelece que o contrato 

de trabalho dos profissionais de espetáculos 

rege-se pela lei geral em matéria de tempos 

de trabalho, designadamente, período 

normal de trabalho, adaptabilidade do 

tempo de trabalho e direito ao descanso 
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diário e semanal, dele se afastando em 

matéria de dias de descanso semanal 

obrigatórios e complementares. É que a 

regulamentação desta matéria não pode 

esquecer que grande parte das atividades 

artísticas pressupõe o dispêndio de semanas 

de ensaios que se intensificam na semana 

anterior à estreia e o tempo despendido nas 

deslocações necessárias à execução do 

contrato. 

 

 No tratamento destas questões é 

incontornável a abordagem dos 

instrumentos de regulamentação coletiva 

do trabalho. Dois contratos coletivos de 

trabalho (CCT)  estão historicamente 

associados às relações decorrentes da 

atividade dos profissionais de espetáculos: o 

CCT celebrado entre a Associação 

Portuguesa de Empresários de Espetáculos 

(APEE) e o Sindicato dos Músicos (SM), e o 

CCT celebrado entre a Associação 

Portuguesa de Empresários de Espetáculos 

e o Sindicato dos Trabalhadores de 

Espetáculos (STE)10. Dediquemos uma 

breve atenção ao primeiro, por mais 

recente: o clausulado concretiza a 

especialidade da atividade artística, no caso 

em apreço, da atividade artístico-musical, 

designadamente um período normal de 

trabalho de trinta e nove horas por semana, 

distribuídas por seis dias, “salvo para as 

orquestras de variedades e de concerto, cujo 

período máximo é de trinta e seis horas 

semanais”. E note-se que os ensaios contam 

para efeitos da contagem daquele período. 

                                                           
10 CCT entre a Associação dos Empresários de 

Espetáculos e o Sindicato dos Trabalhadores de 

Espetáculos (BTE, 1ª Série,nº38, de 15/10/86); CCT 

entre a Associação Portuguesa de Empresários de 

Espetáculos e o Sindicato dos Músicos (BTE nº 12 de 

29/03/2000). 

 A Lei nº 4/2008, fixou um regime 

especial para o dia de descanso semanal 

obrigatório e complementar, na medida em 

que estes podem não coincidir, 

respectivamente, com o domingo e o 

sábado. O contrato de trabalho destes 

profissionais sujeita-se ao regime previsto 

no Código do Trabalho, entre outros, 

quanto ao direito ao descanso diário e 

semanal, com a especificidade destes 

poderem não coincidir com o domingo ou o 

sábado, respetivamente. Para além do dia 

de descanso semanal, o trabalhador tem 

direito a um período complementar de 

repouso semanal, com a duração, 

respectivamente, de meio-dia ou um dia 

completo, denominado descanso semanal 

complementar. Este pode resultar de acto 

unilateral do empregador, de estipulação 

individual ou de instrumento de 

regulamentação coletiva.  

 

 Na semana de estreia, seja qual for o 

espectáculo, no caso dos profissionais de 

espetáculos abrangidos pelo STE e, no caso 

dos músicos, em espetáculos de teatro 

musicado, o trabalhador que não gozar a 

folga só terá direito, por esse facto, a ser 

remunerado com o acréscimo de 100% 

sobre a remuneração normal. Dispõem os 

CCT supra mencionados que o trabalho 

prestado em dia de descanso semanal 

confere direito a descansar 

proporcionalmente num dos três dias 

imediatos, salvo no caso já mencionado, de 

se tratar da semana de estreia, e será pago 

com o acréscimo de 100% sobre a 

remuneração normal ou de 200% se o 

trabalhador não descansar num dos três 

dias imediatos. Dispõe ainda a Lei n.º 

4/2008, que por conveniência de 

organização do espectáculo, a compensação 
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por trabalho prestado nos dias de descanso 

complementar do trabalhador deve 

efectuar-se no prazo máximo de seis meses. 

 

IX- Horário de trabalho e intervalos de 

descanso 

 

 Também nesta matéria Lei nº 4/2008, 

remete para a lei geral. Veio, no entanto, 

introduzir a seguinte especificidade: o 

empregador pode estabelecer um ou mais 

intervalos de descanso ou um regime de 

trabalho descontínuo adequado à 

especificidade da atividade ou do 

espetáculo, ou ainda um horário de 

trabalho de início variável, denominado 

horário à tabela, salvo se houver convenção 

em contrário.   

 

 Outras especificidades decorrem da 

natureza da atividade ou do instrumento de 

regulamentação coletiva aplicável: quanto 

a estes últimos, o CCT entre a APEE e o 

STE, determina que “ o período de trabalho 

diário deve ser interrompido por um descanso, 

que não pode ser inferior a uma hora nem 

superior a duas, para além de três horas até ao 

limite de cinco horas de trabalho consecutivo, 

salvo nos sete primeiros dias de espectáculo, 

em que esse período poderá ir até ao máximo 

de oito horas” e o CCT entre a APEE e os 

SM, relativamente aos intervalos de 

descanso, a regra geral é a de que entre dois 

períodos de trabalho haverá ser um 

intervalo mínimo de duas horas, admitindo-

se que, por acordo das partes, o intervalo 

possa ter uma duração diferente. 

 

 Quanto à natureza da atividade as 

especificidades variam consoante se trate de 

uma gravação, em que haverá um intervalo 

de quinze minutos nas primeiras três horas 

e antes do início da quarta hora um 

descanso de dez minutos, de música de 

dança, em que por cada meia hora de 

trabalho haverá quinze minutos de 

descanso ou, de um espectáculo de fado, em 

que os guitarristas e violistas terão 

intervalos de quinze minutos entre cada 

série de actuação do conjunto dos artistas 

cantantes ou de cinco minutos entre a 

actuação de cada artista cantante. Também 

os ensaios, que não poderão ser de duração 

superior a quatro horas, a não ser que se 

trate de ensaios gerais, o trabalhador tem 

direito, no decurso dos mesmos a intervalos 

de quinze minutos após ensaios de duas 

horas, vinte minutos após ensaios de duas 

horas e trinta minutos, vinte e cinco 

minutos após ensaios de três horas e dois 

intervalos de vinte minutos cada após 

ensaios de quatro horas. 

 

 Por fim, quando o período normal de 

trabalho se prolongue mais de duas horas 

do que o previsto, os trabalhadores terão 

direito, salvo no caso de espectáculos de 

revista e de circo, a um intervalo de trinta 

minutos para refeição. 

 

X- Trabalho noturno 

 

 Uma grande percentagem dos 

profissionais de espetáculos presta a sua 

atividade durante a noite, como é o caso 

dos actores durante a exibição ao público 

de uma peça de teatro, dos músicos. A Lei 

nº 4/2008, veio fixar que, para efeitos da 

aplicação desta lei, “...considera-se trabalho 

noturno qualquer período de trabalho prestado 

no intervalo das o às 5 horas, sem prejuizo de 

aplicação de regime legal ou convencional 

mais favorável”.  
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XI - Trabalho em dia feriado 

 

 A Lei nº 4/2008 estabelece que as 

atividades de espetáculos públicos, bem 

como as inerentes à sua preparação ou 

realização, podem ser prestadas em dia 

feriado. Caso tal suceda, salvo convenção 

em contrário, o trabalhador tem direito a 

um descanso compensatório de igual 

duração, a ser gozado no prazo máximo de 

seis meses, ou ao acréscimo de 100% da 

retribuição pelo trabalho prestado nesse 

dia, cabendo a escolha ao empregador. Ora, 

de acordo com as duas convenções que têm 

sido objecto de análise, “o trabalho prestado 

nos feriados obrigatórios será pago com o 

acréscimo de 100% sobre a remuneração 

normal”.  

 

XII - Menores 

 

 No sector do espetáculo, o trabalho das 

crianças tem uma visibilidade que, salvo 

raras exceções, não acontece noutros 

setores. E, normalmente, associamos a 

participação do menor neste tipo de 

atividades ao lazer, quando não é bem essa 

a realidade. Acresce ser frequente as 

crianças e jovens não terem qualquer 

formação na área e trabalharem horas em 

excesso, descurando a escolaridade 

obrigatória e o repouso em nome de uma 

notoriedade, muitas vezes efémera.  

 

 A participação de menores em 

espetáculos foi regulamentada pela Lei 

35/2004 de 29 de julho, oito anos após a 

Diretiva 94/33/CE, que impunha aos 

Estados-Membros a adoção de medidas no 

sentido de proibir o trabalho infantil, 

assegurando que a idade mínima de 

admissão ao mercado de trabalho não fosse 

inferior à idade em que cessa a escolaridade 

obrigatória e, em caso algum, a quinze 

anos, permitindo, no entanto, que essa 

proibição não se aplique aos menores que 

exerçam atividades de natureza cultural, 

artística, desportiva ou publicitária. 

Posteriormente, no ano 2009 entrou em 

vigor a Lei nº 105/2009, que estabeleceu um 

regime específico para a participação de 

menores em espetáculos ou outras 

atividades, revogando a legislação anterior. 

Entre várias restrições atinentes à idade, 

risco da atividade, ou tempo de trabalho, os 

menores apenas podem participar em 

espetáculos ou outras atividades de 

natureza cultural, artística ou publicitária, 

designadamente enquanto ator, cantor, 

dançarino, figurante, músico, modelo ou 

manequim sendo apenas permitida a 

celebração de contratos de trabalho com 

menores se estes tiverem completado 

dezasseis anos de idade, concluido a 

escolaridade obrigatória e dispuserem de 

capacidade física e psiquica adequada ao 

posto de trabalho. 

 

clique aqui 

https://dre.pt/application/file/a/248168
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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) 

 

"OUTROS OLHARES SOBRE 

OS PRINCIPAIS DESAFIOS 

DA CRIANÇA AFRICANA"" 

 

"A criança Moçambicana como 

«seiva da nação» S. Machel."  
 

Foi na passada quinta-feira (16 de junho) 

celebrado o dia internacional da criança africana 

sendo nelas direcionadas as minhas felicitações 

(não só) como também à UNICEF que 

desempenha um papel fulcral na proteção dos 

direitos da criança no mundo. Porquanto, é a 

partir da UNICEF adiante designado, Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

onde buscarei Dados que melhor nos irão situar 

sobre a problemática do desafio da proteção 

real da criança e dos seus direitos. Pois bem, de 

acordo com os Dados apresentados por esta 

organização, “perto de 43% da população de 

crianças Moçambicanas padecem de 

desnutrição crónica e, quanto ao acesso à 

proteção, perto de 48% das raparigas casam-se 

antes de atingirem os 18 anos de idade.” Os 

dados apresentados pela UNICEF indicam 

também que “os níveis de pobreza infantil são 

ainda bastante acentuados e, no que concerne 

ao trabalho infantil afeta 22% das crianças dos 

7 aos 15 anos de idade.” Os dados demostram 

ainda que “a violência, o abuso e o excesso de 

negligência” continuam a ocorrer de forma 

vertiginosa e galopante.  

 

De acordo com a UNICEF, “apesar das 

conquistas e sucessos alcançados ao longo dos 

últimos anos, em Moçambique, ainda há 

necessidade de se empreender esforços para 

aumentar os níveis de apoio às áreas sociais que 

contribuem para a sobrevivência e o 

desenvolvimento da criança.” A UNICEF 
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afirma ainda que “há melhoria no acesso à água 

potável, na redução da mortalidade infantil e 

aumento no acesso à educação. Porém, verifica 

que estes ganhos são acompanhados de novos 

problemas, nomeadamente: a manutenção ou 

retenção da criança na escola que seja 

acompanhada, por uma acentuada melhoria na 

qualidade de ensino. Por outro lado, a 

mortalidade neonatal e a mortalidade materna 

continuam a causar a morte de centenas de 

recém-nascidos e de parturientes no país.”  

 

Dos Dados dados e/ou /apresentados pela 

UNICEF, consta ainda que “a fome 

(“insegurança alimentar”), a crise financeira 

global e local e os confrontos armados que estão 

a ocorrer em Moçambique podem comprometer 

os esforços empreendidos e os sucessos 

alcançados.” Lembrar que o dia da criança 

africana foi institucionalizado pela Organização 

de Unidade Africana (OUA – a nova União 

Africana) em Addis-Abeba, Etiópia, desde 1991, 

em homenagem a milhares de crianças (entre 

meninas e meninos feridos, contabilizando 100 

mortos) vítimas do sangrento massacre de 

Soweto em 16 de junho de 1976, as quais 

protestavam (ao sistema segregacionista sul-

africano instituído nos anos 1950) os seus 

direitos a uma educação condigna, livre de 

discriminação racista, na África do Sul, que até 

então se encontrava sob o jugo do regime do 

“Apartheid”. 

 

Outro destaque que merece nota, tem que 

ver com a qualidade de proteção e políticas de 

reinserção da criança moribunda e 

marginalizada no seio da sociedade. No que 

concerne a centralidade deste apeto, o subsídio 

que a UNICEF nos oferece dá-nos conta do 

seguinte registo: «no âmbito de prosseguimento 

de uma política de proteção» social e 

reintegração familiar de crianças «vítimas de 

pobreza, conflitos armados, HIV/SIDA e 

mudança climática bem como violência 

doméstica» considerável doméstica que tem 

forçado centenas de crianças a uma situação de 

vulnerabilidade (expostas à violência e à 

exploração) e de delinquência (situações em que 

vemos crianças forçadas a abandonar suas casas 

para viver e trabalhar nas ruas por conta 

própria (sem tutela adulta) e/ou para grupos 

militarizados); Moçambique –, ressurge-se 

(exemplarmente) em combate à criminalidade 

do abandono infantil e adolescente, tendo para 

o efeito, “ratificado, a Convenção das Nações 

Unidas sobre os direitos da Criança em 1994 e a 

Carta Africana dos direitos e Bem-estar da 

Criança, aprovada pela 26ª Sessão Ordinária da 

Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo 

da OUA, através da Resolução n.º 20/98, de 2 

de junho de 1998” sem prejuízo do direito à 

personalidade constitucionalmente acutelado e 

ordinariamente disciplinado. 

 

É, no grau da avaliação do cumprimento 

destes diplomas internacionais e internos, que a 

UNICEF e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância se pronunciam reafirmando que 

“mantém o seu apoio ao País e apela a todos os 

parceiros (no Governo, entre os doadores e nas 

organizações não-governamentais em 

Moçambique) para renovarem o compromisso a 

favor das crianças e trabalharem em conjunto, 

a fim de continuar a realização progressiva dos 

direitos das crianças, sobretudo as mais pobres, 

e evitar que a situação macroeconómica e 

financeira possa pôr em risco os resultados 

alcançados até agora ao favor das crianças.” 

Como afirmava o saudoso presidente S. Machel, 

«as crianças são e serão sempre, a seiva da 
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nação»; portanto, merecerão, por isso e sem 

exceção, de todos nós (mais do que um afeto e 

proteção que derive da imposição legal) antes, o 

nosso afeto e proteção humana natural 

(voluntária-umbilical) ainda mais num estádio 

em que se tem vindo a denunciar uma vaga de 

mortes de albinos em Moçambique, Tanzânia e 

Malawi – perseguidos e mortos para uso de 

partes dos seus corpos em práticas rituais de 

superstição com a crença na possibilidade de 

deter maior posse e poder económico. Diga-se 

de passagem, foi exemplo recente e, vitima 

deste crime hediondo, cruel e desumano (de 

entre vários) o caso da descoberta da cabeça 

decepada do pequeno Harrison (protagonizado 

por indivíduos não identificados e ainda a 

monte), descoberta três dias depois numa aldeia 

vizinha no centro de Moçambique. 

 

Repudio, veementemente, estas atrocidades 

que violam os direitos humanos e apelo para 

que sejam envidados esforços internos e 

cooperação internacional (quando necessário) 

para estancar esta onda de criminalidade a fim 

de restituir a segurança e confiança para todos 

nós e para estás minorias juridicamente iguais a 

qualquer ser humano. Aliás, tal como referiu a 

UNICEF – em alerta à comunidade mundial –, 

deverá perceber-se que não devemos nos 

esquecer nunca que «as crianças são o eixo do 

desenvolvimento, a génese do futuro de África 

(não só) como de qualquer continente». 

Termino, trazendo à colação uma breve fábula 

do menino gordo, escrita pelo saudoso escritor 

moçambicano, José Craveirinha, em jeito de 

reflexão: “Menino gordo comprou um balão e 

assoprou. Assoprou, assoprou com força o balão 

amarelo. Menino gordo assoprou, assoprou, 

assoprou. O balão inchou, inchou e rebentou! 

Meninos magros apanharam os restos e fizeram 

balõezinhos.” Muito se pode dizer desta pequena 

fábula, v.g., o dever de uma contínua 

emancipação da consciência comunitária 

mundial e local por forma á considerar a 

criança acima de tudo, haja vista, o princípio 

da defesa do seu superior interesse. Bom, 

perante esses flagelos que permeiam o globo, 

deixo nestes três pontos… espaço para novos 

olhares e para que as forças vivas singulares e 

coletivas possam refletir e acrescentar valor e 

assim contribuir para a mitigação do 

sofrimento e dor dessas crianças inocentes e 

indefesas! Proteger a Criança é construir o 

futuro. Texto redigido á 25 de junho de 2016 – 

Dia da Independência Total e Completa de 

Moçambique, dia da vitória e da liberdade.  

  

 clique aqui  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
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 Artigos de Opinião

 

 

 

 

Virgílio De Carvalho 
Mestre em Direito 

Doutorando em Direito pela 

Universidade Autónoma de Lisboa  
 

"BREXIT" E O FUTURO 

INSEGURO DA UNIÃO 

EUROPEIA" 
 

 

A Europa, enquanto comunidade 

acabou sendo formada durante décadas, 

começando primeiro por ser designada por 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

(CECA); Comunidade Económica 

Europeia (CEE), na época de 1957, 

período em que era formada apenas, por 

seis países. Vários outros países, 

posteriormente, vieram a fazer parte da 

então chamada Comunidade Europeia, 

formando, a partir de um documento 

importante, o Tratado de Maastricht1, a 

chamada União Europeia2. 

 

 A marcha europeia rumo a sua 

unificação nem sempre foi consensual, 

umas vezes por fatores ligados a 

incredulidade, no projeto, pois, não havia 

certeza quanto ao sucesso da 

“empreitada”, entre os membros, outras 

                                                           
1 Assinado em 7 de Fevereiro de 2003, na 

Holanda. Documento que veio criar, dentro da 

União Europeia, a moeda única, o euro.  

Outrossim, o Tratado de Matricht acabou, nos 

anos seguintes, por ser emendado pelo Tratado de 

Amesterdão, Nice e de Lisboa. (Mais pormenores 

vide QUADRO, Fausto (2013) União Europeia, 

Ed. Almedina).  
2 Cfr. em (colocar fonte). Actualmente o número 

de aderentes da União Europeia é ao todo 28, 

sendo que cinco dos países, dos quais se enclui a 

Turquia ainda estão em vias de integração.  
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vezes pelo facto da Europa não possuir 

instrumentos tangíveis que a pudessem 

nortear, administrativamente. As regras 

existentes eram quase surreais, dado não 

se ter a certeza de quais instituições 

deveriam, de facto, tomar as decisões, de 

facto, sobre o rumo dessa grande 

organização. 

 

 Para se verem materializados os 

objetivos, previstos, aquando o 

surgimento da organização, várias 

organizações foram criadas: Banco 

Central3, o Tribunal de Justiça da União 

Europeia4, o Tribunal de contas5 e o 

Parlamento Europeu6, o Conselho da 

União Europeia7, a Comissão Europeia8. 

Todas as instituições, acima mencionadas, 

têm um papel gigante, no funcionamento e 

no alcance dos ideais da organização, 

porém, merecem destaque o Banco 

Central, o Tribunal de Justiça e o 

Parlamento Europeu que, grosso modo, 

asseguram a estabilidade político-social e 

económica da UE.  

 

                                                           
3 Órgão que define uma política monetária única, 

complementada por políticas orçamentais 

harmonizadas e políticas económicas coordenadas 
4 Órgão que assegura o cumprimento da legislação 

europeia; 
5 Órgão que fiscaliza o financiamento das 

actividades da UE. 
6 Órgão que elege, directamente, quem elege os 

representantes dos cidadãos da UE 
7 Órgão que representa os governos nacionais e 

cuja presidência é assumida rotativamente pelos 

Estados-Membros.  
8 Órgão que vela pela defesa dos interesses da UE 

no seu todo.   

 A Comissão Europeia, dentre inúmeras 

funções, tem a função de propor uma 

determinada legislação, acabando o 

Parlamento e o Conselho da UE, por 

adotá-la. E, em termos de execução, cabe 

aos Estados – Membros prosseguirem com 

a sua execução. Não obstante, é 

prerrogativa da Comissão velar pela 

correta transposição de toda a legislação, 

aprovada pela UE, para a ordem jurídica 

dos Estados-membros.   

 

 Já os tratados e as convenções da UE 

acabam por ser os instrumentos que dão 

poder a organização, sendo responsáveis 

pela ação da UE. Portanto, quer o 

Tratado da União Europeia, quer o 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia tem em vista a materialização de 

muitos dos objetivos, através de 

procedimentos de carácter orientativo, 

pois, muitas das decisões, senão todas são 

decididas pelos Estados-Partes.  

 

 Avante a apresentação dos pontos 

primários da União Europeia, é imperioso 

afirmar que a UE não poderá ser apenas 

definida como, aliás, vimos, como uma 

organização que almeja a estabilidade 

político-social mas, sobretudo, económica 

dada as vantagens que se pode absorver 

deste último fator. Foi, certamente, com 

vista a este último fim que surge, com o 

Tratado de Maastricht, uma nova ideia, a 

do espaço Schengen, ou seja, o espaço 

monetário comum onde foi possível 

juntar, pela primeira vez, um espaço de 
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liberdade de segurança e de justiça que é, 

no fundo, um espaço europeu, em cujos 

benefícios e proteção jurídica eficaz 

acabam sendo extensivos a todos os 

membros da UE. A ideia “materializada” 

tem relevância em torno de muitos 

domínios, pois, não restam dúvidas que há 

um aumento significativo em relação a 

questões relacionadas com a imigração; 

uma luta mais exacerbada e comum 

contra atos criminais que atentam a 

segurança jurídica, referimo-nos a luta 

contra a criminalidade organizada ou o 

terrorismo. Estes atos, sem dúvidas vão 

para além dos espaços domésticos dos 

Estados-Parte, dado o extravasamento, 

para outros territórios além-fronteira, 

necessitando de uma cooperação eficaz, a 

nível do espaço europeu.  

 

 A união monetária permitiu a abertura 

dos mercados, e pese embora a liberdade 

que atribui aos Estados membros, 

eliminou a concorrência desleal, entre os 

Estados da União Europeia. A política 

monetária vem prevista e consignada no 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), nos seguintes termos:  

  

“Para alcançar os fins enunciados no 

artigo 3.º do Tratado da União 

Europeia, a ação dos Estados-Membros e 

da União implica, nos termos do 

disposto nos Tratados, a adoção de uma 

política económica baseada na estreita 

coordenação das políticas económicas 

dos Estados-Membros, no mercado 

interno e na definição de objetivos 

comuns, e conduzida de acordo com o 

princípio de uma economia de mercado 

aberto e de livre concorrência.”9 E, no 

mesmo diapasão, “…paralelamente, nos 

termos e segundo os procedimentos 

previstos nos Tratados, essa ação implica 

uma moeda única, o euro, e a definição e 

condução de uma política monetária e de 

uma política cambial únicas, cujo 

objetivo primordial é a manutenção da 

estabilidade dos preços e, sem prejuízo 

desse objetivo, o apoio às políticas 

económicas gerais na União, de acordo 

com o princípio de uma economia de 

mercado aberto e de livre 

concorrência.”10 

 

 Muitos dos países membros da União11 

se consignaram em reconhecer as políticas 

monetárias, derivadas do sistema 

monetário12.   

                                                           
9 Cfr. n.º 1, do art. art. 119.º (ex-art. 4.º do 

Tratado da Comunidade Económica).  
10 Cfr. n.º 2, do art. 119.º (ex-art. 4.º TCE). A 

concorrência desleal, como acima afirmamos vem 

consagrada, no n.º 3, do mesmo artigo, ao 

reconhecer-se que a “…acção dos Estados-

Membros e da União implica a observância dos 

seguintes princípios orientadores: preços estáveis, 

finanças públicas e condições monetárias sólidas e 

balança de pagamentos sustentável.” Para mais 

pormenores cfr. os artigos 144.º, 219.º e 282.º a 

284.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) 
11 Termos em que também designamos a União 

Europeia.  
12 Este sistema foi fruto de um acordo que se 

estabeleceu em 1979 em que vários da “extinta” 

Comunidade Económica Europeia decidiram 

acordar pela existência de uma única moeda, afim 
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O sistema monetário beneficiaria a uma 

série de Estados-Partes, criando uma 

segurança e estabilidade em múltiplos 

aspetos onde todos poderiam ter ganhos. 

Mas apesar deste avanço alguns países, 

como o Reino Unido não olhavam, com 

firmeza, para essa nova ideia. Aliás, numa 

primeira tentativa, esta pretensão acabou 

sendo, parcialmente, fustigada aquando a 

saída do Reino Unido13, na década de 

1990, como se pode atestar do trecho: “No 

início dos anos 90, o SME14 estava 

pressionado pelas condições e políticas 

económicas muito diferentes nos seus 

países membros, nomeadamente tendo em 

conta o esforço de reunificação da 

Alemanha, o que levou à saída do Reino 

Unido do Sistema. Daqui resultou o 

chamado compromisso de Bruxelas, que 

alargou a banda de flutuação para 15%.”15 

 

 Mas volvidos mais de vinte anos a 

União monetária acabou abarcando uma 

série de Estados, ou seja, 19 dos 28 estados 

que fazem parte da União. Estes Estados 

têm uma moeda comum, o Euro16. 

                                                                                         
de evitar quer as taxas cambiais que existiam, 

como também as grandes flutuações que existiam 

entre elas.  
13 O Reino Unido é um Estado formado por 

quatro países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e 

Irlanda do Norte, como adiante veremos. 
14 Refere-se ao Sistema Financeiro Europeu (a 

citação é nossa).  
15 Vide disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Monet%C3

%A1rio_Europeu, 20/06/2016.  
16 Não deixa de ser verdade que, diariamente, a 

moeda única é utilizada, por cerca de 338,6 milhões 

de europeus. O euro é a prova mais tangível da 

Todavia, apesar da aderência à moeda 

única, alguns países como o Reino Unido, 

aceitando a sua integração na União 

Europeia, e deixando-se reger por regras 

da União Europeia, não aceitou integrar-

se, na União monetária. Este facto não 

obstruiu a tendência de uma conjugação 

de interesses entre o Reino Unido e a 

União Europeia dado que era possível que 

os produtos e mercadorias produzidos, em 

ambas as regiões, pudessem ser colocados 

em ambos os mercados, sem prejuízo dos 

mesmos, dado o facto de comungarem das 

mesmas regras. Outrossim, o Reino Unido 

era, igualmente, obrigado, devido a sua 

integração, na União Europeia, a 

comungar de políticas relacionadas ao 

acolhimento de emigrantes, segundo 

mandavam as regras europeias.  

 

 Algumas das políticas que faziam parte 

da UE, seguidas pelo Reino Unido, nem 

sempre foram vistas, positivamente, por 

todos os seus cidadãos17, uma vez que o 

grosso da população era hostil a elas, por 

se refletirem no peso da economia; na 

política de mais verbas para a saúde e; 

sobretudo, para uma das questões mais 

sensíveis, a imigração18⁻19. Essa 

                                                                                         
integração europeia (vide disponível em: 

http://europa.eu/about-eu/basic-

information/money/euro/index_pt.htm, 

20/06/2016) 
17 Referimo-nos de uma boa parte da população 

deste espaço.  
18 Note-se, por exemplo, que alguns cidadãos de 

países terceiros tinham abertura de ver as suas 

carreiras progredirem, naquele espaço europeu, 

como aconteceu, por exemplo, com actual 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Monet%C3%A1rio_Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Monet%C3%A1rio_Europeu
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_pt.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_pt.htm
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reivindicação vinha sendo sonante há já 

vários anos e não encontrava respostas, 

por parte dos principais representantes do 

povo, que se refletiam nos partidos. E, 

diante de tanta pressão, o partido, no 

poder, sentiu-se obrigado a abrir a mão, 

para umas das modalidades raras do 

sistema democrático, o referendo, 

consumado, mediante petição, e quando se 

consegue um número exigível de 

assinaturas. 

   

A petição que evocava a existência de um 

referendo, obrigava o executivo, a 

convocarem a sua materialização, onde era 

possível decidir sobre o destino do Reino 

Unido, na União Europeia, e o contínuo 

seguimento dos princípios e regras 

defendidas por uma das alas mais 

“robustas” da UE. As possibilidades de 

escolha não eram muitas, pois, surgiram 

dois tipos de vozes, uns que defendiam a 

permanência do Reino Unido na União 

Europeia e outros que defendiam a saída, 

no chamado “brexit”.  

 

 Diante de um resultado de incógnitas, 

após várias disputas do sim e do não, entre 

o ex-presidente de Londres, JOHN 

CARLIN, e o Primeiro-Ministro, DAVID 

                                                                                         
Presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, 

que sendo de origem asiática, de religião 

muçulmana, e, mostrando serviu, para os 

londrinos, acabou eleito para aquele cargo.  
19 Sobre as razões sobre o “brexit” veja com mais 

pormenores 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/8-

razoes-pelas-quais-os-britanicos-votaram-pela-

saida-da-uniao-europeia.html, 20/06/2016.   

CAMERON, no passado dia 23 de Junho, 

do presente ano, uma maioria de 52%, de 

eleitores, segundo dados de algumas 

sondagens, votou à favor do “brexit”, ou 

seja, votou sim ao referendo, ou seja, 

votou contra a permanência do Reino 

Unido na União Europeia, o que 

significava que o Reino Unido passaria a 

tomar as suas próprias decisões, sem 

intervenções de Bruxelas. 

 

 Por mais fortes que sejam as razões 

apresentadas pelo Reino Unido para o 

“brexit”, não se pode olvidar, nem deixar 

de se referir que o cenário supra trouxe, 

consigo, uma grande preocupação para a 

própria União Europeia e uma parte dos 

eleitores do Reino Unido votaram contra o 

“brexit”20, sendo que a Escócia votou à 

favor da permanência21. 

 

As consequências que podem advir desta 

saída são inúmeras sendo apontada, a 

económica, como a mais forte, pois, a 

própria economia do país é dependente do 

comércio externo, com fortes ligações com 

o comércio internacional, realçando-se que 

                                                           
20 Esses eleitores representam um número de 

49,1% da população.  
21 Apesar da confusão degeneralizada o Reino 

Unido não deve ser confundido com a Grã-

Bretanha porque à primeira fazem parte quatro 

países: Escócia, a Irlanda do Norte, o País de Gales 

e a própria Inglaterra, enquanto que a Grã-

Bretanha abarca países como Escócia, o País de 

Gales e a Inglaterra, excluíndo a Irlanda do Norte. 

Já a Irlanda é um Estado independente, que não 

realizou o referendo, permanecendo ainda membro 

da União Europeia e monetária. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/8-razoes-pelas-quais-os-britanicos-votaram-pela-saida-da-uniao-europeia.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/8-razoes-pelas-quais-os-britanicos-votaram-pela-saida-da-uniao-europeia.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/8-razoes-pelas-quais-os-britanicos-votaram-pela-saida-da-uniao-europeia.html
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uma percentagem de quase 45% dos bens 

e serviços exportados pelo Reino Unido, 

tem como destino, os Estados membros da 

União Europeia. Portanto, apesar de não 

ser apologista de um cenário negro, a saída 

do reino Unido poderá romper com as 

relações existentes com os países da 

Europa continental, e, a lista de países que 

possui acordos com o bloco, impondo-se, 

assim, novas barreiras. Não obstante, se 

por um lado, pelo “brexit”, o Reino Unido 

acarreta riscos sobre o crescimento do 

PIB22, por outro lado, também, a própria 

União não está isenta dos mesmos, como 

também não se pode descartar a provável 

saída massiva de Estados que fazem parte 

da União e o seu, paulatino, 

enfraquecimento. 

 

 Enfim, instalada a crise23, muitas 

questões ficam por responder, a saber: será 

que todas as políticas monetárias 

funcionavam, efetivamente?  Todos 

tiravam, na prática, benefícios deste 

grandioso projeto de ROBERT 

SCHUMAN e da própria União? O que 

terá falhado para que este primeiro 

colapso viesse à tona? Como dizem os 

filósofos as respostas não são mais 

importantes que as perguntas. Entretanto, 

                                                           
22 Produto interno Bruto. 
23 É bom que se diga que algumas bolsas 

europeias abriram em forte queda bateram 

recordes históricos mínimos, com o brexit, por se 

temer um futuro nada promissor. (vide disponível 

em 

https://www.noticiasaominuto.com/economia/6110

95/brexit-principais-bolsas-europeias-abrem-em-

queda, 20/06/2016).  

podemos opinar, numa tentativa de 

resposta, que apesar do projeto ser 

materializável, um dos maiores erros, na 

minha óptica, teve que ver com a não 

implementação efetiva do mesmo. Por 

exemplo, os princípios que ainda norteiam 

a União demonstraram-se falíveis e 

inaplicáveis, ou se quisermos, quiçá 

aplicáveis, apenas, para uns Estados, pois, 

aquando a crise e resgate de Portugal, 

todo o bloco central da União se virou, 

com políticas de austeridade, tendo as 

classes sociais mais desfavorecidas 

consequências nefastas, em relação a suas 

poupanças e sua estabilidade social. 

Outrossim, as medidas de austeridade 

ameaçavam, severamente, a esperança de 

vida dos portugueses, tendo muitos deles 

emigrado para outros territórios, a 

procura de melhores condições de vida, 

sendo Moçambique, Angola alguns dos 

destinos. Algumas das medidas afetaram 

as pensões das pessoas mais idosas, os 

salários dos funcionários públicos, etc. A 

Grécia, outro Estado da União, a 

propósito da dívida, ameaçou 

desmembrar-se da União, no chamado 

“Grexit”, em 2015, mas teve que recuar 

com a decisão, sujeitando-se a aceitar as 

sansões impostas pelos “donos” da 

União24.  

 

                                                           
24 Quem fala da Grécia , também, fala da Irlanda 

elogiada pelo bloco mais forte da União, pela saída 

limpa das dívidas, negociadas, nos países e dívidas, 

por um dos seus maiores braços direito e temíveis 

“cavalo de troia”, a Troika.  

https://www.noticiasaominuto.com/economia/611095/brexit-principais-bolsas-europeias-abrem-em-queda
https://www.noticiasaominuto.com/economia/611095/brexit-principais-bolsas-europeias-abrem-em-queda
https://www.noticiasaominuto.com/economia/611095/brexit-principais-bolsas-europeias-abrem-em-queda
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 Vale a pena o projeto da União quando 

se falha a efetivação de alguns princípios 

ou valores, como o da solidariedade? Teve, 

o bloco mais forte da União, alguma 

solidariedade para com os Estados, 

economicamente, mais débeis da União 

decretando, por exemplo, medidas de 

austeridade mais levianas, (se bem que os 

executivos dos Estados em dívida 

poderiam “opor-se”), tendo em conta o 

princípio da justiça, e do bem-estar dos 

cidadãos das suas nações?25 Agindo, assim, 

a União Europeia não concorria para 

cenários “inesperados”, como o “brexit”? 

Qual será a postura da UE frente a um 

“gigante”, como o Reino Unido? Que 

sansões para uma potência dessa 

magnitude e qual o grau de coragem para 

as aplicar?  

 

 Diante destas e de tantas outras 

questões é logico que, na minha opinião, o 

mais certo é que o “brexit” representa 

uma atitude de fechamento a outros 

mundos, uma porta fechada aos 

emigrantes, injustificável numa época que 

se clama por uma visão mais globalizante 

e cosmopolita, onde o cidadão de um 

Estado se absorve, no “cidadão do 

mundo”. O “brexit” representa, 

igualmente, uma nova forma de 

discriminação económica, com 

consequências muito danosas para a 

                                                           
25 “A União promove a coesão económica, social e 

territorial, e a solidariedade entre os Estados-

Membros.” (Cfr. n.º 3, do art. 3.º, ex-art. 2.º, do 

TUE).  

União, para o próprio Reino Unido e para 

países terceiros, pois, nenhuma economia é 

tão forte e autossustentável que 

sobreviva, de per si.  

 

 Por fim, o “brexit” representa, 

igualmente, uma grande chamada de 

atenção a União e a muitos outros projetos 

futuros, idênticos à União, no sentido em 

que as políticas socioeconómicas devem 

vincar respeitando o princípio da 

igualdade entre os cidadãos da União. 

Outrossim, o princípio, da solidariedade, 

deve, também, vincar, no sentido de ser 

uma condition sine qua non de apoio aos 

restantes Estados-membros, nas situações 

mais difíceis, impondo-se como medida 

que não ofusquem as condições mais 

básicas de sobrevivência, pois, pelo sim ou 

pelo não, em Estados que seguem 

democracias constitucionais instituídas, 

devem, sempre, pautar por uma posição de 

um, verdadeiro, Estado providência, tendo 

em vista que o fim último da existência de 

um Estado é a defesa da humanidade, sem 

a qual não sociedade nem direitos26. 

                                                           
26 Assim, “nas suas relações com o resto do 

mundo, a União afirma e promove os seus valores e 

interesses e contribui para a protecção dos seus 

cidadãos. Contribui para a paz, a segurança, o 

desenvolvimento sustentável do planeta, a 

solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o 

comércio livre e equitativo, a erradicação da 

pobreza e a protecção dos direitos do Homem, em 

especial os da criança, bem como para a rigorosa 

observância e o desenvolvimento do direito 

internacional, incluindo o respeito dos princípios 

da Carta das Nações Unidas.” (Cfr. n.º 5 do art. 3.º, 

ex-art. 2.º do TUE).   
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"A MUTILAÇÃO GENITAL 

FEMININA E A POSIÇÃO DO 

GOVERNO PORTUGUÊS" 
 

O fenómeno da imigração tem vindo a 

contribuir para o aumento da prática da 

Mutilação Genital Feminina (MGF), em 

Portugal, apesar da maioria da população 

duvidar da prática no nosso país. Alguns 

desconhecem que é exercida por certas 

comunidades, onde a etnia, a religião, as 

crenças e os valores diferem muito dos nossos. A 

verdade é que, esta prática, ou como muitos a 

chamam “tradição”, em circunstância alguma 

deve ser menosprezada. 

Unidos pela história e pela língua, a forte 

presença das Comunidades dos Países de 

Língua Portuguesa em Portugal (CPLP) leva a 

que sejamos considerados, pela Organização 

Mundial de Saúde e pela Amnistia 

Internacional, um dos treze países em risco, no 

que respeita à prática da MGF1. Este processo 

ou ritual, é maioritariamente praticado no 

nosso país por comunidades provenientes da 

Guiné-Bissau.2 

                                                           
1Amnistia Internacional - Amnistia Internacional 

Portugal apresenta recomendações aos deputados 

sobre a MGF. [Em linha]. Publicado a 19 de Março 

de 2014. Disponível em: « http://www.amnistia-

internacional.pt/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=1670:2014-03-19-11-38-

35&catid=11:noticias&Itemid=71».  
2Dado estatístico retirado do Relatório Final sobre 

“Mutilação Genital Feminina: prevalências, 

dinâmicas socioculturais e recomendações para a sua 

http://www.amnistia-internacional.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1670:2014-03-19-11-38-35&catid=11:noticias&Itemid=71
http://www.amnistia-internacional.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1670:2014-03-19-11-38-35&catid=11:noticias&Itemid=71
http://www.amnistia-internacional.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1670:2014-03-19-11-38-35&catid=11:noticias&Itemid=71
http://www.amnistia-internacional.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1670:2014-03-19-11-38-35&catid=11:noticias&Itemid=71
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Neste âmbito, convém realçar que a 11 de 

Maio de 2011, na maior cidade turca que fica 

entre os dois continentes (Ásia e Europa), foi 

adotada a Convenção do Conselho da Europa 

para a Prevenção e o Combate à Violência 

contra as Mulheres e a Violência Doméstica, ou 

simplesmente, Convenção de Istambul. Este 

instrumento internacional é essencial por 

dedicar um dos seus artigos, especificamente, a  

a MGF ou o CGF3. Assim, o artigo 38.º é claro e 

insurrecto, na medida em que, esclarece o 

compromisso das Partes assinantes da 

Convenção, em criar medidas legislativas para 

criminalizar a prática da MGF ou CGF, bem 

como é minucioso na descrição da prática. 

O Parlamento português foi um dos 

primeiros a aprovar a Convenção de Istambul e 

a proceder à sua ratificação, através do Decreto 

do Presidente da República n.º 13/2013, de 21 

de janeiro. No entanto, pode questionar-se, 

porquê só dois anos depois? Porquê não 

imediatamente a seguir, uma vez que centenas 

de mulheres e meninas residentes em Portugal 

estavam a ser vítimas de mutilação ou em risco 

iminente de o serem? Na realidade, até 2015, o 

Código Penal Português (CP) apenas incluía no 

artigo 144.º um esclarecimento geral sobre a 

ofensa à integridade física grave do indivíduo. 

Em lado algum se encontrava uma lei 

portuguesa que criminalizasse e especificasse a 

prática da MGF. 

Com efeito, em fevereiro de 2014, reuniram-

se diversos projetos de lei apresentados em 

sessão parlamentar com vista a autonomizar o 

                                                                                         
eliminação”, p. 23. FCSH-UNL. [em linha]. 

Disponível em: «https://www.cig.gov.pt/wp-

content/uploads/2015/07/Relat_Mut_Genital_Femin

ina_p.pdf». 
3 Corte dos Genitais Femininos.  

crime da prática sobre a MGF pelos grupos do 

BE (Projeto de Lei N.º 504/XII/3ª4), CDS-PP 

(Projeto de Lei N.º 515/XII5), PSD (Projeto de 

Lei N.º 517/XII6). Cada um destes projetos, 

apresentara particularidades relevantes à 

alteração do CP relativamente a estas matérias. 

O Bloco de Esquerda alertou o Governo 

Português para a imperativa necessidade de se 

proceder às alterações legais exigidas no artigo 

38.º da Convenção de Istambul e transpô-las 

para a legislação nacional. De facto, para o 

pleno progresso do combate contra a 

discriminação e violência sobre as mulheres, 

não é suficiente apenas assinar e ratificar a 

Convenção. A proposta esquerdista visava 

aditar o artigo 145.º-A, a fim de individualizar 

o crime da MGF ao integrá-la na lei 

exclusivamente como crime qualificado 

(agravado) de quem o comete, incentiva ou 

fornece meios para a realização da mesma. 

O CDS-Partido Popular procurou ser muito 

conciso na tipificação da prática da MGF para 

que não houvesse quaisquer dúvidas de 

interpretação. Assim, o respetivo Projeto de Lei 

aditava um artigo ao Código Penal Português, 

144.º-A, a punição de quem mutilar 

genitalmente, ou sequer tentar (ponto 6), a 

pessoa do sexo feminino. Mencionam ainda no 

projeto a irrelevância relativamente ao 

consentimento da vítima ou não, ainda que a 

                                                           
4Projeto de Lei disponível em:  

«https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamenta

r/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38214». 
5Projeto de Lei disponível em:  

«https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamenta

r/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38241». 
6Projeto de Lei disponível em: 

«https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamenta

r/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38248». 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2015/07/Relat_Mut_Genital_Feminina_p.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2015/07/Relat_Mut_Genital_Feminina_p.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2015/07/Relat_Mut_Genital_Feminina_p.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38241
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38241
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38248
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38248
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presente ideia não se encontre devidamente 

explícita no artigo referido. 

Por sua vez, o Partido Social Democrata 

propôs um Projeto de Lei mais completo. Além 

de apresentar um aditamento de um novo 

artigo que caracterizasse e punisse a prática 

ilegal da MGF (144.º-A), propôs alterações a 

três artigos do Código Penal: O artigo 5.º, ponto 

1, d), a fim de não se esquecer que o princípio 

da extraterritorialidade é essencial nesta 

questão para que se evite o transporte de 

meninas e raparigas para outro Estado com 

outra jurisdição, com o objetivo de se 

concretizar a prática da MGF. Por outras 

palavras, a contingência de se aplicar a lei penal 

portuguesa a quem cometer o crime fora do 

território português, a vítima que seja menor, 

desde que o agente se encontre em Portugal e 

que não possa sair do país. O artigo 145.º ponto 

1, c) e d), com o intuito de agravar a pena a 

familiar ou relacionado que agir com uma 

intenção acrescida de causar mais dor à vítima. 

Por fim, o objetivo de se proceder à alteração 

do artigo 149.º ponto 3, restringe-se ao 

esclarecimento de que, independentemente de 

se expressar livre vontade por parte da vítima 

em realizar o ritual, não se exclui a ilicitude do 

facto. 

O PSD elucida ainda no seu Projeto de Lei a 

desnecessária alteração aos artigos 146.º e 147.º 

do CP. O primeiro, por não se considerar a 

MGF um crime privilegiado, mesmo que por 

alguns seja encarado como uma prática 

cultural, em modo algum deve ser atenuada a 

pena ou atitude culposa do agente do crime. O 

segundo, pela clareza da sua redação não exige 

uma cláusula exclusiva ao agravamento do 

resultado à MGF. 

Posteriormente, foi publicada a Lei n.º 

83/2015, de 05 de Agosto, em Diário da 

República, a trigésima oitava alteração ao 

Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

400/82, de 23 de Setembro de 2015, 

autonomizando o crime de mutilação genital 

feminina, criando os crimes de perseguição e 

casamento forçado e alterando os crimes de 

violação, coação sexual e importunação sexual, 

em cumprimento do disposto na Convenção de 

Istambul. 

Efetuou-se o aditamento do artigo 144.º-A 

que prevê a descrição do crime, com pena de 2 a 

10 anos e ainda a punição até 3 anos para os 

atos preparatórios do crime7. Foi alterado o 

artigo 5.º, ponto 1, c) sobre os factos praticados 

fora do território português8, onde se entende 

uma forma de prevenção da prática da MGF. O 

artigo 118.º do CP também foi alterado (artigo 

que não se incluía nas propostas dos projetos de 

lei apresentados). Alega o mesmo que, o crime 

da MGF não prescreve, ou seja, a validade do 

procedimento criminal, antes do indivíduo 

completar 23 anos de idade9. A alteração aos 

artigos 145.º e 149.º, fomentada pelo Projeto de 

Lei Nº 517/XII, realizou-se. O artigo 145.º 

passou a prever a pena de prisão agravada: de 1 

a 5 anos para os atos preparatórios e pena de 

prisão de 3 a 12 anos para os casos previstos no 

artigo 144.º e do nº1 do artigo 144.º-A10. Tal 

como proposto pelo PSD, o artigo 149.º agora 

prevê o ponto 3, que independentemente do 

consentimento da vítima o facto é considerado 

ilícito11. 

                                                           
7Cfr. art. 144.º-A do Código Penal Português (CPP). 
8 Cfr. art. 5.º do CPP. 
9 Cfr. art. 118º do CPP. 
10 Cfr. art. 145.º do CPP. 
11 Cfr. art. 149.º do CPP. 
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Apesar dos avanços legais na criminalização 

da MGF, considera-se a luta para a sua 

erradicação ainda insuficiente. Portugal carece 

de programas de ação, mecanismos eficazes de 

proteção às vítimas da MGF e ainda de diversos 

processos de apoio antes, durante e após, 

especialmente junto das comunidades alvo. A 

calamidade que este fenómeno apresenta requer 

a sensibilização daqueles que podem ajudar na 

denúncia e no encorajamento das vítimas 

sofredoras de sequelas psicológicas e físicas. 

Neste contexto, deve-se atender às 

recomendações da Amnistia Internacional 

relativamente ao cumprimento do V Plano 

Nacional de Prevenção e Combate à Violência 

Doméstica e de Género 2014-2017. 

Atualmente, a Europa atravessa uma grave 

crise migratória e com estes povos se abarca um 

conjunto de valores, crenças, rituais e vivências 

que devem colocar a Europa, e em particular 

Portugal, com as influências das CPLP, em 

alerta para este e outros tipo de situações que, 

sob o pretexto de tradição, podem marcar para 

sempre a vida de uma menina, rapariga e 

mulher. 

 

 

 

 

 

Clique aqui para ler 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jos%25C3%25A9/Downloads/6087626a449341be97f1c64b8cac6fc6.pdf
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 Sabia que...?  

o "BREXIT" resulta essencialmente  

da existência da Commonwealth 
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 UNIÃO EUROPEIA 

 Decisão (UE) 2016/1162 do Banco Central Europeu, de 30 de junho de 2016, relativa à comunicação 

de informação confidencial no contexto de investigações criminais (BCE/2016/19). 

 

 Decisão (UE) 2016/1230 do Conselho, de 12 de julho de 2016, que estabelece que Portugal não 

tomou medidas eficazes em resposta à Recomendação do Conselho de 21 de junho de 2013. 

 

 CONSELHO EUROPEU 

 Orçamento da UE para 2017: Conselho define a sua posição. Em 20 de julho de 2016, o Conselho 

definiu a sua posição sobre o orçamento da UE para 2017. 

 

 Combater o comércio ilícito de produtos do tabaco exige um esforço global conjunto: UE exorta os 

parceiros internacionais a assinarem o tratado da ONU contra o contrabando. A UE exortou os 

parceiros internacionais a assinarem o Protocolo da CQCT, um tratado das Nações Unidas que visa 

lutar contra o comércio ilícito de produtos do tabaco. 

 

 Declaração dos dirigentes europeus e asiáticos sobre o terrorismo internacional. Declaração dos 

dirigentes reunidos no ASEM sobre o terrorismo internacional. Ulã Bator, Mongólia, 15 de julho de 

2016. 

 

 Procedimento relativo aos défices excessivos: Conselho considera que Portugal e Espanha não 

tomaram medidas eficazes. O Conselho considerou que Portugal e Espanha não tomaram medidas 

eficazes para reduzir os seus défices excessivos. A decisão do Conselho desencadeará a aplicação de 

sanções. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.192.01.0073.01.POR&toc=OJ:L:2016:192:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.192.01.0073.01.POR&toc=OJ:L:2016:192:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/07/20-eu-budget-2017/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/07/18-illicit-trade-tobacco/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/07/18-illicit-trade-tobacco/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/07/15-asem-statement-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/07/12-portugal-spain-excessive-deficit/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/07/12-portugal-spain-excessive-deficit/
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

      Iniciativas Legislativas 

 

 Projeto de Resolução 436/XIII 

Recomenda ao Governo que acompanhe o processo de efetivação da Lei n.º 71/2013, de 2 de 

setembro. 

 

       Diplomas Aprovados 

 

 Decreto da Assembleia 38/XIII 

Regime de apoio à agricultura familiar nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

 Decreto da Assembleia 35/XIII 

Primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que “estabelece o novo regime do 

arrendamento apoiado para habitação e revoga a Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis 

n.ºs 608/73, de 14 de novembro, e 166/93, de 7 de maio”. 

 

 Decreto da Assembleia 21/XIII 

Altera o Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, 

de 26 de outubro, e a Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de 

dezembro, e protege a casa de morada de família no âmbito de processos de execução fiscal. 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º11/2016 – Diário da República n.º138/2016, Série I 

de 2016-07-20 - Supremo Tribunal de Justiça 

«Em caso de arquivamento do inquérito, cabe ao juiz de instrução, nos termos do artigo 116.º, da 

lei do jogo (Decreto-Lei n.º 422/89, de 02.12, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/95, de 19.01, pela Lei 

n.º 28/2004, de 16.07, pelo Decreto-Lei n.º 40/2005, de 17.02, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31.12, e 

pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30.11), declarar perdido a favor do Estado e mandar destruir o 

material e utensílios de jogo.» 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º3/2016 – Diário da República n.º136/2016, 

Série I de 2016-07-18 - Supremo Tribunal Administrativo 

Na ação administrativa de oposição à aquisição de nacionalidade portuguesa, a propor ao abrigo 

do disposto nos arts. 09.º, alínea a) e 10.º da Lei n.º 37/81, de 03 de outubro [Lei da Nacionalidade] 

na redação que lhe foi introduzida pela Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de abril, cabe ao Ministério 

Público o ónus de prova dos fundamentos da inexistência de ligação efetiva à comunidade 

nacional. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40568
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40568
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40568
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40568
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19444
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19444
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19425
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19425
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19425
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
https://dre.pt/application/file/74981765
https://dre.pt/application/file/74981765
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/550804/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/145222/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/527594/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/527594/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/605322/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/243747/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146221/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74966702
https://dre.pt/application/file/74966702
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/564050/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/650954/details/normal?l=1
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 Decreto-Lei n.º40/2016 – Diário da República n.º145/2016, Série I de 2016-07-29 

Planeamento e das Infraestruturas 

Altera o Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, o Decreto-Lei n.º 

138/2012, de 5 de julho, e o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, aprovado em anexo 

ao Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, transpondo as Diretivas2014/85/UE da Comissão, de 1 

de julho, e 2015/653/UE da Comissão, de 24 de abril, que alteram os anexos I, II e III da 

Diretiva 2006/126/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro, relativa à carta 

de condução. 

 

 Decreto-Lei n.º39/2016 – Diário da República n.º144/2016, Série I de 2016-07-28 

Finanças 

Procede à terceira alteração ao Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, 

de 27 de março 

 

 Decreto-Lei n.º36/2016 – Diário da República n.º125/2016, Série I de 2016-07-01 - Finanças 

No uso da autorização legislativa concedida pelos artigos 179.º, 181.º e 182.º da Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março, altera o Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 433/99, de 26 de outubro, o Regime Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária e 

Aduaneira, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, e o Regulamento das Custas 

dos Processos Tributários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 29/98, de 11 de fevereiro. 

 

 Decreto Regulamentar Regional n.º8/2016/A – Diário da República n.º144/2016, Série I de 

2016-07-28 - Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo 

Regulamenta os sistemas de avaliação do desempenho do pessoal docente e dos órgãos executivos 

das unidades orgânicas do sistema educativo regional estabelecidos no Estatuto do Pessoal 

Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário na Região Autónoma dos 

Açores. 

 

 Decreto-Legislativo Regional n.º15/2016/A – Diário da República n.º140/2016, Série I de 2016-

07-22 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Regime jurídico da primeira venda de pescado fresco na Região Autónoma dos Açores. 

 

 Decreto-Legislativo Regional n.º14/2016/A – Diário da República n.º140/2016, Série I de 2016-

07-22 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Apoios a conceder no âmbito das reformas antecipadas na Região Autónoma dos Açores. 

 

 Decreto-Legislativo Regional n.º13/2016/A – Diário da República n.º137/2016, Série I de 2016-

07-19 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 28/2011/A, de 11 de novembro, que 

estrutura o Parque Marinho dos Açores. 
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES  

 Decreto Regulamentar Regional N.º 4/2016/A de 8 de Julho - Governo Regional dos Açores 

Quarta alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2014/A, de 22 de setembro que 

regulamenta o Subsistema de Incentivos para o Fomento da Base Económica de Exportação. 

 

 Decreto Regulamentar Regional N.º 6/2016/A de 13 de Julho - Governo Regional dos Açores 

Terceira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2014/A, de 10 de outubro que 

regulamenta o Subsistema de Incentivos para o Empreendedorismo Qualificado e Criativo. 

 

 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Substituição da multa por trabalho; Prazo – Acórdão de 07-07-2016 

“Após o decurso do prazo previsto no art. 489º do Cód. Penal, para pagamento da multa, não fica 

precludida a possibilidade de o condenado requerer a substituição da multa por trabalho.” 

 Responsabilidade civil do estado; Erro judiciário; Direito comunitário; Reenvio prejudicial – 

Acórdão de 07-07-2016 

“I - Na apreciação da responsabilidade civil do Estado por acto da função jurisdicional, quando está em 

causa a violação do direito comunitário, deve ter-se por definitivamente afastada a regra contida no 

art.º 13.º, n.º 2, da Lei n.º 62/2007, de 31/12, não devendo exigir-se a prévia revisão ou revogação da 

decisão danosa, tal como vem decidindo o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). II - O 

Tribunal nacional que decide em última instância é obrigado a cumprir o dever de reenvio sempre que 

seja suscitada uma questão de direito comunitário, salvo quando for impertinente, quando a disposição 

em causa já foi objecto de interpretação pelo TJUE ou quando, pela sua evidência, não dá lugar a 

qualquer dúvida interpretativa razoável. III - Para saber se a questão é clara e inequívoca e se o STJ 

violou o seu dever de reenvio, importa apurar previamente se houve violação do direito comunitário, 

designadamente, como no caso, dos art.ºs 3.º da 2.ª Directiva e 1.º da 3.ª Directiva.” 

 

 Competência material; Contrato de doação; Município donatário – Acórdão de 07-07-2016 

I - Estando em causa a apreciação de um contrato doação, de natureza exclusivamente privado, em que 

o Município donatário se comportou como qualquer particular, são materialmente competentes para 

conhecer da ação os tribunais judiciais. II - Embora as condições aceitas pelo donatário contendam com 

o interesse e o direito públicos, a estruturação da petição e do pedido, na configuração dada à relação 

jurídica controvertida pelo autor, delineia um conjunto de factos relativos ao incumprimento da 

cláusula de afetação ao interesse público, à indemnização, à nulidade do negócio, ao erro sobre a base 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+84+de+8+de+Julho+de+2016/Decreto+Regulamentar+Regional+N+4+de+2016_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+89+de+15+de+Julho+de+2016/Decreto+Regulamentar+Regional+N+6+de+2016_A.htm
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do negócio ou alteração superveniente das circunstâncias, sem impor a indagação da legalidade de 

qualquer operação urbanística levada a cabo pelo Município para aceitar a doação. 

 

 Procedimento disciplinar; Prazo peremptório – Acórdão de 07-07-2016 

“É peremptório e insusceptível de prorrogação o prazo de quinze dias fixado 98º-I/4/a do CPT para 

apresentação do procedimento disciplinar.” 

 

 Insolvência; Exoneração do passivo restante; Indemnizações excluídas da exoneração – Acórdão 

de 07-07-2016 

“I - Os efeitos da exoneração do passivo restante estão regulados no art.º 245.º do CIRE por referência 

manifesta à sua concessão efectiva nos termos do artigo anterior. II - Nos termos do referido art.º 245.º, 

n.º 2, al. b) a exoneração não abrange as indemnizações devidas por factos ilícitos dolosos praticados 

pelo devedor, que hajam sido reclamadas nessa qualidade. III - Integra-se naquela alínea a 

indemnização paga pelo credor Fundo de Garantia Automóvel ao sinistrado de um acidente de viação 

de que foi responsável o devedor, enquanto condutor e proprietário de um veículo, por falta de seguro, 

já reconhecida por sentença transitada em julgado numa acção em que foi exercido o direito ao 

reembolso, por sub-rogação legal, e cujo crédito foi reclamado na insolvência.” 

 

 Cancelamento provisório do registo criminal; Convite ao aperfeiçoamento do requerimento; 

Princípio equitativo; Princípio da gestão processual – Acórdão de 07-07-2016 

“I-O procedimento com vista ao cancelamento provisório do Registo Criminal, está regulado pelo artº 

230º CEPMPL e nele se contempla no seu nº4 al. a) a notificação do requerente para completar o pedido 

ou juntar documentos em falta. II- O princípio do processo equitativo (artº 6º CEDH e artº 20º CRP) 

exige no processo penal a procura de uma decisão ponderada e materialmente justa. III- O princípio da 

gestão processual, impõe seja no campo dos factos, da cooperação processual ou da instrução do 

processo que se evitem os efeitos preclusivos, evitando-se que tenha de ser instaurado novo 

procedimento para obter o efeito jurídico que poderia ser obtido anteriormente.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 Arbitragem voluntária; Honorários – Acórdão de14-07-2016 

“I- Nos termos do artigo 17.º, n.º 2, da Lei da Arbitragem Voluntária (LAV), na falta de acordo entre as 

partes interessadas, cabe aos árbitros fixar o montante dos seus honorários e despesas. II- Na fixação 

dos honorários dos árbitros há que ponderar na natureza da acção arbitral em que se discutem questões 

complexas, nos interesses económicos de elevado montante que estão em causa, na qualidade técnica 

dos árbitros, no tempo por estes despendido ou a despender, circunstâncias estas que terão de ser 

caldeadas por critérios de proporcionalidade e equidade entre o montante arbitrado e o trabalho 

realizado.” 
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 Créditos laborais; Privilégio creditório imobiliário especial – Acórdão de 14-07-2016 

“Para que os créditos laborais gozem do privilégio creditório imobiliário especial previsto no artigo 333º 

nº1 b) do Código do Trabalho, é necessário provar-se a conexão entre o imóvel penhorado e a actividade 

da entidade patronal, cabendo às titulares dos créditos laborais o ónus da respectiva alegação e prova.” 

 

 Inabilitação; Pressupostos; Curador; Conselho de família – Acórdão de 13-07-2016 

“Demonstrando o quadro factual estabelecido na ação que a Requerida se encontra capaz de gerir o seu 

dia-a-dia, mas padece de anomalias do ponto de vista cognitivo que a impedem de avaliar corretamente 

o significado e as consequências de opções de maior complexidade, nomeadamente as atinentes à 

disposição do seu património, que é bastante avultado, pelo menos em comparação com a média da 

população portuguesa, conclui-se que a Requerida carece de apoio nessa vertente, apoio que deverá ser 

prestado através do instituto da inabilitação.” 

 

 Assembleia geral; Convocatória; Ónus da prova – Acórdão de 13-07-2016 

I- Na acção de nulidade ou de anulação de deliberações sociais compete ao autor invocar e provar os 

requisitos constitutivos do seu direito a deliberar, ou seja, a sua qualidade de sócio e a existência de 

deliberação não votada por si, cabendo à ré a prova de que a deliberação foi válida, regularmente 

convocada, e que se a autora não votou foi por razão que não lhe poderá ser imputável. II- A 

convocação para a assembleia geral de uma sociedade por quotas não pode considerar-se correctamente 

efectuada, de acordo com o nº 3 do artigo 248º do Código das Sociedades Comerciais, nem de boa-fé, se 

foi dirigida para a residência de uma sócia que, antecipadamente, informou a sociedade que se iria 

encontrar ausente, por período entre 3 e 30 de Agosto de 2014, tendo a assembleia sido convocada para 

o dia 24 de Agosto de 2014, ou seja, seis dias antes do regresso da sócia, convocatória essa que a autora 

não recebeu. III- Tendo sido postergado um interesse individual da sócia que não recebeu a 

convocatória para a assembleia geral, tendo ficado impedida de nela participar, tem aplicação o regime 

excepcional plasmado na alínea a) do nº 1 do artigo 56º do Código das Sociedades Comerciais, o que 

acarreta a nulidade da deliberação da assembleia geral. 

 Nrau; Falta de pagamento da renda; Caducidade do direito à resolução; Diferimento da 

desocupação - Acórdão de 13-07-2016 

“Em observância do disposto no n.º 7 do art.º 663º, do Código de Processo Civil, passa a elaborar-se 

sumário, da responsabilidade do relator, como segue: 

I - A mora de dois meses, na renda, é autossuficiente, enquanto fundamento de despejo, nos quadros do 

artigo 1083º, n.º 3, do Código Civil. II - A resolução do contrato de arrendamento com esse fundamento 

deve porém ser efetivada dentro do prazo de três meses a contar do conhecimento da completude desse 

período de mora, sob pena de caducidade do direito à resolução do contrato. III- Cada uma das rendas 

vencidas tem, nesse caso, autonomia para a contagem do prazo de caducidade.  IV- No tocante à 

hipótese do n.º 4, do artigo 1083º, do Código Civil, o termo a quo de contagem do prazo de caducidade é 

o momento em que se verificar o conhecimento da situação de “mora superior a oito dias, no 

pagamento da renda, por mais de quatro vezes seguidas ou interpoladas, num período de 12 meses”. V- 

Tal período não coincide com um qualquer ano civil.  VI-É de presumir o coetâneo conhecimento pelo 
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senhorio da falta de pagamento de renda, na data do seu vencimento, recaindo sobre aquele o ónus de 

prova de, sem culpa sua, apenas posteriormente haver tomado conhecimento da situação de mora. VII- 

Para efeitos de diferimento da desocupação do locado, nos quadros do artigo 15º-N.º do NRAU, não 

pode retirar-se da circunstância da concessão de apoio judiciário à Ré/requerente, e sem o concurso de 

outros elementos, que a falta do pagamento de rendas “se deve a carência de meios do arrendatário”. 

 

 Crime de condução de veículo em estado de embriaguez; Pena acessória; Proibição de conduzir 

veículo motorizado; Medida da pena – Acórdão de 13-07-2016 

“I-O álcool na condução rodoviária é uma praga que os portugueses têm de erradicar, como já 

aconteceu noutros países. II- Os acidentes de viação constituem nos tempos que correm uma verdadeira 

epidemia no mundo moderno tal a sua magnitude, representando uma das maiores causas de morbidade 

e mortalidade especialmente entre os jovens, com as suas graves consequências para o conjunto da 

Sociedade. III- O álcool prejudica a habilidade para conduzir veículos pelos seus efeitos no sistema 

nervoso central atuando como um anestésico geral, tornando lenta e menos eficiente a aquisição e o 

processamento de informações. Compromete a capacidade de distribuir a atenção entre as diversas 

tarefas e objetos na condução de um veículo motorizado. IV-O álcool compromete ainda as mais 

variadas funções, cuja integridade é essencial para a condução de um veículo motorizado com a devida 

segurança, tais como: o sistema motor ocular; a visão periférica, o processamento de informações; a 

memória; a performance; a função vestibular e controlo da postura, o que propicia a ocorrência de 

acidentes. V-Dos vários efeitos causados pelo álcool os principais são os relacionados com a perda de 

capacidade sensorial face ao meio envolvente, onde a capacidade de atenção e concentração são 

seriamente afetadas. Na realidade, a perceção visual fica mais reduzida, por distorção de imagem, o que 

provoca uma incapacidade correta de avaliação quer das distâncias quer das velocidades. Também o 

tempo de recuperação após um encadeamento é maior, o que aliado ao estreitamento do campo visual 

resulta numa mistura explosiva para se dar o acidente. VI- No que tange ao lado subjetivo do tipo legal 

de crime da previsão do art. 292.º, n.º 1 do Código Penal não é necessário o dolo ou intenção ou, sequer, 

a simples consciência de condução ilegal. Este tipo legal de crime preenche-se mesmo a título de mera 

negligência. VII- O exercício da condução automóvel, como atividade perigosa que é, exige o 

acatamento e observância de um conjunto de regras, algumas das quais, para além de meras finalidades 

de ordenamento do trânsito automóvel e da circulação rodoviária, visam garantir a segurança da vida, 

da integridade física e do património do condutor e de terceiros utentes das vias de circulação 

rodoviária. Entre estas avultam as normas relativas ao exercício da condução sob o efeito do álcool. 

VIII- O exercício da condução automóvel não constitui um direito fundamental, com foros de garantia 

constitucional. IX- Trata-se de uma atividade permitida apenas aos cidadãos que revelem ter as 

condições necessárias para o seu exercício, legalmente habilitados para o efeito e, à semelhança de 

muitas outras atividades de acesso condicionado, sujeita ao cumprimento de regras, postulando estas a 

fiscalização do seu cumprimento pelo Estado. X- Procura-se, aliás, proteger o próprio condutor dos 

riscos que, com esse consumo excessivo de álcool, cria para si próprio, mas cura-se também de proteger 

a vida, a integridade física e o património de terceiros, do perigo representado pelos condutores 

alcoolizados. XI-A Segurança Rodoviária, que reúne dados da PSP e da GNR, adianta que, em 
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Portugal, em média, registou-se uma vítima mortal e seis feridos graves por dia em 2015. XII- No que 

tange aos tipos de crimes rodoviários registados pelas autoridades policiais, entre os anos de 2007 a 

2014, verifica-se a prevalência dos crimes por condução com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l, 

que apresentam a frequência mais elevada. XIII - A pena acessória de proibição de conduzir veículos 

com motor é um meio de salvaguarda de interesses constitucionalmente protegidos na perspetiva do 

arguido e da sociedade, compensando esta do risco a que os seus membros foram sujeitos com a prática 

de uma condução sob a influência do álcool. XIV - A imprevisibilidade e a volatilidade da ação 

penalmente relevante do condutor embriagado, pelo comprometimento da segurança na estrada que 

protagoniza constitui, as mais das vezes, uma grave violação das regras de trânsito rodoviário. XV- Na 

concretização da medida concreta que deve ser estabelecida num determinado caso concreto, face à 

ampla moldura da pena, o Tribunal deve seguir o critério normativo fixado no Código Penal para a 

determinação concreta da pena a que se alude no art. 71.º do mesmo Corpo de Leis. XVI - Não existe 

qualquer possibilidade de arbítrio na fixação do quantitativo da pena acessória, mas sim um verdadeiro 

critério normativo que tem que presidir à determinação concreta da medida da pena acessória. XVII - Ao 

juiz é conferida uma larga margem de discricionariedade para, em concreto, fixar tal pena acessória 

segundo as circunstâncias concretas do caso submetido à sua apreciação, entre estas, inequivocamente, 

se contando as conexionadas com o grau de culpa do agente. XVIII - E daí a possibilidade de adequar a 

medida concreta consoante esteja em causa um grau de culpa menos acentuado, como é o caso da 

negligência, ou um grau de culpa de maior gravidade, como se passará com os casos de dolo. XIX - Na 

nossa Lei Fundamental inexiste qualquer normativo que aponte ou imponha que as penas acessórias 

tenham de ter correspondência com as penas principais. XX - Não se prescindindo da culpa na 

apreciação dos critérios que servem de base à fixação da pena (porque é uma verdadeira pena, embora 

acessória), são razões de prevenção geral de intimidação que estão em causa, fundamentalmente, 

na ratio daquela pena acessória. XXI - Na ponderação concreta da pena, tendo em atenção os critérios 

do referido art. 71.º do Código Penal, cumpre determinar a medida da sanção tendo como limite e 

suporte axiológico a culpa do agente e em função das exigências da prevenção de futuros crimes, sem 

esquecer que a finalidade última da intervenção penal é a reinserção social do delinquente, sendo ao que 

nos parece incompatível com o Estado de direito democrático a finalidade retributiva. XXII - No 

paradigma que encorpa o programa político-criminal vigente, marcado, como decorre do art. 40.º do 

Código Penal, pelo binómio culpa — prevenção, cumpre achar primeiro uma moldura de prevenção 

geral positiva, determinada em função da necessidade de tutela das expectativas comunitárias na 

manutenção e reforço da validade da norma violada. XXIII -Fixada esta, correspondendo nos seus 

limites inferior e superior à proteção ótima e proteção mínima do bem jurídico afetado, deve o julgador 

encontrar a medida concreta da pena em conjugação com as exigências de prevenção especial de 

socialização do agente, sem ultrapassar a medida da culpa. XXIV - As penas a aplicar às pessoas que, 

violando as mais elementares regras de convivência social, conduzem uma fonte de perigo como é um 

veículo automóvel, com uma T.A.S. claramente superior ao limite mínimo permitido têm que ser 

suficientemente dissuasoras para que, mesmo nos casos de elevado grau de intoxicação, o crime não 

compense. XXV - Cumpre nesta sede ter presente a tendencial proporcionalidade e / ou aproximação do 

rigor sancionatório postulado pelas diferentes naturezas, dignidades e gravidades das infrações, 
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criminal, por um lado e contraordenacional, por outro [uma contraordenação muito grave é sancionada ex 

vi do art. 146.º, n.º 1 alínea j) e art. 147.º n.ºs 1 e 2, ambos do Código da Estrada com inibição de 

conduzir com duração mínima de dois meses e máxima de dois anos). XXVI - As sanções penais devem 

causar incómodo e ser encaradas como um sacrifício, sob pena de se apresentarem inócuas e 

irrelevantes. XXVII - Não estando o arguido/recorrente perante qualquer perda do direito de conduzir, 

mas apenas perante uma limitação do exercício da condução, não poderá considerar-se que a liberdade 

de exercer labor esteja postergada. O núcleo desse direito mostra-se agasalhado. XXVIII - Razões de 

índole laboral não podem conceder ao arguido o direito a uma especial clemência. Antes lhe impõe o 

dever (de cidadania) de especial cuidado de conduzir abstinente e sóbrio, nomeadamente no intento de 

prevenir o aumento do risco de estropiar ou de tirar a vida ao seu semelhante já decorrente da 

circulação rodoviária como bem patenteiam os elementos estatísticos neste aresto referidos.” 

 

 Nulidades; Sentença; Impugnação da matéria de facto; Explosão; Aeronave – Acórdão de 07-07-

2016  

“O comandante da aeronave comercial com registo nacional e operando entre aeroportos nacionais 

comunitários, é a autoridade máxima a bordo, encontra-se investido de verdadeiros poderes públicos de 

disciplina a bordo não só em relação aos tripulantes como em relação aos passageiros e, no caso 

particular do risco potencial para a segurança da aeronave e dos seus ocupantes, o comandante não tem 

apenas o poder tem o dever de agir e de desembarcar os passageiros que, e aqui é que reside a 

especialidade, “na sua opinião”, represente um risco potencial para a segurança da aeronave e seus 

ocupantes. De igual forma o comandante, nessas circunstâncias, tem o dever de submeter o passageiro 

potencialmente causador de distúrbios a medidas de segurança adequadas. Isto significa que o juízo 

sobre a segurança da aeronave e dos ocupantes da mesma é um juízo que apenas cabe ao comandante, 

um juízo subjectivo, ou seja, quem avalia se aquela ordem de desembarque ou medida de segurança é 

ou não adequada no caso concreto é o comandante da aeronave, insindicável pois por qualquer outra 

entidade ou Tribunal, salvo quando em razão das circunstâncias que ocorreram, aquela decisão se 

mostre absurda, manifestamente ilegal, criminosa ou inconstitucional.”  

 

 Competência; Tribunal arbitral; Cláusula obrigacional; Seguradora – Acórdão de 07-07-2016 

“I- No domínio da LAV, na falta de assinatura do contrato que contém a cláusula compromissória ou 

do compromisso, o decisivo é que a convenção de arbitragem conste de uma proposta escrita, que esta 

proposta seja aceite por escrito e que a aceitação seja comunicada ao proponente. A aceitação não tem 

de se referir especificamente à convenção de arbitragem, bastando a aceitação da proposta contratual 

no seu conjunto. II - Deve entender-se que constitui uma convenção escrita, a que resulta de uma troca 

de mensagens de correio eletrónico. III - Deve considerar-se suficiente a existência de uma remissão 

para um documento que contenha a convenção feita no contrato assinado pelas partes ou na troca de 

correspondência. IV- Se o corretor de seguros já trabalhava com o mercado respetivo há vários anos, 

conhecendo bem as apólices aí praticadas nessa modalidade de responsabilidade civil de transportador 

rodoviário, com vários clientes a subscreverem apólices do mesmo mercado, para além de que a própria 

Autora já vinha contratando há vários anos, por intermédio de outros corretores, os seguros do dito 
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mercado, conhecendo bem as condições gerais destes contratos; sendo que todas elas remetem para 

arbitragem em Londres, sede daquele mercado, a declaração pelo Corretor – por conta e em 

representação da tomadora de seguro – em email, na sequência da receção da Apólice e Condições 

Gerais, de que “concordo com tudo”, significa aceitação da cláusula compromissória incluída nas 

referidas “Condições”. V - O princípio da autonomia da cláusula compromissória significa que a 

validade e eficácia daquela deve ser apreciada separadamente da validade e eficácia do contrato em que 

está inserida. VI - Com o que se dá letra ao chamado princípio da “competência-competência” 

estabelecido no artigo 18º, n.º 1, da LAV, que, “em poucas palavras significa que o tribunal arbitral 

tem plena competência para resolver todas as questões que se colocam no processo arbitral ou relativas 

ao processo arbitral, quer sejam de natureza substantiva relativas ao mérito da causa, quer sejam de 

natureza processual.”. VII - Por tudo isto se diz que o tribunal arbitral tem competência própria para 

concluir se tem competência para conhecer o litígio.” VIII - Com uma exceção, decorrente da aplicação 

da doutrina do artigo 5º, n.º 1, da LAV: se for manifesta – isto é, óbvia, evidente – a invalidade, a 

ineficácia ou a inaplicabilidade da convenção de arbitragem, o juiz pode declará-lo e, 

consequentemente, julgar improcedente a exceção deduzida em processo judicial. IX - O 

advérbio manifestamente pretende significar o respeito pelo princípio da competência-competência, o 

juiz apenas pode conhecer daqueles vícios se eles forem tão evidentes que praticamente não careçam de 

demonstração, por outras palavras, só em casos excecionais e evidentes pode o juiz obviar à remessa do 

processo para a arbitragem. X - Relativamente às convenções de arbitragem que constituam cláusulas 

contratuais gerais, importará ter em consideração, por força do disposto no artigo 2º, n.º 4, 1ª parte, da 

LAV, o regime jurídico daquelas, designadamente quanto à sua inclusão no contrato, à sua 

interpretação e à proibição de certas cláusulas “abusivas”. XI - Não cobra porém aplicação o RCCG, em 

matéria de exceção de preterição de tribunal arbitral, em quanto exceda a previsão do artigo 5º, n.º 1, 

da LAV. XII - O “ónus da prova da comunicação adequada e efectiva”, cometido “ao contratante que 

submeta a outrem as cláusulas contratuais gerais”, no n.º 3 do artigo 5º, da LCCG, não se casa com a 

exigência do caráter manifesto da invalidade, ineficácia ou inexequibilidade da convenção de 

arbitragem, em sede inoperatividade da exceção de preterição de tribunal arbitral. XIII - Não obstante 

tal ónus de prova, da ausência da comunicação aí prevista apenas poderá o tribunal conhecer mediante 

invocação do aderente. XIV - Para efeitos de procedência da exceção de preterição de tribunal arbitral, 

por nulidade reportada à previsão do artigo 19º, alínea g), da LCCG, importará ser manifesto que o local 

de funcionamento daquele tribunal, envolve graves inconvenientes para a A./tomadora de seguro, sem 

que os interesses da Seguradora o justifiquem.”.  

 

 Insolvência; Graduação de créditos – Acórdão de 07-07-2016 

“I-Para o efeito de graduação de créditos reclamados no processo de insolvência, o juiz poderá 

reconhecer aos trabalhadores da insolvente privilégio imobiliário especial sobre imóvel apreendido, 

ainda que na respetiva reclamação aqueles não tenham alegado terem exercido a sua atividade no 

referido imóvel, embora tenham invocado a natureza privilegiada do seu crédito, se dos elementos 

constantes no processo se colher que o imóvel em causa estava afetado à atividade empresarial da 

insolvente, existindo por conseguinte e em princípio uma ligação funcional entre o mesmo e o 
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trabalhador, enquanto elementos da mesma organização produtiva. II- É de presumir, se nada for 

alegado ou demonstrado em contrário, que os trabalhadores reclamantes exerciam a sua atividade no 

único imóvel apreendido à insolvente, se no dito imóvel estava instalada a sede da devedora.”  

 Processo de insolvência; Apresentação; Administrador; Sociedade – Acórdão de 07-07-2016 

“I - O direito de propriedade protegido constitucionalmente, de que resulta também a protecção do 

direito dos credores obterem a satisfação do seu crédito através do património do devedor, tem um dos 

seus expoentes no processo de insolvência, que visa a distribuição do valor obtido com o património, 

pela satisfação dos créditos detidos pelos credores. II - A apresentação à insolvência pelos 

administradores da sociedade, a que estão obrigados sob pena de incorrerem nas responsabilidades 

previstas no art. 186 do CIRE, não põe em causa a propriedade dos sócios sobre as participações no 

capital da empresa, constituindo um acto de gestão com vista ao cumprimento das dividas da 

sociedade.” 

 

 Inversão do ónus da prova; Agente – Acórdão de 07-07-2016 

“I - Pretendendo os autores provar que a instituição de crédito ora ré entregou a terceiro as passwords 

de acesso às suas contas aí abertas e não esclarecendo a ré a quem foram entregues as password, assim 

impossibilitando os autores de provar este facto, deve inverter-se o ónus da prova ao abrigo do artigo 

344º nº2 do CC. II- Tendo celebrado com os autores um contrato de prestação de serviços auxiliares de 

investimento na sequência da acção de prospecção realizada pelo seu agente vinculado e tendo 

permitido que os seus clientes, ora autores, outorgassem procurações a favor do agente vinculado para 

este gerir as suas contas, entregando as passwords de respectivo acesso ao agente vinculado, a ré 

incorreu em responsabilidade civil perante os autores pelos danos que estes vieram a sofrer com a 

actuação do agente vinculado.” 

 

 Divórcio; Benefício da divisão; Casamento – Acórdão de 07-07-2016 

“I - Tendo o Autor, no decurso do casamento com a Ré, em regime de separação de bens, adquirido um 

imóvel com vista à habitação própria e permanente do agregado familiar, e tendo o mesmo Autor 

admitido que a Ré outorgasse com ele a escritura de compra e venda, enquanto compradora, apesar de 

todos os encargos com o preço e demais encargos da aquisição terem sido exclusivamente suportados 

pelo Autor marido, há que entender estarmos perante um benefício para a Ré mulher concedido em 

consideração do estado de casados. II - Ocorrendo o divórcio, posteriormente à entrada em vigor da Lei 

nº 61/2008 de 31/10, é lícito ao Autor peticionar o pagamento pela Ré de metade das despesas que teve 

com a aquisição do imóvel, nos termos do art. 1791º nº 1 do Código Civil.” 

 

 Privação do uso; Locado; Excepção de não cumprimento – Acórdão de 07-07-2016 

“I - Tendo o tecto do andar ruído parcialmente, impedindo o gozo do mesmo pelo inquilino, e não tendo 

o senhorio procedido a quaisquer obras, apesar de para tal instado pelo mesmo inquilino, conclui-se que 

o senhorio, com a sua omissão, privou o inquilino do gozo do locado. II - Sendo essa a obrigação 

essencial do locador, nos termos do art. 1031º b) do Código Civil, é lícito, enquanto tal omissão 

perdurar, que o inquilino recuse o pagamento das rendas, aplicando-se aqui a exceptio in adimpleti 
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contractus prevista no art. 428º do mesmo diploma. III - A excepção do não cumprimento pressupõe que 

o contrato está em vigor e que existe mora no cumprimento de uma das partes, que justifica a recusa do 

cumprimento da correlativa obrigação da outra parte.” 

 

 Fogo de artifício; Presunção de culpa; Danos não patrimoniais – Acórdão de 07-07-2016 

“I - Na actividade de lançamento de fogo de artifício, no âmbito de um evento organizado por uma 

Comissão de Festas e em que foram causados danos a terceiro, recai sobre a referida comissão a 

presunção de culpa prevista no artigo 493º nº2 do CC, que não é ilidida se não provar que, para além do 

cumprimento das obrigações legais decorrentes do regulamento de utilização de explosivos, empregou 

todas as providências exigidas pelas circunstâncias da situação concreta para a prevenção dos 

danos. II- Na fixação dos danos não patrimoniais deverá atender-se às diversas circunstâncias 

provadas, nomeadamente à culpa dos lesantes, às características das lesões suas extensões, tempo de 

doença, sequelas e tempo decorrido desde os factos.”  

 

 Insolvência; Créditos reconhecidos; Privilégio imobiliário especial – Acórdão de 07-07-2016 

“I- A recusa de homologação da lista de créditos reconhecidos elaborada pelo administrador da massa 

insolvente pode ter lugar por erro manifesto, nos termos do art. 130.º, n.º 3 do CIRE. II- Este erro 

manifesto permite e impõe ao julgador que afira da bondade formal e substancial dos créditos 

constantes da lista, não se limitando aos meros erros formais, podendo e devendo abranger razões 

ligadas à substância dos créditos em apreço que podem ser objecto de censura pelo julgador, mesmo na 

ausência de qualquer impugnação. III- Constando daquela lista de créditos não impugnada créditos de 

trabalhadores da insolvente, como beneficiando de privilégio imobiliário especial, mas sem especificar 

sobre que imóvel versa esse privilégio, não pode o julgador, sem mais, fazer incidir esse privilégio sobre 

os imóveis apreendidos para a massa insolvente.” 

 

 Ruína de obra ou edifício; Vício de construção; Conservação de obra; Ónus da prova – Acórdão de 

07-07-2016 

“I- Salvo no caso de fenómenos extraordinários, como os terramotos, a ruína de um edifício ou obra é 

um facto que indicia só por si o incumprimento de deveres relativos à construção ou conservação dos 

edifícios, não se justificando por isso que recaia sobre o lesado o ónus suplementar de demonstrar a 

forma como ocorreu esse incumprimento. II- É antes o responsável pela construção ou conservação que 

deve genericamente demonstrar que não foi por sua culpa que ocorreu a ruína do edifício ou obra - 

nomeadamente pela prova da ausência de vícios de construção ou defeitos de conservação ou que os 

danos continuariam a verificar-se, ainda que não houvesse culpa sua.” 

 

 Constituição; Assembleia de condóminos; Administrador – Acórdão de 07-07-2016 

“I- Não é expectável que a assembleia de condóminos se constitua durante o período em que o 

construtor se mantém detentor da maior percentagem do capital investido e vai administrando, ainda 

que provisoriamente, as partes comuns. II - Enquanto administrador provisório cabe à construtora 

convocar a assembleia de condóminos, tal como estipula a alínea a) do art.º 1436.º CC.” 
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 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 Conversão da multa em prisão; Prisão subsidiária; Suspensão da execução da pena – Acórdão de 

13-07-2016 

“A previsão do n.º 3 do artigo 49.º do CP tanto se deve dirigir às situações em que o arguido 

activamente prova a sua falta de culpa no não pagamento e requer a suspensão da prisão subsidiária, 

como àquelas em que apenas prova essa situação de facto embora não requerendo a suspensão, como a 

outras ainda em que é o Tribunal que recolhe prova nesse sentido. Assim o determina o princípio da 

igualdade: tratamento igual a situações materialmente iguais.” 

 

 Furto; Restituição – Acórdão de 13-07-2016 

“I - A atenuação especial da pena prevista no n.º 2 do artigo 206.º do CP não ocorre com a mera 

apreensão das coisas subtraídas ou ilegitimamente apropriadas, ou com a sua recuperação por órgão de 

polícia criminal. II - Mesmo admitindo poder a restituição resultar da ação de terceiro, não é 

dispensável a iniciativa ou contributo do arguido, circunstância que não ocorre quando o mesmo vem a 

ser surpreendido, por agentes de autoridade, na posse do objeto subtraído, sendo este, em consequência, 

apreendido e, após, «restituído», no âmbito do processo, ao respetivo dono.” 

 

 Prescrição das penas; Pena de multa; Pena de substituição; Pena de prisão; Prazo de prescrição; 

Suspensão da prescrição – Acórdão de 13-07-2016 

“I - Nos termos do disposto no artigo 122.º, n.º 1, al. d), do Código Penal, a prescrição da pena de multa 

substitutiva da pena de prisão ocorre, sem prejuízo das circunstâncias suspensivas e interruptivas 

previstas nos artigos 125.º e 126.º do mesmo diploma, com o decurso do prazo de quatro anos, contados 

a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. II - Enquanto se mantiver operante a pena 

de substituição, o decurso do prazo de prescrição da pena de prisão (pena principal) não se verifica, por 

existir a causa suspensiva enunciada no artigo 125.º, n.º 1, al. a), do CP. III - A prolação de despacho 

que, em prejuízo da aplicação da pena de multa, repõe a pena principal substituída, determinando o 

cumprimento da prisão aplicada, estabelece o início do prazo de prescrição desta pena principal.” 

 

 Pena acessória; Proibição de conduzir veículos motorizados; Guias; Substituição; Licença de 

condução – Acórdão de 13-07-2016 

“I - Se, nos termos do disposto nos artigos 121.º, n.ºs 1, 4 e 7, do CE, e 4.º do DL n.º 37/14, de 14-03, o 

condutor portador de uma guia de substituição da carta de condução está habilitado a conduzir, por 

certo período de tempo, no território nacional, por decorrência lógica e sistemática, o referido 

documento também opera para efeito de cumprimento de pena acessória de proibição de condução de 

veículos com motor. II - Logo, se o arguido, em boa fé, entregou a guia de substituição da licença de 

condução e a secretaria do tribunal a recebeu, esta entrega tem de ser considerada relevante para o dito 

efeito.” 
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 Dano não patrimonial; Dano patrimonial reflexo; Lesão; Danos futuros – Acórdão de 13-07-2016 

“I - O dano não patrimonial indirecto ou reflexo sofrido reciprocamente por cada uma das 

demandantes, na qualidade de mãe e filha, em consequência da lesão que a outra sofreu, ambas vítimas 

de atropelamento no mesmo acidente de viação, por cuja conduta o arguido foi condenado por dois 

crimes de ofensa à integridade física simples por negligência do art. 148.º, n.º 1, do CP, não é 

indemnizável, face aos art. 483.º, n.º 1 e 496.º n.º 1 e 4, do CC, por o dano indirecto ou reflexo que cada 

uma sofreu não é um dano não patrimonial particularmente grave, já que a lesão de cada uma das 

demandantes em consequência do acidente não foi de modo a deixar-lhes sequelas que as afectasse de 

forma particularmente grave na saúde física ou psíquica. II - Não tendo o tribunal dado como provado 

que a demandante venha a sofrer um agravamento das lesões, pressuposto para condenar o obrigado à 

indemnização num dano previsível, não pode condenar este por dano futuro, em quantia a liquidar em 

execução de sentença, por não verificados os requisitos dos art. 564.º, n.º 2, do CC e 609.º, n.º 2, do 

CPC.” 

 

 Processo sumário; Inconstitucionalidade – Acórdão de 13-07-2016 

“I - A declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral produz efeitos desde a entrada 

em vigor do artigo 381º, n.º 1 do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei n.º 20/2013, 

de 21 de fevereiro e determina a repristinação da norma que ela revogou. II - Sendo aplicável a norma 

repristinada e não a norma declarada inconstitucional, verifica-se a nulidade insanável prevista no art.º 

119.º, alínea f), o que determina a nulidade de todo o processado desde que foi ordenado que os autos 

seguissem a forma de processo sumário.” 

 Interposição de recurso; Assistente; recurso da matéria de facto; aperfeiçoamento; dispensa de 

pena – Acórdão de 13-07-2016 

“I - Para o assistente poder recorrer, não há que fazer-lhe outras exigências para além das que o artigo 

401.º, n.º 1, alínea b), comporta: que a decisão seja relativa a um crime pelo qual se constituiu assistente 

(legitimidade) e seja contra ele proferida (interesse em agir). II - Segundo a doutrina fixada no citado 

assento [Assento n.º 8/99, de 30/10/1997], o reconhecimento da legitimidade há-de ser aferido e 

reconhecido (ou não) caso a caso, ou seja, avaliando, em concreto, se a posição do assistente é afectada 

pela natureza ou medida da pena imposta ao arguido na condenação. III - Se a decisão factual do 

tribunal recorrido se baseia numa livre convicção objectivada numa fundamentação compreensível e 

naquela optou por uma das soluções permitidas pela razão e pelas regras de experiência comum, a fonte 

de tal convicção – obtida com o benefício da imediação e da oralidade – apenas pode ser afastada se 

ficar demonstrado ser inadmissível a sua utilização pelas mesmas regras da lógica e da experiência 

comum. IV - A haver despacho de aperfeiçoamento, quando o vício seja da própria motivação 

equivaleria, no fundo, à concessão de novo prazo para recorrer, o que não pode considerar-se 

compreendido no próprio direito ao recurso. V - Na circunstância do não acatamento do ónus de 

impugnação especificada, tem-se entendido, como decorrência da sua própria noção, não ocorrer o 

condicionalismo referido na alínea b) do artigo 431.º, tornando-se inviável a modificabilidade da decisão 

proferida sobre a matéria de facto, o que implica que se tenha a mesma por assente. VI - Uma vez que 

os factos provados permitem concluir que a ofensa do arguido foi provocada por uma conduta 
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repreensível do assistente, não merece censura a sentença recorrida ao decretar a dispensa ou isenção de 

pena em relação ao crime de injúria, nos termos do n.º 2 do artigo 186.º do Código Penal.” 

 

 Ameaça agravada; Crime público; Crime semi-público – Acórdão de 06-07-2016 

“O crime de ameaça agravada, p. e p. pelos arts. 153.º, n.º 1, e 155.º, n.º 1, do CP, tem natureza pública.”  

 

 Impugnação da matéria de facto; Erro notório na apreciação da prova; Prova do dolo; Utilização 

de menor na mendicidade – Acórdão de 06-07-2016 

“I - Não basta à procedência da impugnação e, portanto, para a modificação da decisão de facto, que as 

provas produzidas permitam uma decisão diversa da proferida pelo tribunal. II - Salvo existência de 

prova vinculada, de acordo com as regras da experiência e a livre convicção [o que, com frequência, é 

ignorado pelos recorrentes], e por isso, não é suficiente para a pretendida modificação da decisão de 

facto que as provas especificadas pelo recorrente permitam um decisão diferente da proferida pelo 

tribunal, sendo imprescindível, para tal efeito, que as provas especificadas pelo 

recorrente imponham decisão diversa da recorrida. III - A inobservância do ónus de especificação 

previsto no art. 412º, nºs 3, b) e c) e 4 do C. Processo Penal, inviabiliza a modificação da decisão 

proferida sobre a matéria de facto, pela via da impugnação ampla da matéria de facto. IV - Existe erro 

notório na apreciação da prova quando o tribunal a valora contra as regras da experiência comum ou 

contra critérios legalmente fixados, aferindo-se o requisito da notoriedade pela circunstância de não 

passar o erro despercebido ao cidadão comum, por ser grosseiro, ostensivo, evidente (cfr. Germano 

Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Vol. III, 2ª, Edição, 2000, Editorial Verbo, pág. 341). V - 

Quando não existe confissão, a prova do dolo tem que ser feita por inferência isto é, terá que resultar da 

conjugação da prova de factos objectivos – em particular, dos que integram o tipo objectivo de ilícito – 

com as regras de normalidade e da experiência comum. VI - O crime de utilização de menor na 

mendicidade, previsto no art. 296.º do C. Penal (redacção da Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro), tem 

como elementos constitutivos do respectivo tipo: [Tipo objectivo] - A utilização de menor ou pessoa 

psiquicamente incapaz, na mendicidade; [Tipo subjectivo] - O dolo, o conhecimento e vontade de 

praticar o facto com consciência da sua censurabilidade [bastando para o efeito o dolo eventual, ainda 

que dificilmente configurável em situações que não as da prática da conduta por omissão]. VII - 

Podendo admitir-se que o conceito de mendicidade tenha implícita a ideia de actividade, de conjunto de 

actos direccionados de forma organizada à obtenção de um fim e, portanto, de alguma reiteração de 

conduta, o bem jurídico tutelado pela incriminação impõe que o tipo se tenha por preenchido com um 

único acto de utilização do menor ou do incapaz na mendicidade.”  

 

 Ato processual; Prazo; Extemporaneidade; Sanção; Não pagamento – Acórdão de 06-07-2016 

“I - Se não houvesse consequências para a prática de acto processual para além do prazo que a lei 

estabelece não tinha qualquer sentido definir prazos para a prática dos actos. II - Tendo o ato sido 

praticado para além do prazo sem que a multa devida tivesse sido paga o arguido perdeu o direito de o 

praticar, que no caso significa perder o direito a que o acto praticado para além do prazo, e fora da 

situação prevista nos art. 107.º, n.º 2, e 107.º-A do C.P.P., seja apreciado.”  
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 Liberdade condicional; Revogação; Notificação; Carta rogatória; Formalidades; Estado requerente; 

Estado requerido – Acórdão de 06-07-2016 

“ I-No âmbito da cooperação judiciária em matéria penal entre estados membros da União Europeia, 

vigora o princípio “locus regit actum”, segundo o qual o cumprimento dos actos são regidos pela lei do 

lugar em que forem praticados, isto é, pela lei do Estado requerido, a não ser que o Estado requerente 

expressamente indique forma diferente e desde que as formalidades e procedimentos indicados não 

sejam contrários aos princípios fundamentais de direito do Estado membro requerido. II-Tendo sido 

pedida ao Reino Unido, por carta rogatória, a notificação da requerida da revogação da liberdade 

condicional, sem indicação especial expressa, uma vez cumpridas as formalidades segundo os serviços 

de correio daquele país enquanto Estado requerido, deve-se considerar devidamente feita a notificação. 

III-Uma vez considerada notificada a requerida, com domicílio conhecido, não devem os autos 

aguardar, conforme foi decidido a sua apresentação na situação de contumácia ou a sua efectiva 

notificação, impondo-se o seu prosseguimento com emissão do respectivo MDE. IV- Sendo conhecido o 

domicílio da requerida, a falta de formalidades da notificação, apenas poderia implicar a repetição do 

acto, com expedição de nova carta rogatória, com menção expressa das formalidades.”  

 Homicídio qualificado; Falta de fundamentação; Atenuação especial da pena; Medida da pena – 

Acórdão de 06-07-2016 

“I - As meras declarações do arguido em audiência de julgamento, por si só, “não estava bem e tinha 

bebido” e “se voltasse atrás não o fazia”, para além de não merecerem a credibilidade do tribunal, não 

configuram qualquer justificação que diminua a culpa do arguido ou se traduza em arrependimento e 

não são factos essenciais que o tribunal devesse apurar e dar como provados. II - A decisão da matéria 

de facto mostra-se devidamente fundamentada e não se mostra omitido o exame crítico, quando são 

indicadas as provas, que sendo de tal modo concludentes e não contraditadas ou postas em causa, o 

tribunal, com base nas mesmas descreve os factos e circunstâncias em que ocorreram e tratando-se de 

prova testemunhal, perante a evidência dos factos se limita a dizer que “as testemunhas depuseram com 

rigor, objectividade, sem animosidade merecendo credibilidade”, mostrando-se assim cumprida a exigência 

da apreciação crítica da prova exigida pelo art. 374.º, n.º 2, do CPP. III - A atenuação especial da pena, 

por via do art. 72.º, do CP mostra-se manifestamente infundada quando apenas intervém a favor do 

arguido o facto de ser primário e há circunstâncias agravantes que influenciam de forma acentuada a 

ilicitude do facto, a culpa do arguido e a necessidade da pena. IV - O tribunal de recurso só deve alterar 

as penas concretamente aplicadas quando forem notórios o desvio e violação dos critérios legais 

apontados para a sua fixação, nos arts. 40.º e 71.º, do CP.”  

  
 Violência doméstica; Arbitramento; Indemnização; Omissão de pronúncia – Acórdão de 06-07-

2016 

“Há nulidade da sentença, a qual é de conhecimento oficioso, por omissão de pronúncia, prevista no 

art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP, quando tenha havido condenação do arguido por crime de violência 

doméstica e o tribunal não tenha ponderado o arbitramento de indemnização à vítima, de acordo com 

os art. 82.º-A, n.º 1, do CPP e 21.º, n.º 2, da Lei 112/2009, de 16/9, sempre que a vítima não deduzir 
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pedido civil nos autos e não se tenha expressamente oposto à sua atribuição, questão que, nestas 

condições, deve ser objecto de decisão com observância do contraditório.”  

 

 Prestação de trabalho a favor da comunidade; Revogação – Acórdão de 06-07-2016 

“I- A falta do arguido injustificada à reunião com o técnico e a entidade disposta a acolhê-lo para 

prestação de trabalho a favor da comunidade; a falta também injustificada para prestar declarações 

perante o juiz e posteriormente a impossibilidade de cumprimento de mandado de detenção e condução, 

por ser desconhecido o paradeiro, são condutas processualmente censuráveis que se traduzem na recusa, 

sem justa causa, do cumprimento da pena de PTFC. II - Ao arguido cabia justificar a falta de 

comparência para iniciar a pena de PTFC e depois a falta de comparência no tribunal para declarações. 

III-Antes de ser proferido o despacho de revogação o tribunal assegurou os direitos de defesa do arguido 

e do contraditório, notificando-o para comparecer e notificando o defensor para se pronunciar. O 

arguido não pode assim fundamentar a falta de cumprimento do art. 495.º, n.º 2, aplicável ex vi art. 

498.º, n.º 3, do CPP, por ter sido ele quem tornou impossível o seu cumprimento, com as ausências 

injustificadas para inicio da pena de PTFC e para declarações em tribunal e com a impossibilidade de 

cumprimento do mandado de condução por se ausentar da residência, com paradeiro desconhecido.”  

 

 Suspensão provisória do processo; Poderes do juiz; Juiz de instrução criminal; Indícios – Acórdão 

de 06-07-2016 

“I - Exorbita os poderes de intervenção do juiz de instrução quaisquer considerações de ordem formal, 

v. g. relativas à falta de enumeração dos concretos factos indiciados, no despacho, incidentes sobre o 

despacho, proferido pelo MP, determinativo da suspensão provisória do processo. II - A legítima 

intervenção do juiz de instrução circunscreve-se à concessão, ou não, de concordância à referida 

suspensão.”  

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 Crime; Dolo; Pedido cível – Acórdão de 05-07-2016 

“Sendo a acusação manifestamente improcedente por ausência de elementos subjectivos do tipo penal, 

a falta destes não pode ser suprida pela alegação de tais factos no pedido cível.”  

 

 Acusação manifestamente infundada; Condições de punibilidade – Acórdão de 05-07-2016 

“I - Tratando-se de uma condição objectiva de punibilidade prevista na lei em data anterior à dedução 

da acusação, aquela condição deve constar da acusação, enquanto elemento necessário à punibilidade 

da conduta. II - Não contendo a acusação todos os elementos que permitam a condenação do arguido, 

incluindo esta condição objectiva de punibilidade, a acusação é manifestamente improcedente e, assim, 

adequado o uso do artigo 311º, nº 1, al. a) e 3, al. d) do Código de Processo Penal e sua consequente 

rejeição. III- O que não pode é exigir-se que a acusação contenha o teor da notificação (constando dos 

autos é uma questão probatória) ou que se mostrem liquidados os juros respectivos, já que estes estarão 
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sempre dependentes do tempo decorrrido e, portanto, serão sempre indeterminados. IV- Caso seja 

duvidosa a suficiência factual, isso apenas demonstra a não aplicação do disposto no artigo 311º do 

C.P.P. ao caso concreto, pois que este preceito exige um indubitável juízo de manifesta improcedência e 

deve ser usado com parcimónia e nunca nos casos em que a existência factual é discutível ou 

dependente de conceitos tão fluídos como a distinção entre o que é “facto” e o que pode ser “conclusão” 

ou “matéria de direito”.” 

 

 Substituição de pena de prisão; Prisão subsidiária; Notificação; Termo de identidade e residência – 

Acórdão de 05-07-2016 

“A norma aplicável à notificação ao arguido da decisão de substituição da pena de prisão por prisão 

subsidiária (ou decisão equivalente) – consequentemente a forma dessa notificação - é a do preceito 

vigente à data de prestação do termo de identidade e residência. Assim, porque prestado o TIR já nos 

termos exigidos pela nova redacção dada aos artigos 196º e 214.º do C.P.P. pela Lei nº 20/2013, 

qualquer dos preceitos é aplicável ao caso sub iudicio já na nova redacção.” 

 

 Prevenção criminal; Recolha informal de indícios – Acórdão de 05-07-2016 

“I- O direito do arguido ao silêncio e à não autoincriminação visa que este não seja compelido a 

colaborar com a justiça criminal contra a sua vontade, ou que o faça sem plena consciência das 

consequências processuais que dessas declarações advêm, quando se encontre perante as instâncias 

formais de controlo, no âmbito de um processo penal, mas não impede que o arguido profira 

de motu próprio declarações sobre matéria processualmente relevante antes de ser constituído arguido 

ou de dever sê-lo, face ao disposto nos arts 58º e 59º, do CPP. II- Nada obsta a que, para formar a sua 

convicção, o tribunal de julgamento tome em conta o depoimento de OPC sobre a abordagem que 

fizeram ao arguido durante ação de prevenção e manutenção da ordem pública que levavam a cabo, 

incluindo a narração de que no decurso daquela ação o arguido assumiu perante eles ser o detentor do 

produto estupefaciente que na mesma ocasião lhes entregou, antes de estes militares terem procedido à 

apreensão daquele mesmo produto, bem como à detenção e constituição de arguido do ora recorrente.”  

 

 Crime de desobediência; Exame de pesquisa de álcool – Acórdão de 05-07-2016 

“I - Do cotejo dos artigos 153.º e 156.º do Código da Estrada com a Lei nº 18/2007 resulta que a taxa de 

alcoolemia se pode demonstrar por teste ao ar expirado (em equipamento qualitativo, a despistagem, e 

em equipamento quantitativo, a prova ou a contraprova), por análise ao sangue (a prova ou 

contraprova) e por exame médico (a prova ou contraprova), e que existe uma obrigatoriedade de 

notificação do condutor após teste de alcoolemia, por escrito ou verbalmente, do resultado, das sanções 

legalmente decorrentes daquele resultado e de que pode, de imediato, requerer contraprova e que, caso 

positivo, deve suportar todas as despesas originadas por essa contraprova. II - Se o condutor sinistrado 

se encontrar em condições de recusar (de poder recusar, de manifestar uma recusa) rege o nº 3 do 156.º. 

Os nºs 2 e 3 do art. 156.º, têm de ser lidos e interpretados em conjunto, aplicando-se o nº 2 aos casos em 

que o visado não está em condições de se manifestar sobre a recolha e utilização do seu sangue para 

prova da alcoolemia. Ou seja, aplica-se aos casos de inconsciência do condutor, regendo o nº 3 para os 
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restantes. Pois só assim faz sentido o nº 3, com a previsão do visado poder recusar a colheita. III - A 

prova da alcoolémia obtida através do sangue não pode ser alcançada coercivamente. O visado não 

pode ser sujeito, contra sua vontade e à força, à colheita de sangue com vista à demonstração da taxa 

de alcoolemia. Só que a sujeição a exame médico consequente à recusa pressuporia também a 

deslocação a meio hospitalar, deslocação que o arguido também recusou.”  

 

 Conflito negativo de competência; Prisão por dias livres; Liquidação da pena; Desconto da 

detenção – Acórdão de 05-07-2016 

“I - Compete ao tribunal da condenação o desconto na pena de prisão por dias livres do tempo de 

privação de liberdade sofrido pelo condenado nesse mesmo processo em momento anterior à 

condenação, sendo o momento adequado para o efeito o da prolação da sentença condenatória. 

Ultrapassado esse momento, não poderá deixar de ser feito ainda em momento ulterior, com pleno 

respeito pela dignidade constitucional do direito à liberdade. II - Sendo aplicada pena de prisão por dias 

livres, não há lugar à liquidação da pena, nos termos do art.477.º do CPP, impondo-se apenas que o 

tribunal da condenação faça constar da sentença condenatória os elementos referidos no n.º1 do artigo 

487.º do CPP.”  

 

 Crime de ameaça agravada; Depoimento indirecto; Livre convicção – Acórdão de 05-07-2016 

“I - Apesar de não terem presenciado o encontro entre arguido e ofendida e, portanto, as palavras aí 

proferidas, as testemunhas esclareceram em audiência que, no mesmo dia dos factos, a demandante lhes 

contou o encontro que tivera com o arguido e quais as palavras que este lhe dirigiu, pelo que, nos 

limites do seu objeto, aqueles depoimentos testemunhais são livremente valoráveis. Desde logo, porque 

tendo a ofendida, a quem se ouviu dizer, prestado declarações em audiência sobre as palavras que lhe 

foram ditas pelo arguido, mostra-se cumprido, em substância, o disposto no nº3 do art. 129º do CPP. 

Por outro lado, pode considerar-se que os depoimentos das duas testemunhas sempre tiveram por 

objeto a realidade do encontro entre ofendida e arguido e as circunstâncias de tempo e lugar em que 

ocorreu, levando a que os depoimentos daquelas testemunhas possam caraterizar-se como prova sobre 

prova, um tipo de prova que tem por finalidade convencer o órgão jurisdicional de que a credibilidade 

que merece um outro meio de prova (no caso as declarações da ofendida, que in casu constituem mesmo 

prova direta) deve aumentar, diminuir ou inclusivamente desaparecer, no processo de livre apreciação 

da prova que precede a sentença. II- Referindo a declaração escrita do psiquiatra assistente que a 

ofendida padecerá desde 2011 de Perturbação de Pânico com Agorafobia (CID 10 F40.0), não pode 

julgar-se provado, face às regras da experiência, que até à data dos factos, a ofendida era uma pessoa 

calma, cuja serenidade era visível aos olhos de todos quantos a rodeavam e que foi a partir dos factos, em 

2014, que a ofendida, aqui demandante, começou a sentir-se muito ansiosa, passando a enervar-se com 

muita facilidade, unicamente com base nas suas declarações e nos depoimentos das duas testemunhas 

(companheiro e irmã da ofendida) a que vimos fazendo referência. Sem, no mínimo, a confrontação da 

ofendida e/ou do médico assistente e eventuais esclarecimentos a prestar por este, não pode considerar-

se que ao julgar provados os factos ora impugnados, o tribunal de julgamento respeitou o parâmetro ou 

regra da prova para além de toda a dúvida razoável, que constitui parâmetro positivo de decisão inerente 
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ao princípio da livre apreciação da prova, imposto pelos princípios da culpa e da presunção de 

inocência.” 

 

 Crime de desobediência; Exame de pesquisa de álcool no sangue – Acórdão de 05-07-2016 

“I - A lei prevê detalhadamente o modo como pode fazer-se a demonstração da alcoolemia e do seu grau 

no âmbito do direito estradal. O modus de obtenção da taxa de alcoolemia para o processo traduz-se 

numa actividade vinculada, subtraída ao critério livre da autoridade policial ou judiciária, e da vontade 

do arguido. II - A lei determina que a detecção de álcool no sangue se faça através de teste ao ar 

expirado, realizado por meio de alcoolímetros, e só excepcionalmente pode fazer-se através de análise de 

sangue em estabelecimento de saúde. III - Assim sucede em casos de impossibilidade de efectuar o teste 

em analisador quantitativo, e em caso de contraprova requerida pelo examinado e em que este opte 

pelo método de análise ao sangue. IV - O regime probatório é aqui de imposição – imposição ao arguido 

de sujeição à verificação (através do seu sopro, do seu sangue ou do seu corpo) - mas sempre do modo 

detalhadamente determinado na lei. V - Comete o crime de desobediência do art. 348.º n.º1 al. a), do 

CP, por referência ao artigo 152.º n.º1 al. a) e n.º3 do CE, o arguido que, sem motivo legalmente 

atendível, se recusa a efectuar o teste de alcoolemia em aparelho quantitativo.”   
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