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EDITORIAL 

O ano de 2020 foi particularmente prolífico a nível legislativo, tanto no âmbito da de-
nominada legislação Covid-19, que visou acompanhar e adaptar-se à evolução da 
pandemia derivada da doença Covid-19, como nos mais diversos âmbitos sócio-eco-
nómicos e áreas da sociedade portuguesa, onde se incluem a título exemplificativo as 
áreas da fiscalidade, da habitação, do arrendamento, e ainda a área da justiça (área 
administrativa, fiscal, societária, laboral, imobiliária e financeira).

Com efeito, apesar da numerosa legislação direta ou indiretamente relacionada com 
a pandemia da doença Covid-19, o ano de 2020 foi igualmente marcado por diversos 
diplomas não relacionados com a pandemia e que merecem especial destaque. 

Nesse sentido, e apesar das acrescidas dificuldades de seleção, destacamos os princi-
pais diplomas e acórdãos publicados no decurso de 2020.

Legislação

O primeiro trimestre de 2020 ficou marcado, no plano legislativo, pela aprovação e 
publicação: I) Do Decreto-Lei n.º 1/2020, de 9 de janeiro, que procedeu à criação do 
direito real de habitação duradoura (DHD), direito esse que faculta a uma ou a mais 
pessoas singulares o gozo de uma habitação alheia como sua residência permanen-
te por um período vitalício, mediante o pagamento ao respetivo proprietário de uma 
caução pecuniária e de contrapartidas periódicas; II) Da Portaria n.º 39/2020, de 5 de 
fevereiro, que veio estabelecer os fatores de correção extraordinária das rendas para 
os anos de 2019 e 2020, de acordo com o estabelecido no artigo 11.º da Lei n.º 46/85, 
de 20 de setembro, que determina que as rendas dos prédios arrendados para habita-
ção anteriormente a 1 de janeiro de 1980 podem ser objeto de correção extraordinária 
durante a vigência do contrato, através da aplicação de fatores referidos ao ano da 
última fixação da renda; III) Do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que esta-
belece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2; da 
Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que ratifica os efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março e aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, agente causador da doença 
COVID-19, e da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprovou o Orçamento de Estado 
para o ano de 2020.

No segundo trimestre de 2020 procedeu-se à aprovação e publicação: I) Da Lei n.º 4-A, 
2020, de 6 de abril, que procedeu à alteração da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março e 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, relativos às medidas excecionais e tem-

ÍNDICE

https://dre.pt/application/conteudo/127899795
https://dre.pt/application/conteudo/128865463
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porárias relacionadas com a situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 
19,  e da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, que veio estabelecer um regime excecional 
para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos 
de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, atendendo à situação epi-
demiológica provocada pela doença COVID-19; II) Do Decreto-Lei n.º 22/2020, de 16 
de maio, que veio alterar as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia 
da doença COVID-19; III) Do Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de junho, que veio alterar as 
medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições par-
ticulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como o 
regime especial de garantias pessoais do Estado, no contexto da pandemia da doença 
COVID-19 e do Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, que veio prorrogar o apoio ex-
traordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial 
e criar outras medidas de proteção ao emprego, no âmbito do Programa de Estabiliza-
ção Económica e Social.

No terceiro trimestre de 2020 salienta-se a aprovação e publicação: I) Do Decreto-Lei 
n.º 46-A/2020, de 30 de julho, que cria o apoio extraordinário à retoma progressiva da 
atividade em empresas em situação de crise empresarial com redução temporária do 
período normal de trabalho, como medida excecional e temporária no âmbito da pan-
demia Covid-19; II) Da Lei n.º 47/2020, de 24 de agosto, que transpôs os artigos 2.º e 3.º 
da Diretiva (UE) 2017/2455 e a Diretiva (UE) 2019/1995, alterando o Código do IVA, o 
Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e a legislação complementar relativa 
a este imposto, no âmbito do tratamento do comércio eletrónico; III) Do Decreto-Lei n.º 
78-A/2020, de 29 de setembro, que procedeu à alteração das medidas excecionais e 
temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19, e da Lei n.º 58-A/2020, de 30 de 
setembro, que veio alargar o regime extraordinário da proteção dos arrendatários até 
ao final do ano de 2020.

Por fim, o quarto trimestre de 2020,  ficou marcado pela aprovação e publicação: I) Do 
Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, que veio regular a realização do inventário do 
património imobiliário público com aptidão para uso habitacional e proceder à criação 
de uma bolsa de imóveis públicos para habitação, com o objetivo de contribuir para a 
garantia do direito à habitação e da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro, que determi-
nou, a título excecional, a obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso, circula-
ção ou permanência nos espaços e vias públicas; II) Da Lei n.º 65/2020, de 4 de novem-
bro, que veio estabelecer as condições em que o tribunal pode decretar a residência 
alternada do filho em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, decla-
ração de nulidade ou anulação do casamento dos progenitores, alterando o Código 
Civil, e da Lei n.º 75/2020, de 27 de novembro, que veio criar um processo extraordinário 
de viabilização de empresas e estabelecer diversas medidas de apoio às empresas afe-
tadas pela crise económica decorrente da pandemia da doença COVID19; III) Da Lei 

ÍNDICE

https://dre.pt/application/conteudo/131193441
https://dre.pt/application/conteudo/133879987
https://dre.pt/application/conteudo/133879987
https://dre.pt/application/conteudo/135844795
https://dre.pt/application/conteudo/136260572
https://dre.pt/application/conteudo/139209038
https://dre.pt/application/conteudo/139209038
https://dre.pt/application/conteudo/140950562
https://dre.pt/application/conteudo/144010968
https://dre.pt/application/conteudo/144010968
https://dre.pt/application/conteudo/144273514
https://dre.pt/application/conteudo/144273514
https://dre.pt/application/conteudo/144454579
https://dre.pt/application/conteudo/146435561
https://dre.pt/application/conteudo/147533134
https://dre.pt/application/conteudo/147533134
https://dre.pt/application/conteudo/149861977
https://dre.pt/application/conteudo/152639825
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n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 
2021, da Lei n.º 75-C/2020, de 31 de dezembro, que aprovou a Lei das Grandes Opções 
para 2021-2023 em Matéria de Planeamento e da Programação Orçamental Plurianual, 
da Lei n.º 75-A/2020, de 30 de dezembro, que alterou o regime excecional para as si-
tuações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrenda-
mento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, do 
Decreto-Lei n.º 109-A/2020, de 31 de dezembro, que fixou o valor da retribuição mínima 
mensal garantida para 2021, e, por fim, da Portaria n.º 298-B/2020, de 23 de dezembro, 
que procedeu à criação e implementação do Plano Nacional de Vacinação contra a 
COVID-19 (PNV COVID-19) através do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Jurisprudência

A nível jurisprudencial, destaca-se, no primeiro trimestre de 2020, os seguintes Acór-
dãos: I) O Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 8 de janeiro, Processo n.º 
0325/14.8BEMDL, em que se discutiu a inscrição dos aerogeradores na matriz predial 
como prédio urbano, concluindo-se que estes não têm autonomia económica, sen-
do por isso insuscetíveis de tributação em sede de Imposto Municipal Sobre Imóveis 
(IMI); II) O Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 4 de fevereiro, Processo n.º 
3460/17.7T8LSB.L1-7, que, no âmbito da responsabilidade civil contratual dos interme-
diários financeiros, definiu que a informação disponibilizada pelo intermediário finan-
ceiro na comercialização de valores mobiliários tem de incluir as características e riscos 
desse produto financeiro, devendo ser completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e 
lícita, de modo a tornar possível ao interessado (investidor) uma decisão devidamente 
esclarecida e fundada, como decorre do artigo 7º, n.º 1 do Código dos Valores Mobi-
liários; O Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de fevereiro, Processo n.º 
01073/14.4BEPRT, em que se decidiu pela não aplicabilidade da isenção prevista no 
artigo 44.º, n.º 1, al. n) do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), quanto a “monumentos 
nacionais”, a imóveis inseridos na sua zona especial de proteção.; III) O Acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 182/2020 de 11 de março, Processo n.º 868/2018, que decidiu 
“Não julgar inconstitucional o artigo 9.º, n.os 1 e 2, do Código Civil, na interpretação 
segundo a qual a norma fiscal que se contém no n.º 2 do artigo 90.º do Código do IRC, 
na versão da Lei n.º 3-B/2010, relativa a deduções à coleta do IRC, pode ser objeto de 
uma interpretação corretiva para efeitos de apuramento do quantum do imposto devi-
do, na parte que resulta da aplicação das taxas de tributação autónoma previstas no 
artigo 88.º do mesmo Código;”.

No segundo trimestre de 2020: I) O Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de 
abril, Processo n.º 129/15.0YHLSB.L1-PICRS, que decidiu pela existência da possibilidade 
de confusão/associação entre os produtos/serviços de duas marcas que integram o 
mesmo mercado relevante, existindo um relação de substituição, apesar de os serviços 

ÍNDICE

https://dre.pt/application/conteudo/152639825
https://dre.pt/application/conteudo/152639826
https://dre.pt/application/conteudo/152639820
https://dre.pt/application/conteudo/152637760
https://data.dre.pt/application/conteudo/152197945
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2d786b8959efcf0e8025850b00567bbb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2d786b8959efcf0e8025850b00567bbb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/84426bdbafe894198025850c00407207?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/84426bdbafe894198025850c00407207?OpenDocument&ExpandSection=1
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200182.html
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200182.html
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a866a9ece92e60bc80258552003bdf0c?OpenDocument
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de ambas não se incluírem na mesma classe de Nice, e havendo uma semelhança grá-
fica, figurativa e fonética do elemento verbal predominante que é comum às marcas; 
II) O Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de maio, Processo C749/18, que veio defi-
nir, relativamente a legislação fiscal e impostos sobre as sociedadesmãe e respetivas 
filiais, a interpretação a dar aos artigos 49.° e 54.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE); O Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 258/2020, de 5 de 
maio, Processo n.º 1139/2019, que decidiu declarar a inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, da norma contida no n.º 4 do artigo 222.º-G do Código da Insolvência 
e Recuperação de Empresas (CIRE), quando interpretada no sentido de o parecer do 
administrador judicial provisório que conclua pela situação de insolvência equivaler, 
por força do disposto no artigo 28.º do CIRE, à apresentação à insolvência por parte do 
devedor, quando este discorde da sua situação de insolvência, por violação do artigo 
20.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portu-
guesa; III) O Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de junho, Processo C-43/19, que veio 
definir, relativamente ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 
a interpretação a dar ao artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2006/112/CE do Conse-
lho, de 28 de novembro de 2006, bem como o Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de 
junho, Processo C-206/19, que veio definir o sentido em que devem ser interpretados os 
artigos 9.º, 10.º e 14.º da Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno, nomeadamente 
quanto aos requisitos específicos aplicáveis às pessoas coletivas controladas ou repre-
sentadas por nacionais de outro EstadoMembro.

No terceiro trimestre de 2020: I) O Acórdão do Tribunal Geral, de 15 de julho, Proces-
so T-778/16 e T-892/16, em que se decidiu que a Comissão não conseguiu fazer pro-
va bastante e demonstrar a existência de vantagem seletiva, para efeitos do disposto 
no artigo 107.º, n.º 1 do TFUE, decretando-se a anulação da decisão impugnada; II) O 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 429/2020, de 11 de agosto, Processo n.º 577/2020, 
em que se discutiu a constitucionalidade das normas constantes dos artigos 6.º, n.º 4, 
alínea c), 10.º, n.º 4, alínea c), e 10.º, n.º 9, do Decreto intitulado «Adapta à Região Autó-
noma da Madeira a Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto, que estabelece o regime jurídico 
da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos desca-
racterizados a partir de plataforma eletrónica»; III) O Acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa de 15 de setembro, Processo n.º 16642/11.6T2SNT-A-7, que se pronunciou sobre 
a exigibilidade de obrigações pecuniárias assumidas em contrato-promessa de parti-
lha e sobre a possibilidade de este constituir título executivo, nos termos do artigo 46.º, 
al. c) do anterior Código de Processo Civil (1961), aplicável por força do Acórdão do 
Tribunal Constitucional nº 408/2015 e o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
16 de setembro, Processo n.º 02056/09.1BELRS 0515/18, em que se discutiu a isenção do 
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para as transmissões 
por compra e venda a favor do locatário, no exercício do direito de opção de compra 
previsto no regime jurídico do contrato de locação financeira.
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Por fim, no último trimestre de 2020, destacam-se a nível jurisprudencial: I) o Acórdão do 
Tribunal de Justiça de 8 de outubro, Processo C-558/19, que veio esclarecer o sentido 
interpretativo a dar ao artigo 49.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia 
quanto à retificação ou não retificação dos rendimentos tributáveis da sucursal de uma 
sociedade não residente, ou residente, respectivamente, e quanto à aplicabilidade das 
regras relativas aos preços de transferência em ambas as situações; II) O Acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 641/2020 de 16 de novembro, Processo n.º 1106/18, que deci-
diu “Julgar inconstitucional a norma contida na segunda parte do n.º 2 do artigo 637.º 
do Código de Processo Civil, quando estabelece, nos recursos em que se invoque um 
conflito jurisprudencial que se pretende ver resolvido, que o recorrente junta obrigatoria-
mente, sob pena de imediata rejeição, cópia, ainda que não certificada, do acórdão 
fundamento, sem que antes seja convidado a suprir essa omissão, por ofensa do artigo 
20.º, números 1 e 4, da Constituição” bem como o Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 644/2020 de 16 de novembro, Processo n.º 30/19, que veio julgar “inconstitucional a 
norma do artigo 248.º, n.º 4, do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(CIRE), na parte em que impede a obtenção do apoio judiciário, na modalidade de 
dispensa do pagamento da taxa de justiça e demais encargos com o processo, aos 
devedores que tendo obtido a exoneração do passivo restante e cuja massa insolvente 
e o rendimento disponível foram insuficientes para o pagamento integral das custas e 
encargos do processo de exoneração, sem consideração pela sua concreta situação 
económica, por violação dos artigos 20.º, n.º 1, e 13.º, n.º 2, da Constituição”; III) O Acór-
dão do Tribunal Constitucional n.º 711/2020 de 9 de dezembro, Processo n.º 173/2020 
que decidiu colocar ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) uma questão pre-
judicial, relativamente à possibilidade de interpretação do artigo 110.º, isoladamente 
ou em conjunto com o artigo 191.º, ambos do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), no sentido de “não se opor a uma norma de direito nacional que omite 
a componente ambiental na aplicação de reduções associadas à desvalorização co-
mercial média dos veículos no mercado nacional ao imposto incidente sobre veículos 
usados portadores de matrículas definitivas comunitárias atribuídas por outros Estados-
-Membros (...), permitindo que o valor assim calculado seja superior ao relativo a veícu-
los usados nacionais equivalentes?»”, bem como o Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 729/2020 de 10 de dezembro, Processo n.º 727/2020, que julgou “inconstitucional, 
por violação do disposto nas alíneas b) e p) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição da 
República Portuguesa, a norma contida no n.º 6” da Resolução do Conselho do Gover-
no Regional dos Açores n.º 207/2020, “que cria um procedimento de validação judicial 
da quarentena obrigatória ou isolamento profilático” relativamente a passageiros que 
desembarquem em certos aeroportos dos Açores “provenientes de aeroportos (...) em 
zonas consideradas pela Organização Mundial de Saúde como (...) zonas de transmis-
são comunitária ativa ou com cadeias de transmissão ativas do vírus SARS-CoV2.”.
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Miscelânea

Já no âmbito da Miscelânea, salientamos, no primeiro trimestre de 2020: I) A transpo-
sição parcial da Diretiva (UE) 2016/1164, alterando o Código do Imposto sobre o Ren-
dimento das Pessoas Coletivas com vista a neutralizar os efeitos fiscais das práticas de 
elisão fiscal transfronteiriças realizadas com vista ao aproveitamento de disparidades 
entre os sistemas fiscais de diferentes jurisdições em matéria de fixação de base tribu-
tável; II) A transposição da Diretiva (UE) 2018/1673, que estabelece medidas de direito 
penal relativamente ao combate ao branqueamento de capitais através do direito 
penal; e III) A proposta de lei submetida à apreciação da Assembleia da República 
que cria um regime excecional e temporário de mora no pagamento de rendas – ha-
bitacionais e não habitacionais – e habilita o Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana (IHRU) a conceder empréstimos para pagamento de renda aos arrendatários 
que tenham sofrido quebras de rendimentos.

No segundo trimestre de 2020 destaca-se: I) A aprovação em sede de Conselho de 
Ministros, da proposta de lei que estabelece medidas fiscais e alarga o limite para a 
concessão de garantias e da estratégia para o levantamento das medidas de confi-
namento no âmbito da no âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19; II) 
A aprovação, no dia 12 de maio, em sede de Conselho de Ministros, do Decreto-Lei, 
publicado a 14 de maio como Decreto-Lei n.º 20-G/2020, que estabeleceu um sistema 
de incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias empresas, designado Pro-
grama ADAPTAR, visando minorar os custos acrescidos para o restabelecimento rápido 
das suas condições de funcionamento; e III) A aprovação, em sede de Conselho de 
Ministros, da proposta de lei que altera diversas disposições fiscais no âmbito da justiça 
tributária, tendo em vista o reforço das garantias dos contribuintes, o reforço da simplifi-
cação do sistema fiscal e a redução dos litígios existentes;

No terceiro trimestre de 2020, merece evidência: I) A aprovação em sede de Conselho 
de Ministros da proposta de lei que cria o processo extraordinário de viabilização de 
empresas, instituindo um mecanismo processual excecional e temporário no âmbito da 
pandemia Covid-19, destinado exclusivamente a empresas que se encontrem em situa-
ção económica difícil ou de insolvência, iminente ou atual; II) A aprovação em sede 
de Conselho de Ministros do Decreto-Lei que atualiza a idade de acesso às pensões e 
elimina o fator de sustentabilidade nos regimes especiais de antecipação da idade de 
pensão de velhice; e III) A aprovação em sede de Conselho de Ministros do Decreto-
-Lei que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença 
Covid-19.

Por fim, no quarto trimestre de 2020, especial destaque deve ser dado: I) À aprovação, 
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em sede de Conselho de Ministros, da Resolução que renovou a situação de calamida-
de em todo o território nacional continental, das 00h00 do dia 4 de novembro de 2020 
até às 23h59 do dia 15 de novembro de 2020; II) À aprovação, em sede de Conselho de 
Ministros, do Decreto-Lei que altera o sistema de incentivos à adaptação da atividade 
empresarial ao contexto da Covid-19; e III) À aprovação pelo Conselho de Ministros, no 
dia 22 de dezembro, de um conjunto de alterações que, visam manter atualizadas as 
medidas relacionadas com a pandemia da doença Covid-19, aplicadas desde março 
de 2020, de forma a assegurar a sua pertinência e oportunidade, designadamente atra-
vés da atribuição de apoios sociais e económicos.
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1. E-LEGAL® NEWSLETTER – JANEIRO 2020

1.1. EDITORIAL – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DURADOURA

O mês de janeiro ficou marcado, no plano legislativo, pela aprovação e publicação 
de alguns diplomas, sendo de destacar o Decreto-Lei n.º 1/2020, de 9 de janeiro, que 
procedeu à criação do direito real de habitação duradoura (DHD), direito esse que 
faculta a uma ou a mais pessoas singulares o gozo de uma habitação alheia como sua 
residência permanente por um período vitalício, mediante o pagamento ao respetivo 
proprietário de uma caução pecuniária e de contrapartidas periódicas.

Destaque ainda, no plano legislativo, para a Portaria n.º 3/2020 de 13 de janeiro, que 
fixou o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 2020, bem como para 
a  Portaria n.º 4/2020 de 13 de janeiro que veio alterar a Portaria n.º 380/2017, de 19 de 
dezembro, que por sua vez regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais 
administrativos de círculo, nos tribunais tributários, nos tribunais centrais administrativos e 
no Supremo Tribunal Administrativo.

No âmbito jurisprudencial, saliente-se o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Euro-
peia de 22 de janeiro, Processo C-32/19, que se pronunciou sobre a interpretação do 
artigo 17.°, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 29 de abril de 2004, relativa ao direito de livre circulação e residência dos 
cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território dos Estados‑Membros. 
Este acórdão consagra a interpretação desta norma no sentido de que, para efeitos da 
obtenção de um direito de residência permanente no Estado‑Membro de acolhimento 
antes de decorrido um período consecutivo de cinco anos de residência, as condições 
respeitantes ao facto de aí ter exercido a sua atividade pelo menos nos últimos doze 
meses e de nele ter residido continuamente durante mais de três anos aplicam‑se a um 
trabalhador que, na data em que cessa a sua atividade, tenha atingido a idade pre-
vista na legislação desse Estado‑Membro para fazer valer os seus direitos a uma pensão 
de velhice.

Por sua vez destaca-se, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, sob o processo 
n.º 0325/14.8BEMDL, em que se discutiu a inscrição dos aerogeradores na matriz predial 
como prédio urbano. Concluiu-se que estes não têm autonomia económica, logo, são 
insuscetíveis de tributação em sede de IMI.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, salienta-se a transposição parcial da Diretiva 
(UE) 2016/1164, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coleti-
vas, alterações estas que visam neutralizar os efeitos fiscais das práticas de elisão fiscal 
transfronteiriças realizadas com vista ao aproveitamento de disparidades entre os siste-
mas fiscais de diferentes jurisdições em matéria de fixação de base tributável. 
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1.2. LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei n.º 1-A/2020 de 3 de janeiro: Dá continuidade em 2020 ao Programa de 
Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos.
https://dre.pt/application/conteudo/127764896 

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2020/A de 8 de janeiro: Orçamento da Região Autó-
noma dos Açores para o ano 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/127816253 

Decreto-Lei n.º 1/2020 de 9 de janeiro: Cria o direito real de habitação duradoura.
https://dre.pt/application/conteudo/127899795 

Portaria n.º 2/2020 de 10 de janeiro: Regulamenta os termos do reconhecimento e ma-
nutenção do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo à Lei n.º 100/2019, de 
6 de setembro.
https://dre.pt/application/conteudo/127957590 

Portaria n.º 3/2020 de 13 de janeiro: Fixa o valor médio de construção por metro quadra-
do, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar 
no ano de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/127970106 

Portaria n.º 4/2020 de 13 de janeiro: Altera a Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro, 
que regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais administrativos de círcu-
lo, nos tribunais tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo Tribunal 
Administrativo.
https://dre.pt/application/conteudo/127970107 

Lei n.º 1/2020 de 14 de janeiro: Prorrogação da vigência do observatório técnico inde-
pendente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais 
que ocorram no território nacional, criado pela Lei n.º 56/2018, de 20 de agosto.
https://dre.pt/application/conteudo/128071718 

Decreto-Lei n.º 2/2020 de 14 de janeiro: Altera o Regulamento da Matrícula, o Código 
da Estrada e o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir.
https://dre.pt/application/conteudo/128071719 

Portaria n.º 6/2020 de 14 de janeiro: Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio 
aos Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos, do Pro-
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grama Operacional (PO) Mar 2020, para Portugal Continental, aprovado pela Portaria 
n.º 57/2016, de 28 de março, alterado pela Portaria n.º 240/2016, de 2 de setembro, pela 
Portaria n.º 297/2016, de 28 de novembro, pela Portaria n.º 53/2017, de 2 de fevereiro, e 
pela Portaria n.º 400/2019, de 2 de dezembro.
https://dre.pt/application/conteudo/128071724 

Portaria n.º 8/2020 de 16 de janeiro: Aprova os modelos, em formato eletrónico e em 
suporte físico, do livrete das embarcações de recreio.
https://dre.pt/application/conteudo/128144625 

Despacho n.º 785/2020 de 21 de janeiro: Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre 
rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no 
continente para vigorarem durante o ano de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/128277571 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2020/A de 22 de janeiro: Plano Regional Anual para 
2020, da Região Autónoma dos Açores.
https://dre.pt/application/conteudo/128355820 

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2020/A de 22 de janeiro: Aprova a organização e 
funcionamento do Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, Instituto Público Re-
gional dos Açores (IPRA).
https://dre.pt/application/conteudo/128355821

Decreto Legislativo Regional n.º 4/2020/A de 22 de janeiro: Quarta alteração ao Decre-
to Legislativo Regional n.º 28/99/A, de 31 de julho, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.º 41/2003/A, de 6 de novembro, 2/2007/A, de 24 de janeiro, e 1/2010/A, de 
4 de janeiro, que aprova o Estatuto do Serviço Regional de Saúde dos Açores (organiza-
ção e funcionamento dos serviços de saúde da Região Autónoma dos Açores).
https://dre.pt/application/conteudo/128355822 

Portaria n.º 15/2020 de 23 de janeiro: Fixa os valores das taxas devidas no âmbito dos 
procedimentos administrativos relativos às atividades de produção e comercialização 
de eletricidade.
https://dre.pt/application/conteudo/128415686 

Portaria n.º 16/2020 de 23 de janeiro: Fixa os valores das taxas devidas no âmbito dos 
procedimentos administrativos relativos à atividade de autoconsumo e às Comunida-
des de Energia Renovável (CER).
https://dre.pt/application/conteudo/128415687
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Portaria n.º 19-A/2020 de 24 de janeiro: Aprova o procedimento e prazo extraordiná-
rios para a participação de rendas prevista no n.º 3 do artigo 15.º-N do Decreto-Lei n.º 
287/2003, de 12 de novembro, relativa ao ano de 2019 e procede à alteração do artigo 
5.º da Portaria n.º 406/2019, de 20 de dezembro.
https://dre.pt/application/conteudo/128523738 

Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2020/A de 27 de janeiro: Atribuição de incentivos 
financeiros para a aquisição de veículos elétricos e de pontos de carregamento.
https://dre.pt/application/conteudo/128515585 

Portaria n.º 21/2020 de 28 de janeiro: Aprova o modelo de requerimento de injunção e 
revoga a Portaria n.º 808/2005, de 9 de setembro.
https://dre.pt/application/conteudo/128515655 

1.3. JURISPRUDÊNCIA

1.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de janeiro, Processo C-32/19: Reenvio prejudicial. 
Livre circulação de pessoas. Cidadania da União. Direito de livre circulação e de livre re-
sidência no território dos Estados‑Membros. Diretiva 2004/38/CE. Artigo 17.°, n.°1, alínea 
a). Direito de residência permanente. Aquisição antes de decorrido um período conse-
cutivo de cinco anos de residência. Trabalhador que, na data em que cessa a sua ativi-
dade, tenha atingido a idade para fazer valer os seus direitos a uma pensão de velhice.

Sumário:

“O artigo 17.°, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 29 de abril de 2004, relativa ao direito de livre circulação e residência dos cida-
dãos da União e dos membros das suas famílias no território dos Estados-Membros, que 
altera o Regulamento (CEE) n.º 1612/68 e que revoga as Diretivas 64/221/CEE, 68/360/
CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/
CEE, deve ser interpretado no sentido de que, para efeitos da obtenção de um direito 
de residência permanente no Estado-Membro de acolhimento antes de decorrido um 
período consecutivo de cinco anos de residência, as condições respeitantes ao facto 
de aí ter exercido a sua atividade pelo menos nos últimos doze meses e de nele ter re-
sidido continuamente durante mais de três anos aplicam-se a um trabalhador que, na 
data em que cessa a sua atividade, tenha atingido a idade prevista na legislação desse 
Estado-Membro para fazer valer os seus direitos a uma pensão de velhice.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0032 
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Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de janeiro, Processo C-578/18: Reenvio prejudicial. 
Mercado interno da eletricidade. Diretiva 2009/72/CE. Artigo 3.°. Proteção dos consumi-
dores. Artigo 37.°. Obrigações e competências das entidades reguladoras. Resolução 
extrajudicial de litígios. Conceito de “parte”. Direito de recorrer da decisão de entida-
des reguladoras. Queixa apresentada por um cliente doméstico contra uma empresa 
operadora de uma rede de distribuição de eletricidade.

Sumário:

“O artigo 37.° da Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
julho de 2019, que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e 
que revoga a Diretiva 2003/54/CE, deve ser interpretado no sentido de que não impõe 
aos Estados-Membros que atribuam à entidade reguladora a competência para resol-
ver os litígios entre os clientes domésticos e os operadores de rede e, consequentemen-
te, concedam ao cliente doméstico que apresentou uma queixa à entidade regulado-
ra contra um operador de rede a qualidade de «parte», na aceção desta disposição, 
e o direito de interpor recurso da decisão tomada por essa autoridade na sequência 
dessa queixa.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0578 

1.3.2. Tribunal Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 48/2020, Processo n.º 548/2019: Pronuncia-se 
pela constitucionalidade da norma constante no artigo 20.º, n.º 1 e n.º 2, do Código do 
IRS (na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de julho), na medida em que 
exclui a possibilidade de deduzir os custos suportados com as contribuições obrigatórias 
para a Ordem dos Advogados e para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solici-
tadores. Deste modo, revogou a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 
30.03.2019, que considerou a redação do artigo 20.º do CIRS aplicável aos factos por à 
data em vigor, inconstitucional por violação do princípio de igualdade.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200048.html 

1.3.3. Tribunais Judiciais 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 9 de janeiro, Processo n.º 926/17.2T8LRS-
-B-8: Oposição à execução. Contrato de mútuo. Livrança. Avalista.

Sumário:

“O aval é uma garantia cambiária unilateral, não receptícia, abstracta, formal e escrita; 
espontânea e independente.

O avalista assume uma obrigação directa e pessoal, não com o do seu avalizado, e 
portanto responde, directa e pessoalmente, perante o credor cambiário, pelo paga-
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mento do título e não pelo cumprimento deste artº 30º e 32º da LULL.

As relações entre o avalista e o portador da letra situam-se no âmbito das relações 
mediatas, pelo que a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido cons-
cientemente em detrimento do devedor o dador do aval não pode invocar excepções 
fundadas na relação subjacente  conforme resulta do artº 17º da LULL.

O DL 58/2013 de 8.05 veio proceder  à revisão e actualização de diversos aspectos do 
regime aplicável à classificação dos prazos das operações de crédito, aos juros remu-
neratórios, à capitalização de juros e à mora do devedor, que  se encontravam con-
signados no DLei  344/78, de 17.11 com as alterações dos DL 429/79, de 25.10; 83/86, de 
6.05 e 204/87, de 16.05.

O avalista accionado pelo portador da letra  não pode valer-se deste regime legal por 
não ser aplicável às relações cartulares.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/767a249d6fdcb442802584f00055f8a3?OpenDocument

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 14 de janeiro, Processo n.º 1298/11.4TVL-
SB.L1-1: Empreitada. Insolvência. Excepção de não cumprimento. Eliminação de defei-
tos da obra. Compensação. Litigância de má fé.

Sumário:

“A excepção de não cumprimento do contrato consiste num meio de defesa destinado 
a assegurar o respeito pelo princípio do cumprimento simultâneo.

Sendo procedente a excepção de não cumprimento, a condenação do réu fica subor-
dinada à condição de cumprimento por parte do autor.

Verificando-se o incumprimento por parte do dono da obra respeitante ao pagamento 
de parte do preço e do empreiteiro no que concerne à correcção dos defeitos deve 
ter lugar a condenação em simultâneo.

Tendo ocorrido a declaração de insolvência do empreiteiro no decurso da acção e ve-
rificando-se o incumprimento pela sua parte, deve haver lugar à condenação do dono 
da obra no pagamento da parte do preço em falta deduzida da quantia necessária 
para eliminação dos defeitos e demais despesas suportadas por este por factos impu-
táveis ao empreiteiro.

O instituto da condenação por litigância de má fé envolve um juízo de censura que as-
senta na violação de deveres de probidade, cooperação e de boa fé a que as partes 
estão vinculadas.

O responsável pela multa e pela indemnização devidas por força da condenação em 
litigância de má fé é o lesante.

Ocorrendo a substituição processual da primitiva parte pela respectiva massa insolven-
te e tendo os actos susceptíveis de dar lugar à condenação como litigante de má fé 
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sido praticados por aquela, não pode ser a massa insolvente condenada na multa e na 
indemnização devidas pela prática de tais actos.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/441cbcd942764fdc802584f800334bb9?OpenDocument

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de janeiro, Processo n.º 1790/17.7T8V-
FX.L1-7: Contrato-promessa. Incumprimento. Impugnação da matéria de facto. Facto 
negativo.

Sumário:

“Os factos negativos definidos devem ser provados por via presuntiva com base na 
demonstração de factos secundários/instrumentais dos quais se possa inferir como pro-
vável a veracidade do enunciado fáctico negativo.

Sustentando o réu que não foi interpelado para a celebração da escritura definitiva de 
partilha, do indício missio, operando na sua formulação negativa, resulta que, atenta a 
falta de prova do efetivo envio de cartas registadas com aviso de receção (envio esse 
imposto pela Cláusula 9ª do contrato-promessa assinado pelas partes), há que presumir 
que o réu não foi notificado para estar presente nas escrituras.

Sendo o prazo para a celebração do contrato-definitivo um prazo relativo ou não es-
sencial, uma vez ultrapassada a data inicialmente estabelecida, a celebração do con-
trato prometido fica sem prazo e dependente de interpelação por banda de qualquer 
das partes com indicação de dia , hora e local para esse efeito.

Não tendo ocorrido tal interpelação, o contrato-promessa persiste em vigor, não tendo 
ocorrido mora ou incumprimento do réu.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ac60ca400a5e7fcf802584fc004f8798?OpenDocument 

1.3.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 8 de janeiro, Processo n.º 0325/14.8BEM-
DL
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/84fee4a7765b2458802584f0003e4a6d?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 14 de janeiro, Processo n.º 207/99.1BTL-
RS: Falta de fundamentação. IVA. Isenção. Seguros.

Sumário:

“A Impugnante não alegou dificuldade em compreender os motivos por que a AT pro-
cedeu às correcções em sede de IVA, deles revelando, aliás, perfeito conhecimento; 
alegou, sim, que os mesmos não legitimam aquela decisão. 

No que respeita ao débito de seguros, quando se tratar de seguro feito em nome da 
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empresa de aluguer de viaturas debitado ao locatário, considerando-se o seguro uma 
operação isenta de imposto ao abrigo do nº 29 do art. 9º do CIVA, desde que se man-
tenha a natureza e o valor da operação debitada, beneficia tal débito igualmente da 
isenção do imposto.”
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/68e6cedd64495179802584ef0050af5f?OpenDocument 

1.4. BREVES

1.4.1. Doutrina

Monografias e Publicações Periódicas

Paulo Alves Pardal, Nuno Cunha Rodrigues, Luís Silva Morais, Direito da Economia, Volu-
me I, AAFDL, janeiro 2020.

1.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Ofício Circulado n.º 15746/2020, de 07.01.2020, por despacho da Subdiretora-geral da 
Área de Gestão Aduaneira

Assunto: Disponibilização na NET, da decisão de execução (EU) 2019/2151 – CAU.
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15746_2020.pdf 

Ofício Circulado n.º 20216, de 13.01.2020, por despacho da Subdiretora-geral da Dire-
ção de Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

Assunto: Alterações às Declarações Modelos 25, 37 e 39.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20216_2020.pdf 

Circular n.º 2/2020, de 22.01.2020, por despacho da Diretora de Serviços do Imposto so-
bre o Rendimento das Pessoas Singulares (DSIRS) 

Assunto: Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões. 
Tabelas de Retenção – 2020 – Continente.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_2_2020.pdf 

Ficha doutrinária n.º 2020 228, de 23.01.2020, por despacho da Subdiretora-Geral do IR 
e das Relações Internacionais

Assunto: Regras de faturação-emissão de documentos por entidades isentas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_16922_228_2020.pdf 
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1.4.3. Miscelânea

Economia, Finanças e Fiscalidade

Foram aprovadas duas propostas de lei, relativas ao combate à elisão fiscal. 

A primeira proposta de lei estabelece um novo regime de comunicação obrigatória à 
Autoridade Tributária e Aduaneira de determinados mecanismos internos ou transfron-
teiriços com relevância fiscal, transpondo a Diretiva (UE) 2018/822 no que respeita à 
troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade em relação aos 
mecanismos transfronteiriços a comunicar.

A segunda proposta de lei estabelece regras contra as práticas de elisão fiscal que 
tenham incidência direta no funcionamento do mercado interno no que respeita a as-
simetrias híbridas com países terceiros, alterando o Código do Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Coletivas.

Saliente-se, também, a aprovação da proposta de lei, que transpõe para a ordem ju-
rídica interna a Diretiva UE n.º 2017/828, relativa ao exercício de direitos dos acionistas 
de sociedades cotadas no que se refere aos incentivos ao seu envolvimento a longo 
prazo, tendo como objetivo colmatar insuficiências no governo das sociedades cota-
das na União Europeia, reforçando determinados direitos dos acionistas e procurando 
incentivar o envolvimento destes na gestão das sociedades, com foco no longo prazo 
e na sustentabilidade.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=318

1.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O Departamento de Comércio e Propriedade Intelectual de Malta faz parte, desde 22 
de janeiro, da Base de Dados Harmonizada Comum sobre Indicações de Produtos na 
DesignClass. Assim, o conjunto completo de traduções maltesas está agora disponível 
para todos os utilizadores através da ferramenta DesignClass utilizando a Classificação 
de Locarno, que consiste em 32 classes e 219 subclasses.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/news/-/action/view/5543121
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2. E-LEGAL® NEWSLETTER – FEVEREIRO 2020

2.1. EDITORIAL – FATORES DE CORRECÇÃO EXTRAORDINÁRIA DAS RENDAS

No mês de janeiro, a nível legislativo, merecem especial destaque a Portaria n.º 39/2020, 
de 5 de fevereiro e a Portaria n.º 42/2020, de 14 de fevereiro.

A Portaria n.º 39/2020, de 5 de fevereiro, veio estabelecer os fatores de correção ex-
traordinária das rendas para os anos de 2019 e 2020, de acordo com o estabelecido no 
artigo 11.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, que determina que as rendas dos prédios 
arrendados para habitação anteriormente a 1 de janeiro de 1980 podem ser objeto de 
correção extraordinária durante a vigência do contrato, através da aplicação de fato-
res referidos ao ano da última fixação da renda.

Por sua vez, a Portaria n.º 42/2020, de 14 de fevereiro procedeu à fixação da taxa do 
adicionamento sobre as emissões de CO (índice 2) previsto no artigo 92º-A do CIEC, 
fixando igualmente o valor do adicionamento resultante da aplicação dessa taxa aos 
fatores de adicionamento relativos a cada produto. 

No âmbito jurisprudencial, é digno de destaque o Acórdão do Tribunal de Justiça, Pro-
cesso C-341/18, que veio definir a interpretação que deverá ser dada ao artigo 11.°, n.º 
1, do Regulamento (UE) 2016/399, de 9 de março de 2016, que estabelece o código da 
União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras 
Schengen), no sentido de que, quando um marítimo, na qualidade de nacional de um 
país terceiro, entra ao serviço de um navio atracado por um longo período num porto 
marítimo de um Estado que faz parte do espaço Schengen, para aí efetuar um trabalho 
a bordo, deve, antes de deixar esse porto nesse navio, ser aposto um carimbo de saída 
nos seus documentos de viagem, quando o comandante do referido navio informa as 
autoridades nacionais competentes da sua partida iminente.

Por sua vez, é de frisar o estabelecido no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Pro-
cesso n.º 3460/17.7T8LSB.L1-7, no âmbito da responsabilidade civil contratual dos inter-
mediários financeiros, e dos deveres de informação destes, definindo que a informação 
disponibilizada pelo intermediário financeiro na comercialização de valores mobiliários 
tem de incluir as características e riscos desse produto financeiro, devendo ser comple-
ta, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, de modo a tornar possível ao interessado 
(investidor) uma decisão devidamente esclarecida e fundada, como decorre do artigo 
7º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários.

E, ainda, destaca-se o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, sob o processo n.º 
01073/14.4BEPRT, em que se decidiu pela não aplicabilidade da isenção prevista no 
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artigo 44.º, n.º 1, al. n) do EBF, quanto a “monumentos nacionais”, a imóveis inseridos na 
sua zona especial de proteção.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, sublinhamos a transposição da Diretiva (UE) 
2018/1673, que estabelece medidas de direito penal relativamente ao combate ao 
branqueamento de capitais através do direito penal.

2.2. LEGISLAÇÃO

Portaria n.º 36-A/2020 de 3 de fevereiro: Procede à segunda alteração à Portaria n.º 
214/2019, de 5 de julho, que regulamenta a medida de Apoio ao Regresso de Emigran-
tes a Portugal, no âmbito do Programa Regressar.
https://dre.pt/application/conteudo/128832423

Portaria n.º 39/2020 de 5 de fevereiro: Estabelece os fatores de correção extraordinária 
das rendas para os anos de 2019 e 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/128865463 

Portaria n.º 40/2020 de 6 de fevereiro: Prorrogação até 31 de dezembro de 2020 do 
regime transitório aplicável aos abastecimentos realizados em ou para instalações de 
consumo próprio, previsto no n.º 2 do artigo 14.º-B da Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de 
setembro.
https://dre.pt/application/conteudo/128907751 

Decreto-Lei n.º 3/2020 de 11 de fevereiro: Altera as normas de comercialização do arroz 
e da trinca de arroz destinados ao consumidor final.
https://dre.pt/application/conteudo/129113818 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2020/A de 11 de fevereiro: Primeira alteração ao De-
creto Legislativo Regional n.º 5/2001/A, de 21 de março, que cria o Fundo Regional da 
Ciência e Tecnologia.
https://dre.pt/application/conteudo/129113819 

Decreto-Lei n.º 4/2020 de 13 de fevereiro: Fixa os efetivos das Forças Armadas para o 
ano de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/129160712 

Portaria n.º 41/2020 de 13 de fevereiro: Fixa a tarifa aplicável, no regime de remunera-
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ção garantida, aos centros eletroprodutores que utilizam resíduos urbanos como fonte 
de produção de eletricidade.
https://dre.pt/application/conteudo/129160714 

Portaria n.º 42/2020, de 14 de fevereiro: Fixa a taxa do adicionamento sobre as emissões 
de CO (índice 2) previsto no artigo 92.º-A do CIEC e o valor do adicionamento resultante 
da aplicação dessa taxa aos fatores de adicionamento relativos a cada produto.
https://data.dre.pt/eli/port/42/2020/02/14/p/dre 

Decreto-Lei n.º 5/2020 de 14 de fevereiro: Aplica ao pessoal dos corpos especiais do 
Sistema de Informações da República Portuguesa o regime de aposentação aplicável 
às forças e serviços de segurança previstas na Lei de Segurança Interna.
https://dre.pt/application/conteudo/129208004 

Portaria n.º 43/2020 de 14 de fevereiro: Altera a Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro, 
que regula aspetos da tramitação procedimental do reconhecimento de graus acadé-
micos e diplomas atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras.
https://dre.pt/application/conteudo/129208007 

Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2020/A de 14 de fevereiro: Execução do Orça-
mento da Região Autónoma dos Açores para 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/129208009 

Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2020/A de 17 de fevereiro: Aprova o Regulamento 
do Licenciamento das Atividades Espaciais na Região Autónoma dos Açores.
https://dre.pt/application/conteudo/129208062 

Portaria n.º 46/2020, de 19 de fevereiro: Procede à primeira alteração da Portaria n.º 
228/2013, de 15 de julho.
https://data.dre.pt/eli/port/46/2020/02/19/p/dre  

Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/A de 19 de fevereiro: Regime jurídico da car-
reira de técnico de operações aeroportuárias da Aerogare Civil das Lajes e das regras 
de transição dos trabalhadores da carreira de assistente de operações aeroportuárias.
https://dre.pt/application/conteudo/129341449 

Decreto-lei 6/2020, de 24 de fevereiro: Define o regime jurídico para a atribuição do 
título de especialista nas carreiras farmacêutica e especial farmacêutica.
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/6/2020/02/24/p/dre 
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Portaria n.º 50/2020, de 27 de fevereiro: Regulamentação das formalidades e dos proce-
dimentos aplicáveis ao reconhecimento e controlo das isenções e das taxas reduzidas 
do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP).
https://data.dre.pt/eli/port/50/2020/02/27/p/dre 

2.3. JURISPRUDÊNCIA

2.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de fevereiro, Processo C-341/18: Reenvio prejudi-
cial. Regulamento (UE) 2016/399. Código das Fronteiras Schengen. Controlos nas frontei-
ras externas. Nacionais de países terceiros. Artigo 11.°, n.° 1. Aposição de carimbos nos 
documentos de viagem. Carimbo de saída. Determinação do momento da saída do 
espaço Schengen. – Entrada ao serviço de marítimos a bordo de navios atracados por 
um longo período num porto marítimo.

Sumário: 

“O artigo 11.°, n.° 1, do Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 9 de março de 2016, que estabelece o código da União relativo ao regime 
de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen), deve ser in-
terpretado no sentido de que, quando um marítimo, na qualidade de nacional de um 
país terceiro, entra ao serviço de um navio atracado por um longo período num porto 
marítimo de um Estado que faz parte do espaço Schengen, para aí efetuar um trabalho 
a bordo, deve, antes de deixar esse porto nesse navio, ser aposto um carimbo de saída 
nos seus documentos de viagem – quando a sua aposição estiver prevista nesse código 
– não no momento da sua entrada ao serviço mas quando comandante do referido 
navio informa as autoridades nacionais competentes da partida iminente do referido 
navio.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0341 

2.3.2. Tribunal Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 80/2020, Processo n.º 615/18: Decide pela cons-
titucionalidade das verbas 7.1.2. e 7.2.2. (referentes a bombas abastecedoras de car-
burantes líquidos) da “Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais”, anexa ao Regula-
mento Municipal de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de Estarreja. 

Tomou-se em conta que o licenciamento dos postos de combustíveis, quer pela Câma-
ra Municipal, quer pelas Direções regionais de Economia, implica um comportamento 
sujeito a licenciamento que constitui o Município numa dada obrigação de suportar 
impactes negativos da atividade licenciada que pura e simplesmente não são con-
siderados na licença. E a taxa em causa é também a contrapartida específica de tal 
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obrigação passiva.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200080.html

2.3.3. Tribunais Judiciais 

Acórdão do Tribunal do Tribunal da Relação de Lisboa de 4 de fevereiro, Processo n.º 
97/19.0YHLSB-PICRS: Propriedade industrial. Marca. Função distintiva da marca. Repro-
dução de marca. Marca prioritária. Registo de marca.

Sumário:

“A pressa e ligeireza simplificadora associadas, tantas vezes, ao acto de consumo con-
duzem à eliminação dos elementos nominativos fracos e à atenção aos referentes for-
tes;

Daqui resulta que o consumidor procura em cada conjunto de palavras o elemento 
preponderante e não necessariamente o primeiro;

Quem realiza a ponderação da registabilidade da marca e da possibilidade de imita-
ção da marca anterior deve buscar o elemento forte ou preponderante dos signos ou 
palavras, id est, aquilo que chama a atenção dos menos atentos, que apela pelo hu-
mor, originalidade, carácter surpreendente ou outro factor chamativo.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/cca18823ee138f968025851a004e6104?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 4 de fevereiro, Processo n.º 3460/17.7T8L-
SB.L1-7: Intermediário financeiro. Responsabilidade civil. Dever de informação. Respon-
sabilidade contratual. Prazo de prescrição.

Sumário:

“No que se refere à actividade de intermediação financeira, são pressupostos da res-
ponsabilidade civil: a falta de cumprimento duma obrigação típica da actividade de 
intermediação financeira; a ilicitude, que resulta da constatação da desconformidade 
objectiva entre a conduta devida e o comportamento observado pelo devedor; a cul-
pa, que resulta de um juízo de censurabilidade e reprovabilidade, baseado no reco-
nhecimento de que o devedor deveria e poderia agir doutro modo (que, no caso, se 
presume); o dano, correspondente ao prejuízo sofrido essencialmente no património do 
credor; e o nexo causal entre o comportamento ilícito e culposo e o dano considerado.

A informação disponibilizada pelo intermediário financeiro na comercialização de valo-
res mobiliários tem de incluir as características e riscos desse produto financeiro, deven-
do ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, de modo a tornar possível 
ao interessado (investidor) uma decisão devidamente esclarecida e fundada, como 
decorre do art. 7º, nº 1 do CVM.

Existe no caso culpa grave do Banco no incumprimento dos deveres legais impostos ao 
intermediário financeiro, ficando a correspondente obrigação de indemnização sujeita 
ao prazo prescricional de 20 anos, nos termos dos arts. 309º do Cód. Civil e 324º, nº 2, 1ª 
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parte, do CVM.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2d786b8959efcf0e8025850b00567bbb?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13 de fevereiro, Processo n.º 770/18.0T8L-
SB.L1-8: Venda executiva. Hipoteca. Arrendamento. Caducidade. Interpretação exten-
siva. 

Sumário: 

“Em razão da semelhança das situações, jurídica e sócio-económica, justifica-se o recur-
so à aplicação analógica do preceituado no falado nº 2 do artº 824º do CCivil, quanto 
à caducidade dos contratos de arrendamento;

Ponderando os interesses, credor hipotecário/arrendamento, deverá prevalecer o pri-
meiro uma vez que o arrendatário tinha/tem sempre a possibilidade, aquando da ce-
lebração do contrato, de saber, socorrendo-se do registo, que o imóvel objecto do 
arrendamento estava hipotecado, sendo certo que pode sempre exercer o seu direito 
de preferência na venda judicial.

Incidindo hipotecas registadas sobre o imóvel objecto da execução, o contrato de ar-
rendamento sobre o mesmo, celebrado posteriormente , caduca automaticamente, 
com a venda do imóvel arrendado, no processo executivo, ex vi art. 824/2 CC, proce-
dendo assim a pretensão dos apelantes.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1030abb5a81417ca80258512003f862b?OpenDocument

2.3.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de fevereiro, Processo n.º 0372/13.7BE-
PRT: Imposto especial de jogos. Inconstitucionalidade. Ilegalidade. Compensação. En-
cargos fiscais. Inspeção geral de jogos.

Sumário: 

“O Imposto Especial de Jogo (I.E.J.) constitui um tributo especial incidente sobre a ac-
tividade de exploração de jogos de fortuna e azar desenvolvida pelas empresas con-
cessionárias e exercida dentro de imóveis afectos à respectiva concessão, substituindo, 
relativamente aos rendimentos provenientes dessa actividade, qualquer outra tributa-
ção, nomeadamente, em sede de I.R.C. (cfr.artº.7, do C.I.R.C.). Este tributo encontra-se 
regulado pelo dec.lei 422/89, de 2/12 (diploma que já sofreu diversas alterações, sendo 
a mais recente efectuada pelo dec.lei 98/2018, de 27/11), consagrando um regime de 
liquidação e cobrança muito particular, já que o mesmo reveste natureza contratual, 
sendo doutrinariamente configurado como regime de avença, no qual a matéria co-
lectável pode ser determinada por acordo entre o contribuinte e a Fazenda Pública.

O I.E.J. concretiza, segundo a doutrina, o que se pode designar por “regime fiscal substi-
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tutivo”, no qual se verifica a substituição do regime geral de tributação do rendimento, 
aplicável à generalidade dos contribuintes, por um regime especial, o constante do 
mencionado dec.lei 422/89, de 2/12.

A “contrapartida anual” prevista no dec.lei 275/2001, de 17/10, consubstancia uma 
prestação de natureza patrimonial reconduzindo-se à “contraprestação devida pela 
atribuição do direito de explorar, em exclusivo, a concessão numa zona territorial pré-
-determinada”.

O dec.lei 422/89, de 2/12, tal como o dec.lei 275/2001, de 17/10, não enfermam de in-
constitucionalidade orgânica e/ou material.

A “compensação de encargos para a Inspecção de Jogos” integra-se na global con-
trapartida financeira prevista no contrato de concessão.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/92cf81340c53a5048025850b0044298f?OpenDocument 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de fevereiro, Processo n.º 0178/14.6BEM-
DL: Reversão da execução fiscal. Oposição à execução fiscal. Caducidade do direito à 
liquidação. Nulidade da citação. Erro na forma de processo. 

Sumário: 

“A caducidade do direito à liquidação determina-se pela data da notificação do acto 
tributário à originária devedora, uma vez que é entre esta e a Administração Fiscal que 
se estabelece a relação jurídico-tributária e daí que o gerente revertido não seja contri-
buinte mas apenas responsável pelo pagamento da dívida.

A falta de inclusão, na citação do responsável subsidiário para a execução fiscal, dos 
elementos essenciais do acto de liquidação donde emerge a dívida exequenda, in-
cluindo a respectiva fundamentação, representa a inobservância da formalidade legal 
prevista no n.º 4 do artigo 22.º da LGT, a qual configura uma nulidade à luz do regime 
contido no artigo 198.º do CPC.

Formulando-se na petição de oposição pedido próprio do processo de oposição e ou-
tro que lhe é alheio, não há que proceder à convolação da petição em outras formas 
processuais legalmente admitidas, antes se fazendo seguir a mesma apenas quanto 
aos pedidos que lhe são próprios.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/967d56510de0d0e48025850c003f4b1f?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de fevereiro, Processo n.º 01073/14.4BE-
PRT: Isenção. Imposto Municipal Sobre Imóveis. Interesse histórico. Proteção do patrimó-
nio histórico e cultural.

Sumário: 

“A interpretação efetuada a respeito do art. 44.º n.º 1, n), do E.B.F., quanto a “imóveis 
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inseridos nos Centros Históricos incluídos na Lista do Património Mundial da UNESCO” 
“têm de classificar-se como de interesse nacional” e gozarem da isenção de I.M.I., nos 
termos do previsto no art. 44.º n.º 1, n), do E.B.F. quanto a “monumentos nacionais”, não 
é aplicável quanto a imóveis inseridos na sua zona especial de proteção, a qual não 
só tem uma delimitação topográfica que é autónoma da do Centro Histórico, como, 
funcionalmente, tem um regime que visa objetivos distintos, segundo resulta do art. 18.º 
da L.B.P.C. e do Dec.-Lei n.º 309/2009, de 23/10.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/84426bdbafe894198025850c00407207?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 7 de fevereiro, Processo n.º 
00080/17.0BEVIS: Ausência de culpa na insuficiência do património, prescrição. Contri-
buições à Segurança Social.

Sumário:

“Por força do n.º 2 do art.º 49.º da Lei n.º 32/2002, a prescrição das obrigações de paga-
mento das cotizações e das contribuições à segurança social interrompe-se por qual-
quer diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo paga-
mento conducente à liquidação ou à cobrança da dívida.

A interrupção da prescrição inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anterior-
mente (n.º 1 do artigo 326.º do Código Civil), não começando a correr novo prazo (n.º 
2 do artigo 326.º do Código Civil - igual ao primitivo) enquanto não passar em julgado a 
decisão que puser termo ao processo (n.º 1 do artigo 327.º do Código Civil).

Decorre do n.º 2 do art.º 48.º da LGT, que das causas de interrupção e de suspensão 
aproveitam os responsáveis subsidiários e solidários, ou seja, inutilizando o prazo decor-
rido ou suspendendo o tempo decorrido ou impedindo o decurso do mesmo até ao 
termo do processo.

Porém o n.º 3 do art.º 48.º da LGT prevê que a interrupção da prescrição relativamente 
ao devedor principal não produz efeitos quanto ao responsável subsidiário se a citação 
deste, em processo de execução fiscal, for efetuada após o 5.º ano posterior ao da 
liquidação.

A alínea b) do n.º 1 do art.º 24.º da LGT comporta uma presunção legal de culpa, re-
caindo sobre o administrador ou gerente o ónus da prova de que não lhe é imputável 
a falta de pagamento ou de entrega da prestação tributária.

Demonstrada que seja a falta de pagamento ou de entrega da dívida tributária por 
parte da sociedade originária devedora recai sobre o gestor o ónus da prova da falta 
de culpa por tal facto, sendo certo que a lei impõe a quem exerça funções de admi-
nistração em pessoas coletivas ou ente fiscalmente equiparados “o cumprimento dos 
deveres tributários das entidades por si representadas” (art.º 32º da LGT).”
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/9f6644a06ade6cd080258512004a996e?OpenDocument
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2.4. BREVES

2.4.1. Orientações Genéricas & Cia

Ofício Circulado n.º 30218, de 03.02.2020, por despacho do Subdiretor – geral da Área 
de Gestão Tributária-IVA

Assunto: IVA – artigos 45.º-A e 54.º-A do Regulamento de Execução (UE) n.º 282/2011 do 
Conselho de 15 de março de 2011.

– Prova da expedição ou transporte nas transmissões intracomunitárias de bens.

– Regime de vendas à consignação em transferências intracomunitárias de bens.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30218_2020.pdf

Ofício Circulado n.º 20217, de 05.02.2020, por despacho da Subdiretora – geral do IR e 
Relações Internacionais

Assunto: Redução da taxa especial aplicável aos rendimentos prediais em função da 
duração dos contratos de arrendamento – Artigo 72.º do Código do IRS.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20217_2020.pdf 

Ofício Circulado n.º 90 028, de 12.02.2020, por despacho da Subdiretora – geral da Área 
da Cobrança

Assunto: Pagamento de retenções na fonte de IRS, IRC e Imposto do Selo – alteração de 
Procedimentos e atualização de Códigos de Retenções.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_90028_2020.pdf 

Ofício Circulado n.º 20218, de 19.02.2020, por despacho da Subdiretora – geral da Dire-
ção de Serviços do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Coletivas

Assunto: IRC – Taxas da Derrama Municipal Incidentes sobre o lucro tributável do Perío-
do Fiscal de 2019.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20218_2020.pdf 

Circular n.º 4/2020, de 21.02.2020, por despacho da Diretora – geral da Direção de Ser-
viços do IRC

Assunto: Operações de redução de capital com cancelamento de quotas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular%204_2020.pdf
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2.4.2. Miscelânea

Economia, Finanças e Fiscalidade

No dia 20 de fevereiro, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que trans-
põe, para a ordem jurídica interna, duas Diretivas do Parlamento Europeu e do Conse-
lho: 

i) A Diretiva (UE) 2018/1673, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através 
do direito penal, que tem como objetivos: assegurar que as autoridades competentes 
dos Estados-membros da União Europeia possam cooperar de forma mais eficiente e 
ágil, harmonizar o elenco das atividades criminosas que constituem infrações subjacen-
tes ao crime de branqueamento e das condutas típicas deste crime, e garantir que os 
Estados-membros impõem sanções penais proporcionais, eficazes e dissuasoras peran-
te o crime de branqueamento, na medida em que o mesmo tem uma potência lesiva 
dos interesses individuais e coletivos particularmente elevada. Para que os objetivos 
visados, sejam plenamente realizados, cumpre alargar o quadro de ilícitos típicos subja-
centes ao crime de branqueamento e o espectro das suas condutas típicas, bem como 
agravar a moldura penal nos casos em que o infrator é uma entidade obrigada (insti-
tuições de crédito ou financeiras, notários consultores fiscais, etc.), nos termos do artigo 
2.º da Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 
2015, e cometa a infração no exercício das suas atividades profissionais;
ii) A Diretiva 2018/843/UE, usualmente denominada como 5.ª Diretiva AML, que esta-
belece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 
terrorismo. 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=325

2.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O novo Regulamento de Execução do Protocolo de Madrid referente ao Registo Interna-
cional de Marcas introduziu novas alterações e uma nova forma de registo simplificado, 
entrou em vigor a 1 de fevereiro de 2020. A partir desta data, o anterior Regulamento de 
Execução Comum do Acordo de Madrid, relativo ao Registo Internacional de Marcas 
e do Protocolo referente a esse acordo, passará a ser designado por Regulamento de 
Execução do Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional 
de Marcas. Entre as várias alterações introduzidas pelo novo Regulamento de Execu-
ção, aplicáveis a partir de 1 de fevereiro, destacam-se a simplificação da renovação 
dos registos internacionais (Regra n.º 30), bem como as alterações tanto das Instruções 
Administrativas para a aplicação do Protocolo, como da tabela de taxas.
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https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Protocolo-de-Madrid-referente-ao-Registo-Internacional-de-Marcas 

O Office da Propriedade Intelectual da Nova Zelândia (IPONZ) aderiu, a 17 de feve-
reiro de 2020, à base de dados TMview. Com esta adesão foram adicionadas mais de 
685.000 marcas do IPONZ, e passou o TMview a contabilizar um total de 73 offices partici-
pantes, fornecendo desta forma informações e acesso a um total de mais de 57 milhões 
de marcas.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Nova-Zelandia-adere-ao-TMview 

A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) foi devidamente oficializada no passado 
dia 1 de fevereiro através do Acordo sobre a saída do Reino Unido, passando este a 
ser um país terceiro. Apesar disso, o Acordo sobre a saída do Reino Unido estipula um 
período de transição, que terminará em 31 de dezembro de 2020, durante o qual a le-
gislação da UE permanecerá aplicável no Reino Unido, designadamente, a legislação 
inerente à marca da União Europeia e ao do Desenho ou Modelo Comunitário. Assim, 
todos os processos apresentados, perante o EUIPO, que envolvam motivos de recusa 
relativos provenientes do ordenamento jurídico do Reino Unido, direitos anteriores oriun-
dos do Reino Unido ou representantes legais domiciliados no Reino Unido, serão pratica-
dos como anteriormente até ao final do período de transição.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Impacto-da-saida-do-Reino-Unido-da-UE-Marca-da-UE-e-Desenho-Comunitario 
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3. E-LEGAL® NEWSLETTER – MARÇO 2020

3.1. EDITORIAL – COVID-19 – MEDIDAS EXCECIONAIS TEMPORÁRIAS – OE 2020

O mês de Março ficou marcado, no plano legislativo, pela Declaração do Estado de 
Emergência em 18 de março, através do Decreto do Presidente da República n.º 14 
-A/2020, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, 
mormente a urgência de saúde pública causada pela proliferação do contágio com a 
doença COVID-19, classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma pan-
demia. Neste contexto, com objetivo de conter a pandemia e atenuar o impacto da 
doença, foi aprovado um conjunto de medidas excecionais e temporárias na área ad-
ministrariva, fiscal, societária, laboral, imobiliária e financeira, cujo sumário pode ser con-
sultado no seguinte link: https://mgra.pt/covid19/ .

Igualmente no mês de Março destaca-se a publicação da Lei 2/2020 de 31 de março 
que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2020.  

3.2. LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei n.º 7/2020, de 3 de março: Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
109/2008, de 26 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 96/2018, de 23 de novembro, 
referente à revisão do modelo de gestão da prestação dos serviços de atribuição de 
faixas horárias e de recomendação de horários facilitados nos aeroportos nacionais, em 
conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n.º 95/93, do Conselho, de 18 de 
janeiro de 1993, na sua redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/129793718  

Portaria n.º 54/2020, de 3 de março: Aprova  o modelo de cartão de identificação pro-
fissional e de livre-trânsito das entidades credenciadas pela Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para emissão de pareceres, realização de vis-
torias e de inspeções das condições de segurança contra incêndio em edifícios, nos 
termos do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/129793720 

Portaria n.º 57/2020, de 4 de março: Fixa o valor da «taxa sanitária e de segurança 
alimentar mais» para o ano de 2020, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 119/2012, de 15 de junho.
https://dre.pt/application/conteudo/129790950 

Portaria n.º 60/2020, de 5 de março: Procede à segunda alteração à Portaria n.º 293-
A/2016, de 18 de novembro, que estabelece as condições e procedimentos para a 
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aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do regime especial aplicável aos ativos por 
impostos diferidos, aprovado pela Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto.
https://dre.pt/application/conteudo/129892689 

Portaria n.º 61/2020, de 5 de março: Altera o Regulamento do Seguro de Colheitas e da 
Compensação de Sinistralidade, aprovado em anexo à Portaria n.º 65/2014, de 12 de 
março, alterado pelas Portarias n.ºs 132/2017, de 10 de abril, e 109/2018, de 23 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/129892690 

Decreto-Lei n.º 8/2020, de 9 de março: Define: a) as especificações técnicas aplicáveis 
à marcação de armas de fogo e seus componentes essenciais, transpondo para a or-
dem jurídica interna a Diretiva de Execução (UE) 2019/68 da Comissão, de 16 de janeiro 
de 2019; b) as regras que estabelecem as condições técnicas aplicáveis aos dispositivos 
concebidos para fins de alarme, sinalização ou salvamento atualmente disponíveis no 
mercado, de forma a evitar que os mesmos possam ser facilmente convertidos em ar-
mas de fogo mediante a utilização de utensílios comuns, transpondo para a ordem jurí-
dica interna a Diretiva de Execução (UE) 2019/69 da Comissão, de 16 de janeiro de 2019.
https://dre.pt/application/conteudo/130008906 

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março: Altera o Orçamento da Re-
gião Autónoma dos Açores para o ano de 2020, nomeadamente os mapas I, II, III, IV, X 
e XI, publicados em anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 1/2020/A, de 8 de janeiro.
https://dre.pt/application/conteudo/130008908 

Decreto-Lei n.º 9/2020, de 10 de março: Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 
156/2005, de 15 de setembro, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização do 
livro de reclamações a todos os fornecedores de bens ou prestadores de serviços que 
tenham contacto com o público em geral.
https://dre.pt/application/conteudo/130070740 

Portaria n.º 64/2020, de 10 de março: Define os termos e as condições de implementa-
ção dos projetos-piloto previstos no Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo 
à Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro, bem como os territórios a abranger, procedendo 
ainda à identificação das medidas de apoio que, no âmbito dos projetos-piloto, são 
aplicáveis ao cuidador informal, incluindo as que são exclusivas do cuidador informal 
principal, bem como dos procedimentos com vista à sua implementação, acompanha-
mento e avaliação.
https://dre.pt/application/conteudo/130070741 

Decreto-Lei n.º 10/2020, de 11 de março: Aprova a orgânica do Ponto Único de Contac-
to para a Cooperação Policial Internacional (PUC-CPI).

ÍNDICE

https://dre.pt/application/conteudo/129892689
https://dre.pt/application/conteudo/129892690
https://dre.pt/application/conteudo/130008906
https://dre.pt/application/conteudo/130008908
https://dre.pt/application/conteudo/130070740
https://dre.pt/application/conteudo/130070741


E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 / MARÇO 38

https://dre.pt/application/conteudo/130114092 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março: Estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
https://dre.pt/application/conteudo/130243053 

Portaria n.º 71/2020, de 15 de março: Estabelece restrições de acesso a espaços comer-
ciais e a estabelecimentos de restauração ou de bebidas.
https://dre.pt/application/conteudo/130243072 

Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março: Define e regulamenta os termos e as condições 
de atribuição dos apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, 
destinados aos trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, 
tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise em-
presarial.
https://dre.pt/application/conteudo/130273586 

Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março: Procede à classificação como zonas 
especiais de conservação (ZEC) dos sítios de importância comunitária (SIC) do território 
de Portugal Continental.
https://dre.pt/application/conteudo/130273578 

Portaria n.º 73/2020, de 16 de março: Estabelece os requisitos não exaustivos para liga-
ção dos módulos geradores à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), em cumprimento 
do disposto no Regulamento (UE) n.º 2016/631, da Comissão de 14 de abril de 2016, pro-
cedendo ainda à identificação dos módulos geradores existentes que devem cumprir 
com os requisitos não exaustivos previstos.
https://dre.pt/application/conteudo/130273580  

Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de março: Altera a Portaria n.º 71-A/2020 de 15 de março 
que define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios imediatos 
de carácter extraordinário, temporário e transitório, destinadas aos trabalhadores e em-
pregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos 
postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial.
https://dre.pt/application/conteudo/130399779 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março: Declara o estado 
de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pú-
blica.
https://dre.pt/application/conteudo/130399862 
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Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março: Ratifica os efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março e aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epi-
demiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, agente causador da doença 
COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/130473088 

Portaria n.º 78/2020, de 20 de março: Aprova as instruções de preenchimento da decla-
ração modelo 30, aprovada pela Portaria n.º 372/2013, de 27 de dezembro.
https://dre.pt/application/conteudo/130469187 

Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março: Procede à execução da declaração do estado 
de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 
18 de março.
https://dre.pt/application/conteudo/130473161 

Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março: Procede à execução da declaração do es-
tado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, 
de 18 de março, no que respeita aos seguintes serviços essenciais: a) Abastecimento de 
água para consumo humano; b) Saneamento de águas residuais urbanas; c) Gestão 
de resíduos urbanos; d) Fornecimento de energia, compreendendo a eletricidade e o 
gás natural; e) Fornecimento de combustíveis líquidos e de gás de petróleo liquefeito 
(GPL); f) Transporte público de passageiros.
https://dre.pt/application/conteudo/130546178 

Decreto-Lei n.º 10-C/2020, de 23 de março: Estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2 no âmbito das inspeções técnicas periódicas 
de veículos a motor e seus reboques.
https://dre.pt/application/conteudo/130602978 

Decreto-Lei n.º 10-D/2020, de 23 de março: Estabelece medidas excecionais e temporá-
rias relativas ao setor das comunicações eletrónicas para dar resposta à situação epide-
miológica provocada pelo novo SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/130602979 

Portaria n.º 79/2020, de 24 de março: Procede à primeira alteração da Portaria n.º 77-
C/2014, de 1 de abril, que estabeleceu os aeroportos e os aeródromos nos quais é de-
vida a taxa de segurança.
https://dre.pt/application/conteudo/130600799 

Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de março: Procede à atribuição de competências à 
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Direção-Geral da Saúde e à Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a 
autorização de despesa no reforço de equipamentos, bens e serviços para a resposta 
à pandemia da doença COVID-19, e ainda, à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que estabe-
lece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/130603009 

Portaria n.º 80/2020, de 25 de março: Estabelece a tarifa de referência e respetivo pra-
zo de duração aplicável aos produtores de eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, baseada em uma só tecnologia de produção, com capacidade máxima 
instalada até 1 MW, e destinada à venda total de energia à Rede Elétrica de Serviço 
Público (RESP), que optem pelo regime de remuneração garantida, abreviadamente 
designadas por unidades de pequena produção (UPP), fixando, ainda, a quota máxima 
anual para atribuição de remuneração garantida.
https://dre.pt/application/conteudo/130659001 

Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março: Regula o regime de prestação de serviços essen-
ciais de inspeção de veículos.
https://dre.pt/application/conteudo/130603048 

Portaria n.º 81/2020, de 26 de março: Estabelece um conjunto de medidas relativas à 
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020).
https://dre.pt/application/conteudo/130603065 

Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março: Aprova: a) Um regime de flexibilização dos 
pagamentos relativos a Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e retenções na fonte 
de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimen-
to das Pessoas Coletivas (IRC) a cumprir no segundo trimestre de 2020; b) Um regime de 
pagamento diferido das contribuições devidas pelas entidades empregadoras e pelos 
trabalhadores independentes; c) A aplicação aos planos prestacionais em curso na 
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e na Segurança Social (SS) do regime previsto no 
n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março; d) A suspensão dos processos de 
execução fiscal instaurados pela AT e dos processos de execução por dívidas à segu-
rança social até 30 de junho de 2020, caso o regime aprovado no n.º 1 do artigo 7.º da 
Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março cesse em data anterior; e) A prorrogação extraordiná-
ria das prestações por desemprego e de todas as prestações do sistema de segurança 
social que garantam mínimos de subsistência cujo período de concessão ou prazo de 
renovação termine antes de 30 de junho de 2020, bem como a suspensão das reavalia-
ções das condições de manutenção das prestações do sistema de segurança social; f) 
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A possibilidade de diferimento e flexibilização do pagamento das contribuições devidas 
à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS).
https://dre.pt/application/conteudo/130779505 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março: Estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias, definindo e regulamentando os termos e as condições de atribuição dos apoios 
destinados aos trabalhadores e às empresas afetados pela pandemia da COVID-19, 
tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e a mitigação de situações de 
crise empresarial.
https://dre.pt/application/conteudo/130779506 

Decreto-Lei n.º 10-H/2020, de 26 de março: Estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias de fomento da aceitação de pagamentos baseados em cartões, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/130779507 

Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março: Estabelece medidas excecionais e temporá-
rias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em es-
pecial quanto aos espetáculos de natureza artística, promovidos por entidades públicas 
ou privadas, não realizados no local, data e hora previamente agendados.
https://dre.pt/application/conteudo/130779508 

Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março: Estabelece medidas excecionais de apoio 
e proteção de famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social, as-
sociações sem fins lucrativos e demais entidades da economia social, por força dos 
impactos económicos e financeiros da contração da atividade económica decorrente 
da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/130779509 

Decreto-Lei n.º 10-K/2020, de 26 de março: Estabelece um regime excecional e tempo-
rário de faltas justificadas motivadas por assistência à família ou por desempenho de 
funções de bombeiro voluntário com contrato de trabalho com empregador do setor 
privado ou social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/130779510 

Decreto-Lei n.º 10-L/2020, de 26 de março: Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei 
n.º 159/2014, de 27 de outubro, que estabelece as regras gerais de aplicação dos pro-
gramas operacionais e dos programas de desenvolvimento rural financiados pelos fun-
dos europeus estruturais e de investimento, para o período de programação 2014-2020.
https://dre.pt/application/conteudo/130779511 
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Despacho n.º 3863-B/2020, de 27 de março: Determina que, no caso de cidadãos es-
trangeiros que tenham formulado pedidos ao abrigo da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, 
(Regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do ter-
ritório nacional) ou que tenham formulado pedidos ao abrigo da Lei n.º 26/2014, de 5 de 
maio, que procede à primeira alteração à Lei n.º 27/2008, de 30 de junho, que estabe-
lece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os 
estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária, considera-se 
ser regular a sua permanência em território nacional com processos pendentes no SEF, 
à data de 18 de março, aquando da declaração do Estado de Emergência Nacional.
https://dre.pt/application/conteudo/130835082 

Lei n.º 2/2020, de 31 de março: Aprova o Orçamento do Orçamento do Estado para o 
ano de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/130893436 

Lei n.º 3/2020, de 31 de março: Aprova as Grandes Opções do Plano para 2020-2023, 
que integram as medidas de política e os investimentos que as permitem concretizar.
https://dre.pt/application/conteudo/130893437 

Lei n.º 4/2020, de 31 de março: Aprova o quadro plurianual de programação orçamen-
tal para o período de 2020 a 2023, dando cumprimento ao disposto no artigo 12.º-D da 
Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na 
sua redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/130893438 

3.3. JURISPRUDÊNCIA

3.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de março, Processo C-75/18:  Reenvio prejudicial. 
Liberdade de estabelecimento. Imposto sobre o volume de negócios dos operadores 
de telecomunicações. Imposto progressivo que afeta mais as empresas detidas por pes-
soas singulares ou coletivas de outros Estados‑Membros do que as empresas nacionais. 
Escalões do imposto progressivo aplicáveis a todos os sujeitos passivos. Neutralidade do 
montante do volume de negócios como critério de distinção. Capacidade contributiva 
dos sujeitos passivos. Auxílios de Estado. Sistema comum do imposto sobre o valor acres-
centado (IVA). Impostos sobre o volume de negócios. Conceito.

Sumário: 

“Os artigos 49.° e 54.° TFUE devem ser interpretados no sentido de que não se opõem 
à legislação de um Estado-Membro que institui um imposto progressivo sobre o volume 
de negócios, cuja carga efetiva é principalmente suportada por empresas controladas 
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direta ou indiretamente por nacionais de outros Estados-Membros ou por sociedades 
com sede noutro Estado-Membro em razão do facto de essas empresas realizarem os 
volumes de negócios mais elevados do mercado em causa.

O artigo 401.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relati-
va ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, deve ser interpretado no 
sentido de que não se opõe à introdução de um imposto que tem como base tributária 
o volume de negócios global do sujeito passivo e que é cobrado periodicamente, e não 
em cada fase do processo de produção e de distribuição, sem que exista um direito a 
dedução do imposto pago na etapa anterior desse processo.”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0075 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de março, Processo C-482/18: Reenvio prejudicial. 
Livre prestação de serviços. Artigo 56.° TFUE. Restrições. Disposições fiscais. Imposto so-
bre as atividades publicitárias e baseado no volume de negócios. Obrigações relativas 
ao registo na Administração Fiscal. Princípio da não discriminação. Multas. Princípio da 
proporcionalidade.

Sumário:

“O artigo 56.° TFUE deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma regula-
mentação de um Estado-Membro que submete os prestadores de serviços publicitários 
estabelecidos noutro Estado-Membro a uma obrigação de registo, para efeitos da sua 
sujeição a um imposto sobre a publicidade, ao passo que os prestadores desses ser-
viços estabelecidos no Estado-Membro de tributação estão dispensados da referida 
obrigação pelo facto de estarem submetidos a obrigações de registo ou de inscrição 
em virtude da sua sujeição a qualquer outro imposto aplicável no território do referido 
Estado-Membro.

O artigo 56.° TFUE deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamenta-
ção de um Estado-Membro por força da qual são aplicadas aos prestadores de serviços 
estabelecidos noutro Estado-Membro que não cumpriram uma obrigação de registo 
para efeitos de sujeição a um imposto sobre a publicidade, em poucos dias, várias 
multas, cujo montante, a partir da segunda, triplica em relação ao montante da multa 
anterior aquando de qualquer nova declaração de incumprimento dessa obrigação, 
e que atinge um montante acumulado de vários milhões de euros, sem que a auto-
ridade competente, antes de adotar a decisão que fixa definitivamente o montante 
acumulado dessas multas, conceda a esses prestadores de serviços o tempo necessário 
para cumprir as suas obrigações, lhes dê a possibilidade de apresentarem as suas ob-
servações e examine ela própria a gravidade da infração, ao passo que o montante 
da multa que seria aplicada a um prestador estabelecido no Estado-Membro de tribu-
tação que não tenha cumprido uma obrigação de registo ou de inscrição semelhante 
em violação das disposições gerais da legislação fiscal nacional é consideravelmente 
inferior e não aumenta, em caso de incumprimento continuado de tal obrigação, nem 
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na mesma proporção nem necessariamente em prazos tão curtos.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0482 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de março, Processo C-679/18: Reenvio prejudicial. 
Proteção dos consumidores. Diretiva 2008/48/CE. Contratos de crédito aos consumido-
res. Artigo 8.°. Obrigação de verificação, pelo mutuante, da solvabilidade do consumi-
dor. Regulamentação nacional. Oponibilidade da prescrição à exceção de nulidade 
do contrato suscitada pelo consumidor. Artigo 23.°. Sanções. Caráter efetivo, propor-
cionado e dissuasivo. Juiz nacional. Exame oficioso do respeito da referida obrigação.

Sumário:

“Os artigos 8.° e 23.° da Diretiva 2008/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de abril de 2008, relativa a contratos de crédito aos consumidores e que revoga a Di-
retiva 87/102/CEE do Conselho, devem ser interpretados no sentido de que impõem que 
um órgão jurisdicional nacional examine oficiosamente a existência de uma violação 
da obrigação pré-contratual do mutuante de avaliar a solvabilidade do consumidor, 
prevista no artigo 8.° desta diretiva, e extraia as consequências que decorrem, no direito 
nacional, de uma violação dessa obrigação, na condição de essas sanções cumpri-
rem as exigências do referido artigo 23.° Os artigos 8.° e 23.° da Diretiva 2008/48 devem 
igualmente ser interpretados no sentido de que se opõem a um regime nacional nos 
termos do qual a violação, pelo mutuante, da sua obrigação pré-contratual de avaliar 
a solvabilidade do consumidor só é punida com a nulidade do contrato de crédito, 
acompanhada da obrigação de esse consumidor reembolsar ao mutuante o montante 
principal, num prazo adequado à sua capacidade financeira, na condição de o refe-
rido consumidor suscitar essa nulidade, e isso num prazo de prescrição de três anos.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0679 

3.3.2. Tribunal Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 182/2020, Processo n.º 868/2018:

Decidiu: “Não julgar inconstitucional o artigo 9.º, n.os 1 e 2, do Código Civil, na interpre-
tação segundo a qual a norma fiscal que se contém no n.º 2 do artigo 90.º do Código 
do IRC, na versão da Lei n.º 3-B/2010, relativa a deduções à coleta do IRC, pode ser 
objeto de uma interpretação corretiva para efeitos de apuramento do quantum do 
imposto devido, na parte que resulta da aplicação das taxas de tributação autónoma 
previstas no artigo 88.º do mesmo Código;”.
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200182.html 

3.3.3. Tribunais Judiciais 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 3 de março, Processo n.º 328/18.3T8FNC-E.
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L1-1:  Insolvência. Impugnação de créditos. Interessado. Administrador da insolvência.

Sumário:

“O art. 130, nº1 do CIRE, atribuindo a “qualquer interessado” a faculdade de impug-
nar a lista dos credores reconhecidos apresentada pelo administrador da insolvência, 
com fundamento em indevida exclusão do seu crédito, abrange não só o credor que 
apresentou reclamação de créditos (art. 128º, nº1 do CIRE), como ainda aquele que, 
não tendo apresentado reclamação de créditos, se arroga a titularidade de um direito 
de crédito sobre o insolvente, nos casos em que esse direito consta dos elementos de 
contabilidade do devedor ou seja por outra forma do conhecimento do administrador 
da insolvência e este, ainda assim, omitiu pronúncia sobre esse crédito, em violação do 
dever que sobre si impende e consagrado no art. 129º, nº1 do  CIRE.

Sendo este o caso, incumbe ao credor impugnante o ónus de alegação e prova de 
que se verifica o circunstancialismo a que alude o art. 129º, nº1, in fine do CIRE, sem o 
que a impugnação não deverá ser admitida.

Efetivamente, a impugnação da lista apresentada pelo administrador da insolvência 
não pode ser usada para reclamar créditos não reclamados e relativamente aos quais 
não se verifica o circunstancialismo previsto no nº1 do art. 129º do CIRE.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3a5e64155b6282048025852800317650?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 5 de março, Processo n.º 10071/13.4T2SNT.
L2.L1-8: Banco. Pensão. Complemento de reforma. Remuneração. Beneficiários.

Sumário:

“A pensão e complemento de reforma não se subsumem a liberalidade constituindo 
um acto oneroso/contrapartida.

A pensão e complemento de reforma não constituem parte integrante da remunera-
ção, embora com ela conexa, subsumindo-se a uma vantagem, contrapartida do tra-
balho prestado pelo administrador em defesa do interesse social e um incentivo a que 
permaneça ao serviço da sociedade.

O art. 402 CSCom estabelece um regime único para as pensões e complementos de 
reforma.

A cláusula estatutária que atribui aos administradores da sociedade de virem a adquirir 
pensão/complementos de reforma, não tem de conter todo o regime da reforma, tem 
que prever essas vantagens.

A aprovação do Regulamento de Execução é da competência exclusiva da Assem-
bleia-Geral, estando vedado a delegação de poderes em comissão especialmente 
direccionada para pensões e complementos de reforma.

Os beneficiários do direito à reforma são os administradores e não já terceiros que pos-
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sam ter com ele qualquer ligação, mormente de cariz familiar, não sendo transmissível 
mortis causa.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3d2bfced6c8f084f802585280032368b?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 5 de março, Processo n.º 11399/16.7T8LSB.
L1.L1-6: Advogado. Responsabilidade. Contrato de seguro. Perda de chance.

Sumário:

“O apuramento da responsabilidade por “perda de chance” não pode prescindir da 
exigência da verificação do dano e do nexo causal entre este e a conduta omitida, 
pressuposto comum da sua existência e critério de determinação do quantum indem-
nizatório.

Para haver indemnização por “perda de chance”, o dano da perda de oportunidade 
de obter o reconhecimento dos créditos no processo de insolvência não pode ser des-
ligado de uma consistente e séria probabilidade de haver vencimento na reclamação 
de créditos omitida: não basta invocar a omissão da obrigação de reclamar os créditos 
no processo de insolvência e de aí obter sentença de reconhecimento de créditos, 
com base em fundamento de que tal omissão levou à não reparação do sinistro pela 
seguradora; impõe-se, ainda, alegar e provar que, sem essa omissão, os factos funda-
mento resultariam provados, tendo ser muito elevada a probabilidade de reconheci-
mento desses créditos.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/790ac71002e3d2da8025852800418ebd?OpenDocument 

3.3.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 4 de março, Processo n.º 01555/11.0BE-
PRT: IRC. Regime Simplificado de tributação. Inactividade. Inexistência de facto tributá-
rio. 

Sumário: 

“Não se verifica o pressuposto do imposto se for demonstrada a ausência de obtenção 
de rendimento pelo sujeito passivo, em virtude da inactividade da empresa (art.1º CIRC)

A norma de incidência objectiva do art.53º nº4 CIRC (na redacção da Lei nº30-G/2000,29 
dezembro), integrante do regime simplificado de tributação, exprimia uma presunção 
de lucro tributável, susceptível de ilisão pela prova da inexistência de obtenção de 
rendimento, sob pena de interpretação da norma inquinada por violação do princí-
pio constitucional de tributação das empresas fundamentalmente pelo rendimento real 
(art.104º nº2 CRP; art.73º LGT).”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/51f3ab0b8b9fc1ac80258526005a957e?OpenDocument 
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Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 4 de março, Processo n.º 0410/14.6BEL-
RA: Benefícios fiscais. Rescisão do contrato. Créditos vencidos após declaração de in-
solvência.

Sumário:

“No caso do imposto de selo (“IS”) abrangido por benefício fiscal contratualmente con-
dicionado ao desenvolvimento de projeto, sob pena de rescisão contratual em caso 
de incumprimento, se esta rescisão veio a ocorrer em data posterior à declaração de 
insolvência da contraente, a declaração de insolvência não determinou o vencimento 
da obrigação de IS, nos termos do art. 91.º do C.I.R.E.

Ao respetivo crédito, vencido, assim, em data posterior à declaração de insolvência, 
aplica-se o disposto no artigo 180.º n.º 6 do C.P.P.T., o que constitui um regime especial 
para os processos de execução fiscal, afastando a regra geral do art. 88.º, n.º 1, do 
C.I.R.E.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/26e0a53d21ee89af802585260044f50e?OpenDocument 

3.4. BREVES

3.4.1. Orientações Genéricas & Cia

Ficha doutrinária n.º 2020000200, de 08.03.2020, por despacho da Diretora-Geral da Au-
toridade Tributária e Aduaneira 

Assunto: Enquadramento em sede de IMT e IS a conferir a uma operação de entrada 
em espécie de ativos imobiliários para a esfera de um FII aberto, por contrapartida de 
unidades de participação.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/cimt/Documents/IVE_17146.pdf

Despacho n.º 104/2020-XXII, de 09.03.2020, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_104_2020.pdf 

Ofício Circulado n.º 35.124, de 12.03.2020, por despacho do Subdiretor – geral da Área 
de Impostos Especiais Sobre o Consumo - IEC

Assunto: IESCP – Sistema de controlo dos entrepostos fiscais de produção de tabacos 
manufaturados.
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_35124_2020.pdf 

Ficha doutrinária n.º 2020000359, de 12.03.2020, por despacho da Diretora de Direção 
de Serviços da DIMI
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Assunto: Suspensão de tributação. Construção. Emparcelamento de terrenos para 
construção. Aplicação do regime.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_16999.pdf 

Despacho n.º 121/2020-XXII, de 24.03.2020, do Secretário de Estado dos  Assuntos Fiscais
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf 

Ofício Circulado n.º 20220 de 26.03.2020, por despacho da Subdiretora – geral do IR e 
das Relações Internacionais

Assunto: Declaração “Modelo 3” de IRS em vigor a partir de janeiro de 2020.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20219_2020.pdf 

Despacho n.º 129/2020-XXII, de 27.03.2020, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf 

3.4.2. Miscelânea

Economia, Finanças e Fiscalidade

No dia 26 de março, o Conselho de Ministros aprovou diversos diplomas com medidas 
extraordinárias de resposta à situação epidemiológica do COVID 19, destacando-se os 
seguintes:

1) o  decreto-lei que estabelece medidas excecionais de apoio e proteção de famílias. 
Uma vez que o sistema financeiro tem um especial dever de participação neste esforço 
conjunto pela sua função essencial de financiamento da economia, é aprovada uma 
moratória de 6 meses, até 30 de setembro de 2020, que prevê a proibição da revoga-
ção das linhas de crédito contratadas, a prorrogação ou suspensão dos créditos até 
fim deste período, de forma a garantir a continuidade do financiamento às famílias e 
empresas e a prevenir eventuais incumprimentos.
2) a proposta de lei, a submeter à apreciação da Assembleia da República, que cria 
um regime excecional e temporário de mora no pagamento de rendas – habitacionais 
e não habitacionais – e habilita o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) 
a conceder empréstimos para pagamento de renda aos arrendatários que tenham so-
frido quebras de rendimentos.
3) o decreto-lei que altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais 
e de investimento, de forma a permitir a antecipação dos pedidos de pagamento, no 
que diz respeito a saldos.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=336 
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3.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) desenvolveu o «IP 
Enforcement Portal» para permitir aos titulares de direitos protegerem os seus produtos contra a 
contrafação, partilhando informações sobre os seus produtos, direitos de PI e dados de contacto com as 
autoridades de controlo do cumprimento da UE. O «IP Enforcement Portal» permite apresentar um 
pedido de intervenção das autoridades aduaneiras, eletronicamente, para que estas tomem medidas e 
retenham mercadorias suspeitas de violarem os DPI.

https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Defenda-os-seus-direitos-contra-as-infracoes 

Os pedidos de patente com origem em Portugal junto do Instituto Europeu de Patentes 
(IEP) aumentaram 23,1% em 2019, o segundo ano consecutivo de crescimento acen-
tuado (com um crescimento de 47,3% em 2018), depois de, em 2017, ter havido um de-
créscimo nos pedidos de patente (-4,5%), de acordo com o Index de Patentes de 2019, 
publicado a 12 de março. Na última década, os pedidos de patente com origem em 
Portugal junto do IEP mais do que triplicaram (+236%), sendo que, no total, o IEP recebeu 
mais de 181 000 pedidos de patente em 2019, o que representa uma subida de 4% em 
relação a 2018 e um novo recorde.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Pedidos-de-patentes-em-Portugal-triplicam-na-ultima-decada 

O INPI, neste período extraordinário relacionado com o surto de Covid-19, com vista 
a agilizar muitos dos procedimentos relacionados os Direitos de Propriedade Industrial, 
suspendeu a obrigatoriedade da assinatura digital em 25 atos de patentes, 34 atos de 
marcas e desenhos ou modelos praticados neste âmbito. Por outro lado, e no seguimen-
to do anunciado, foi também publicada a listagem dos atos que ainda necessitam de 
assinatura digital.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Atos-de-PI-e-a-obrigatoriedade-da-assinatura-digital 

Os requerentes particulares portugueses continuarão a beneficiar da redução de 90 
por cento em diversas taxas associadas ao pedido internacional de patente sob o PCT, 
dado que Portugal continua a satisfazer os critérios de elegibilidade da lista de países 
beneficiários, permanecendo na mesma.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Reducao-de-taxas-do-pedido-internacional-de-patente-PCT-1 
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4.2. LEGISLAÇÃO 
 
Portaria n.º 85/2020, de 3 de abril: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 390/2019, 
de 29 de outubro, que procedeu à quarta alteração à Portaria n.º 224/2015, de 27 de 
julho, que, por sua vez, estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de 
prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define as obrigações 
de informação a prestar aos utentes.
https://dre.pt/application/conteudo/131058332 

Portaria n.º 85-A/2020, de 3 de abril: define e regulamenta os termos e as condições 
de atribuição dos apoios de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados 
ao setor social e solidário, em razão da situação epidemiológica do novo coronavírus 
— COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições particulares de solidariedade social, 
cooperativas de solidariedade social, organizações não--governamentais das pessoas 
com deficiência e equiparadas no funcionamento das respostas sociais.
https://dre.pt/application/conteudo/131122780 

Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril: Estabelece um conjunto de medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID 19, no âmbito da 
operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementa-
ção das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvi-
mento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente 
designado por PDR 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/131124426 

Despacho n.º 4148/2020, de 5 de abril: Regulamenta o exercício de comércio por grosso 
e a retalho de distribuição alimentar e determina a suspensão das atividades de comér-
cio de velocípedes, veículos automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, 
navios e embarcações.
https://dre.pt/application/conteudo/131124454 

Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril: Estabelece o regime jurídico aplicável ao co-
mércio de licenças e emissão de gases com efeito de estufa (GEE), transpondo para a 
ordem jurídica nacional a Diretiva 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de outubro de 2003, alterada pelas Diretivas 2004/101/CE e 2008/101/CE, ambas 
do Parlamento Europeu e do Conselho, respetivamente de 27 de outubro de 2004 e de 
19 de novembro de 2008, pelo Regulamento (CE) n.º 219/2009, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 11 de março de 2009, pela Diretiva 2009/29/CE, do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, pela Decisão n.º 1359/2013/UE, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, pelo Regulamento (UE) n.º 
421/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, pela Decisão 
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4. E-LEGAL® NEWSLETTER – ABRIL 2020

4.1. EDITORIAL – COVID-19: RENOVAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA

O mês de abril ficou marcado, no plano legislativo, pela renovação do Estado de Emer-
gência. Primeiro, no dia 2 de abril, através do Decreto do Presidente da República n.º 17-
A/2020 e, em seguida, no dia 17 de abril, através do Decreto do Presidente da Repúbli-
ca n.º 20-A/2020, ambos, com fundamento na subsistência dos pressupostos alegados 
aquando da declaração do estado de emergência, e que assentavam numa estratégia 
de combate à disseminação do vírus através do recolhimento geral da população e da 
prática do distanciamento social. E, no dia 30 de abril, pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 33-A/2020, que declara a situação de calamidade, no âmbito da pande-
mia da doença COVID-19.

No âmbito jurisprudencial, saliente-se o Acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de abril, Pro-
cesso C-567/18 que veio definir, relativamente a  marca da União Europeia, a interpreta-
ção a dar ao artigo 9.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho 
e ao artigo 9.°, n.° 3, alínea b), do Regulamento n.° 2017/1001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho. E, nos termos do qual, se esclarece que, se deve considerar que uma pes-
soa que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca, 
sem ter conhecimento dessa violação, não efetua o armazenamento de tais produtos 
para os oferecer ou colocar no mercado na aceção dessas disposições, quando essa 
pessoa não prosseguir, ela própria, essas finalidades.

Por outro lado, destaca-se, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de abril, 
Processo n.º 129/15.0YHLSB.L1-PICRS, que decidiu pela existência da possibilidade de 
confusão/associação entre os produtos/serviços de duas marcas que integram o mes-
mo mercado relevante, existindo um relação de substituição, apesar de os serviços de 
ambas não se incluírem na mesma classe de Nice, e havendo uma semelhança gráfi-
ca, figurativa e fonética do elemento verbal predominante que é comum às marcas.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, sublinhamos a aprovação em sede de Conselho 
de Ministros, de uma proposta de lei, que estabelece medidas fiscais e alarga o limite 
para a concessão de garantias, no âmbito da pandemia da doença Covid-19 e da 
estratégia para o levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate 
à pandemia da doença Covid-19.

ÍNDICE



E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 / ABRIL 52

4.2. LEGISLAÇÃO

Portaria n.º 83/2020, de 1 de abril: Procede à quarta alteração da Portaria n.º 59/2013, 
de 11 de fevereiro, à terceira alteração da Portaria n.º 97/2015, de 30 de março e à 
quinta alteração da Portaria n.º 27/2014, de 4 de fevereiro, antecipando os prazos de 
prolongamento para a extinção das tarifas transitórias aplicáveis aos fornecimentos de 
eletricidade em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial (BTE), para 2021 e 2022, res-
petivamente, e aos fornecimentos de gás natural em Baixa Pressão (BP), para 2022.
https://dre.pt/application/conteudo/130954976 

Decreto-Lei n.º 11/2020, de 2 de abril: Procede à nona alteração ao Decreto-Lei n.º 
296-A/98, de 25 de setembro, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 
de outubro, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, criando 
os concursos especiais de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de dupla 
certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados.
https://dre.pt/application/conteudo/131016733 

Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2020/A, de 2 de abril: Altera o artigo 1.º do Decre-
to Regulamentar Regional n.º 16/2011/A, de 28 de junho, que estabelece o pagamento 
de taxas moderadoras no acesso às prestações de saúde no âmbito do Serviço Regio-
nal de Saúde dos Açores.
https://dre.pt/application/conteudo/131016735  

Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril: Renova a declaração 
de estado de emergência, com a duração de 15 dias, em todo o território nacional, 
com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, ocasionada 
pela doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/131068115  

Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020, de 2 de abril: Concede autoriza-
ção para a renovação do estado de emergência, solicitada por S. Ex.ª o Presidente da 
República, na mensagem que endereçou à Assembleia da República em 1 de abril de 
2020, nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo constantes do projeto de 
Decreto do Presidente da República.
https://dre.pt/application/conteudo/131068116 

Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril: Procede à execução e regulamentação da decla-
ração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 14-A/2020, de 18 de março, e renovada pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 17-A/2020, de 2 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/131068124 
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(UE) n.º 2015/1814, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro de 2015, 
pelo Regulamento (UE) n.º 2017/2392, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2017 e pela Diretiva (UE) 2018/410, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 14 de março de 2018.
https://dre.pt/application/conteudo/131124444 

Portaria n.º 88-A/2020, de 6 de abril: Aprova as instruções de preenchimento da Decla-
ração Mensal de Remunerações (DMR), aprovada pela Portaria n.º 40/2018, de 31 de 
janeiro, em anexo à presente portaria, da qual fazem parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/131124440 

Portaria n.º 88-B/2020, de 6 de abril: Determina um período de suspensão semanal da 
atividade da frota que opera em águas interiores não marítimas sob jurisdição das ca-
pitanias dos portos do continente e na divisão 9 definida pelo Conselho Internacional 
para a Exploração do Mar (CIEM).
https://dre.pt/application/conteudo/131124441 

Portaria n.º 88-C/2020, de 6 de abril: Procede ao aumento, para o ano de 2020, da com-
participação financeira da segurança social, adiante designada por comparticipação 
financeira, no âmbito da aplicação do regime jurídico da cooperação previsto na Por-
taria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/131177573 

Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril: Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epide-
miológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 e, ainda, 
à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece 
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coro-
navírus - COVID 19.
https://dre.pt/application/conteudo/131193439 

Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril: Aprova um regime excecional de cumprimento das me-
didas previstas nos Programas de Ajustamento Municipal (PAM) e de endividamento 
quando esteja em causa a realização de despesas com apoios sociais, aquisição de 
equipamentos de saúde e outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da 
COVID -19 e procede à segunda alteração à Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março.
https://dre.pt/application/conteudo/131193440 

Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril: Estabelece um regime excecional para as situações de 
mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urba-
no habitacional e não habitacional, atendendo à situação epidemiológica provocada 
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pela doença COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/131193441 

Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril: Procede à terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 
10 -A/2020, de 13 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 10 -E/2020, de 24 de março, e 
pela Lei n.º 4 -A/2020, de 6 de abril, que estabelece medidas excecionais e temporárias 
relativas à pandemia da doença COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/131193442 

Portaria n.º 88-D/2020, de 6 de abril: Estabelece um conjunto de medidas excecionais 
e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19, 
no âmbito da ação 8.1, «Silvicultura Sustentável» da Medida 8 «Proteção e Reabilitação 
dos Povoamentos Florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 
abreviadamente designado por PDR 2020, em derrogação do disposto na regulamen-
tação específica.
https://dre.pt/application/conteudo/131193443 

Portaria n.º 88-E/2020, de 6 de abril: Estabelece medidas excecionais e temporárias no 
âmbito da pandemia COVID -19, aplicáveis aos programas operacionais no setor das 
frutas e produtos hortícolas e respetiva assistência financeira, regulamentados, a nível 
nacional, pela Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro, alterada pela Portaria n.º 
306/2019, de 12 de setembro, ou pela Portaria n.º 1325/2008, de 18 de novembro, altera-
da pelas Portarias n.os 1247/2009, de 13 de outubro, e 166/2012, de 22 de maio.
https://dre.pt/application/conteudo/131193444 

Decreto-Lei n.º 13/2020, de 7 de abril: Procede à terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 
372/2007, de 6 de novembro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 143/2009, de 16 de ju-
nho, e 81/2017, de 30 de junho, que cria a certificação eletrónica do estatuto de micro, 
pequena e média empresas.
https://dre.pt/application/conteudo/131193418 

Decreto-Lei n.º 14/2020, de 7 de abril: Procede à interpretação autêntica do regime 
remuneratório aplicável aos militares das Forças Armadas, no sentido de clarificar a fór-
mula de cálculo da remuneração dos militares na situação de reserva.
https://dre.pt/application/conteudo/131193419 

Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril: Adota medidas excecionais, decorrentes da epide-
mia COVID -19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e co-
mercialização, com isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 
do artigo 67.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC).
https://dre.pt/application/conteudo/131193420 
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Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril: Altera o prazo de implementação da faturação 
eletrónica nos contratos públicos, procedendo à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 
111 -B/2017, de 31 de agosto, e à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 123/2018, de 28 
de dezembro.
https://dre.pt/application/conteudo/131228424 

Decreto-Lei n.º 14-B/2020, de 7 de abril: Procede ao diferimento parcial da execução 
dos acordos de regularização de dívida celebrados ao abrigo do Decreto -Lei n.º 5/2019, 
de 14 de janeiro, bem como à prorrogação do prazo para a cessão de créditos pelas 
entidades gestoras de sistemas multimunicipais ou de outros sistemas de titularidade 
estatal de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e pelas enti-
dades gestoras de parcerias entre o Estado e as autarquias locais, nos termos previstos 
no Decreto -Lei n.º 90/2009, de 9 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/131228425 

Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril: Estabelece a definição de procedimentos de 
atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes essen-
ciais, no âmbito da pandemia COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/131228426 

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2020/A, de 8 de abril: Procede à primeira alteração 
ao Plano Regional Anual para 2020, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
2/2020/A, de 22 de janeiro.
https://dre.pt/application/conteudo/131246168 

Portaria n.º 90/2020, de 9 de abril: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 80-A/2020, 
de 25 de março, que veio estabelecer o regime de prestação de serviços essenciais de 
inspeção de veículos.
https://dre.pt/application/conteudo/131292957 

Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2020/A, de 9 de abril: Regulamenta o Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2019/A, de 24 de maio, que aprova o regime jurídico dos 
apoios financeiros a obras de reabilitação, reparação e beneficiação de edifícios ou 
de frações, para habitação própria permanente ou para arrendamento, designado por 
Programa Casa Renovada, Casa Habitada.
https://dre.pt/application/conteudo/131292958 

Portaria n.º 90-A/2020, de 9 de abril: Cria um regime excecional e temporário relativo à 
prescrição eletrónica de medicamentos e respetiva receita médica, durante a vigência 
do estado de emergência em Portugal, motivado pela pandemia da COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/131338887 
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Lei n.º 5/2020, de 10 de abril: Procede à quarta alteração, por apreciação parlamentar, 
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de março, pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, 
e pelo Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/131338915 

Lei n.º 6/2020, de 10 de abril: Estabelece um regime excecional com vista a promover 
a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/131338916 

Lei n.º 7/2020, de 10 de abril: Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta 
à epidemia SARS-CoV-2, nas seguintes matérias: a) Definição das regras aplicáveis à 
atividade letiva das instituições de ensino superior; b) Definição de limitações de acesso 
a plataformas de jogos de azar online; c) Não interrupção de serviços essenciais; d) Sus-
pensão, em determinadas circunstâncias, da cobrança de comissões nas operações de 
pagamento através de plataformas digitais dos prestadores de serviços de pagamen-
tos; e) Equiparação das amas registadas na segurança social às creches, para efeitos 
de aplicação dos artigos 23.º e 24.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na 
sua redação atual; f) Admissibilidade de resgate, em determinadas condições, de Pla-
nos de Poupança Reforma; g) Salvaguarda da gratuitidade da Linha SNS 24; h) Alarga-
mento das obrigações da concessionária do serviço público de televisão, procedendo 
à quarta alteração à Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada 
pela Lei n.º 27/2007, de 30 de julho; i) Reagendamento de espetáculos culturais, proce-
dendo à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -I/2020, de 26 de março, que estabe-
lece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID 
-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados.
https://dre.pt/application/conteudo/131338917 

Lei n.º 8/2020, de 10 de abril: Procede à primeira alteração, por apreciação parlamen-
tar, ao Decreto -Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais 
de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidarieda-
de social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de 
garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/131338918 

Lei n.º 9/2020, de 10 de abril: Estabelece, excecionalmente, no âmbito da emergência 
de saúde pública ocasionada pela doença COVID -19, as seguintes medidas: a) Um 
perdão parcial de penas de prisão; b) Um regime especial de indulto das penas; c) Um 
regime extraordinário de licença de saída administrativa de reclusos condenados; d) A 
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antecipação extraordinária da colocação em liberdade condicional.
https://dre.pt/application/conteudo/131338919 

Decreto-Lei n.º 14-D/2020, de 13 de abril: Procede à quarta alteração ao Decreto -Lei 
n.º 89/2009, de 9 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, e pelas 
Leis n.os 120/2015, de 1 de setembro, e 90/2019, de 4 de setembro, que regulamenta a 
proteção na parentalidade, no âmbito de eventualidade de maternidade, paternida-
de e adoção, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime 
de proteção social convergente.
https://dre.pt/application/conteudo/131348864 

Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril: Estabelece um regime excecional e transitório 
relativo ao fabrico, importação, colocação e disponibilização no mercado nacional de 
dispositivos médicos (DM) e de equipamentos de proteção individual (EPI), para efeitos 
de prevenção do contágio do novo coronavírus (SARS -CoV -2).
https://dre.pt/application/conteudo/131393156 

Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 13 de abril: Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de março, 
pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril, e pela 
Lei n.º 5/2020, de 10 de abril, que estabelece medidas excecionais e temporárias rela-
tivas à pandemia da doença COVID -19, e, ainda, à primeira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 10-G/2020, de 26 de março, que estabelece uma medida excecional e temporária 
de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/131393157 

Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril: Estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito dos ensinos básico e 
secundário, para o ano letivo de 2019/2020, quanto às seguintes matérias: a) Realiza-
ção, avaliação e certificação das aprendizagens; b) Calendário escolar e de provas e 
exames dos ensinos básico e secundário; c) Matrículas nos ensinos básico e secundário; 
d) Processo de inscrições para as provas e exames finais nacionais; e) Pessoal docente 
e não docente.
https://dre.pt/application/conteudo/131393158 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020, de 14 de abril: Prorroga a reposição, 
a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/131393116 

Portaria n.º 91/2020, de 14 de abril: Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 
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3.º da Lei n.º 4 -C/2020, de 6 de abril, que estabelece um regime excecional para as 
situações de mora no pagamento das rendas atendendo à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os termos em que é efe-
tuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação daquele 
regime excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habita-
cionais devidas a partir de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da 
vigência do estado de emergência.
https://dre.pt/application/conteudo/131393119 

Decreto-Lei n.º 15/2020, de 15 de abril: Cria uma linha de crédito com juros bonificados 
dirigida aos operadores do setor da pesca, destinada a disponibilizar meios financeiros 
para aquisição de fatores de produção, para fundo de maneio ou tesouraria, designa-
damente para a liquidação de impostos, pagamento de salários e renegociação de dí-
vidas junto de fornecedores, de instituições de crédito ou demais entidades habilitadas 
por lei à concessão de crédito, nos termos do quadro temporário relativo a medidas de 
auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/131457480 

Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril: Estabelece medidas excecionais e temporárias 
de resposta à pandemia da doença COVID -19, destinadas a permitir a prática de atos 
por meios de comunicação à distância no âmbito de: a) Processos urgentes que cor-
ram termos nos julgados de paz; b) Procedimentos e atos de registo; c) Procedimentos 
conduzidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.).
https://dre.pt/application/conteudo/131457481 

Portaria n.º 92/2020, de 15 de abril: Estabelece os valores das taxas a cobrar aos opera-
dores sujeitos a registo na plataforma eletrónica a que se refere o n.º 1 do artigo 30.º do 
Decreto -Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro.
https://dre.pt/application/conteudo/131457482 

Portaria n.º 94-A/2020, de 16 de abril: Regulamenta os procedimentos de atribuição dos 
apoios excecionais de apoio à família, dos apoios extraordinários à redução da ativida-
de económica de trabalhador independente e à manutenção de contrato de trabalho 
em situação de crise empresarial, do diferimento das contribuições dos trabalhadores 
independentes e do reconhecimento do direito à prorrogação de prestações do siste-
ma de segurança social.
https://dre.pt/application/conteudo/131593874 

Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de abril: Procede à segunda 
renovação da declaração de estado de emergência, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública.
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https://dre.pt/application/conteudo/131908497 

Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril: Regulamenta a prorrogação do estado de emer-
gência decretado pelo Presidente da República.
https://dre.pt/application/conteudo/131908499 

Lei n.º 9-A/2020, de 17 de abril: Estabelece um regime excecional e temporário de pro-
cesso orçamental, atendendo à situação económica e financeira decorrente da situa-
ção epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/131908509 

Lei n.º 10/2020, de 18 de abril: Estabelece um regime excecional e temporário quanto às 
formalidades da citação e da notificação postal previstas nas leis processuais e proce-
dimentais e quanto aos serviços de envio de encomendas postais, atendendo à situa-
ção epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e à doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/131908529 

Portaria n.º 95/2020, de 18 de abril: Cria o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva 
no contexto da COVID-19, cujo Regulamento consta do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/131908530 

Portaria n.º 96/2020, de 18 de abril: Cria o «Sistema de Incentivos a Atividades de Investi-
gação e Desenvolvimento e ao Investimento em Infraestruturas de Ensaio e Otimização 
(upscaling) no contexto da COVID-19».
https://dre.pt/application/conteudo/131908531 

Portaria n.º 98/2020, de 20 de abril: Procede à alteração da Portaria n.º 320-A/2011, de 
30 de dezembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 155/2018, de 29 de maio, que 
estabelece a estrutura nuclear da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e as compe-
tências das respetivas unidades orgânicas e fixa o limite máximo de unidades orgânicas 
flexíveis.
https://dre.pt/application/conteudo/131987144 

Portaria n.º 100/2020, de 22 de abril: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 341/2019, 
de 1 de outubro, que regulamenta os modelos a que devem obedecer os articulados 
no âmbito dos processos de contencioso dos procedimentos de massa, previstos no 
n.º 3 do artigo 99.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, bem como os 
formulários de articulados suscetíveis de determinar a redução da taxa de justiça apli-
cável aos processos administrativos, previstos no n.º 9 do artigo 6.º do Regulamento das 
Custas Processuais e à quarta alteração à Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro, 
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que regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais administrativos de círcu-
lo, nos tribunais tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo Tribunal 
Administrativo.
https://dre.pt/application/conteudo/132244586 

Declaração de Retificação n.º 17/2020, de 23 de abril: Declaração de Retificação à Lei 
n.º 10/2020, de 18 de abril, «Regime excecional e temporário quanto às formalidades da 
citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19».
https://dre.pt/application/conteudo/132332503 

Decreto-Lei n.º 17/2020, de 23 de abril: Estabelece medidas excecionais e temporárias 
relativas ao setor do turismo, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/132332504 

Decreto-Lei n.º 18/2020, de 23 de abril: Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de março, pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, pelo 
Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril, pela Lei n.º 5/2020, de 10 de abril, e pelo Decre-
to-Lei n.º 14-F/2020, de 13 de abril, que estabelece medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/132332505 

Portaria n.º 101/2020, de 23 de abril: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 357/2019, 
de 8 de outubro, que regulamenta as comunicações eletrónicas entre os tribunais judi-
ciais e as escolas da rede pública tuteladas pelo Ministério da Educação.
https://dre.pt/application/conteudo/132332506 

Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de 23 de abril: Estabelece medidas excecionais e temporá-
rias de resposta à pandemia da doença COVID-19, na área do desporto, quanto: a) À 
prorrogação do estatuto de utilidade pública desportiva das federações desportivas, 
bem como a ulterior renovação ao abrigo do disposto no artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, que estabelece o regime jurídico das federações 
desportivas e as condições de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva 
(RJFD); b) Às alterações a regulamentos de federações desportivas, para efeitos do dis-
posto no n.º 4 do artigo 34.º do RJFD; c) À duração do mandato dos titulares dos órgãos 
das federações desportivas, bem como das ligas profissionais ou associações territoriais 
de clubes nelas filiadas, adaptando o disposto no artigo 50.º do RJFD; d) À aplicação 
durante o ano de 2020 do regime duodecimal dos contratos-programa de desenvolvi-
mento desportivo, previsto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; e) 
À equiparação da formação contínua à distância a formação presencial, para efeitos 
de determinação do número de horas necessárias à obtenção de unidades de crédito 

ÍNDICE

https://dre.pt/application/conteudo/132244586
https://dre.pt/application/conteudo/132332503
https://dre.pt/application/conteudo/132332504
https://dre.pt/application/conteudo/132332505
https://dre.pt/application/conteudo/132332506


E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 / ABRIL 61

de formação contínua; f) À renovação da inscrição no registo dos agentes desportivos 
de alto rendimento, prevista no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de 
outubro; g) À renovação dos exames médico-desportivos, prevista no n.º 3 do Despa-
cho n.º 11318/2009.
https://dre.pt/application/conteudo/132437525 

Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2020/A, de 24 de abril: Determina a cessação de 
vigência de decretos regulamentares regionais publicados entre 1997 e 2018.

https://dre.pt/application/conteudo/132431980 

Portaria n.º 102-A/2020, de 24 de abril: Estabelece um período excecional, entre 1 de 
maio e 30 de junho de 2020, durante o qual a comercialização de gasolina com especi-
ficações de inverno, ainda existente nas armazenagens em território nacional, pode ser 
comercializada para efeitos do seu escoamento.
https://dre.pt/application/conteudo/132432016

Portaria n.º 104/2020, de 29 de abril: Define os requisitos aplicáveis aos operadores de 
aeronaves que realizam operações especializadas de aplicação de produtos fitofar-
macêuticos no âmbito de trabalhos agrícolas e florestais e aos pilotos que operam as 
aeronaves envolvidas na aplicação dos mencionados produtos.
https://dre.pt/application/conteudo/132721015 

Declaração de Retificação n.º 18/2020, de 30 de abril: Retifica a Lei n.º 7/2020, de 10 
de abril, que «Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta altera-
ção à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho.
https://dre.pt/application/conteudo/132721067 

Decreto-Lei n.º 19/2020, de 30 de abril: Estabelece um regime temporário e excecional 
de apoio às associações humanitárias de bombeiros (AHB), no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/132721068 

Portaria n.º 105/2020, de 30 de abril: Procede à prorrogação, até 31 de dezembro de 
2020, do prazo de vigência previsto no artigo 5.º da Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril, 
que adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às for-
malidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com isenção do 
imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos 
Impostos Especiais de Consumo (CIEC).
https://dre.pt/application/conteudo/132721069 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril: Declara a situação de 
calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/132883344 

4.3. JURISPRUDÊNCIA

4.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de abril, Processo C-500/18: Reenvio prejudicial. 
Liberdade de estabelecimento. Livre prestação de serviços. Mercados de instrumentos 
financeiros. Diretiva 2004/39/CE. Conceitos de “cliente não profissional” e de “consumi-
dor”. Condições para invocar a qualidade de consumidor. Determinação da compe-
tência para conhecer do pedido.

Sumário:

“O artigo 17.°, n.° 1, do Regulamento (UE) n.° 1215/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhe-
cimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, deve ser interpretado 
no sentido de que uma pessoa singular que, ao abrigo de um contrato como o contrato 
financeiro por diferenças celebrado com uma sociedade financeira, efetua operações 
financeiras por intermédio dessa sociedade, pode ser qualificada de «consumidor», na 
aceção dessa disposição, se a celebração desse contrato não se inserir no âmbito da 
atividade profissional dessa pessoa, o que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio 
verificar. Para efeitos desta qualificação, por um lado, fatores como o facto de essa 
pessoa ter efetuado um elevado número de transações num período relativamente cur-
to ou ter investido elevadas quantias nessas transações não são, enquanto tais, em prin-
cípio, pertinentes e, por outro, o facto de essa pessoa ser um «cliente não profissional», 
na aceção do artigo 4.°, n.° 1, ponto 12, da Diretiva 2004/39do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, 
que altera as Diretivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 2000/12/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 93/22/CEE do Conselho, é, 
enquanto tal, em princípio, irrelevante.

O Regulamento n.° 1215/2012 deve ser interpretado no sentido de que, para determinar 
o órgão jurisdicional competente, uma ação fundada em responsabilidade civil por 
facto ilícito intentada por um consumidor está abrangida pelo capítulo II, secção 4, do 
referido regulamento se estiver indissociavelmente ligada a um contrato efetivamente 
celebrado entre tal consumidor e o profissional, o que cabe ao órgão jurisdicional na-
cional verificar.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0500 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de abril, Processo C-567/18: Reenvio prejudicial. 
Marca da União Europeia. Regulamento (CE) n.° 207/2009. Artigo 9.°. Regulamento (UE) 
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2017/1001. Artigo 9.°. Direito conferido pela marca. Uso. Armazenagem de produtos 
para oferta ou colocação no mercado. Armazenagem com vista à expedição de pro-
dutos que violam um direito de marca vendidos num sítio de comércio eletrónico.

Sumário:

“O artigo n.° 9.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 
de fevereiro de 2009, sobre a marca da [União Europeia], e o artigo 9.°, n.° 3, alínea b), 
do Regulamento n.° 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho 
de 2017, sobre a marca da União Europeia, devem ser interpretados no sentido de que 
se deve considerar que uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro, produtos 
que violam um direito de marca, sem ter conhecimento dessa violação, não efetua o 
armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado na aceção 
dessas disposições, quando essa pessoa não prossegue, ela própria, essas finalidades.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0567 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de abril de 2020, Processo C-640/18: Reenvio pre-
judicial. Diretiva 78/660/CEE. Contas anuais de certas formas de sociedade. Princípio da 
imagem fiel. Aquisição de uma imobilização financeira por uma sociedade anónima. 
Inscrição, como encargo, na conta de resultados de um desconto relativo a uma dívida 
a mais de um ano, que não vence juros, e inscrição do preço de aquisição da imobili-
zação no ativo do balanço, após dedução do desconto.

Sumário:

“No caso de uma operação de aquisição, por uma sociedade anónima, de uma imo-
bilização financeira para a qual o pagamento do preço está previsto de forma esca-
lonada a longo prazo, sem juros, em condições semelhantes às de um empréstimo, o 
princípio da imagem fiel enunciado no artigo 2.°, n.° 3, da Diretiva 78/660/CEE do Con-
selho, de 25 de julho de 1978, baseada no artigo [44.°, n.° 2, alínea g), CE], e relativa 
às contas anuais de certas formas de sociedades, deve ser interpretado no sentido de 
que não se opõe à utilização de um método de contabilização que prevê a inscrição 
como encargo, na conta de resultados, de um desconto, à taxa do mercado, ligado à 
dívida a mais de um ano, que não vence juros, relativo a essa aquisição, e a inscrição 
do preço de aquisição desta imobilização no ativo do balanço, após dedução do re-
ferido desconto.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0640 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de abril, Processo C-28/19: Reenvio prejudicial. 
Transportes. Serviços aéreos. Regulamento (CE) n.° 1008/2008. Artigo 23.°, n.° 1. Indica-
ção do preço final a pagar. Custos de registo em linha dos passageiros. IVA. Custos 
administrativos para as compras efetuadas com um cartão de crédito diferente do au-
torizado pela transportadora aérea. Elementos impreteríveis e previsíveis do preço final 
a pagar. Suplementos de preço opcionais. Conceito.
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Sumário:

“O artigo 23.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1008/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de setembro de 2008, relativo a regras comuns de exploração dos 
serviços aéreos na Comunidade, deve ser interpretado no sentido de que os custos de 
registo dos passageiros cujo pagamento não pode ser evitado por não existir um modo 
de registo gratuito alternativo, o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) aplicado às 
tarifas dos voos nacionais e os custos administrativos para as compras efetuadas com 
um cartão de crédito diferente do autorizado pela transportadora aérea constituem 
elementos de preço impreteríveis e previsíveis, na aceção do segundo período desta 
disposição. Em contrapartida, a referida disposição deve ser interpretada no sentido de 
que os custos de registo dos passageiros cujo pagamento pode ser evitado através do 
recurso a uma opção de registo gratuito e o IVA aplicado aos suplementos facultativos 
relativos aos voos nacionais constituem um suplemento de preço opcional, na aceção 
do quarto período da mesma disposição.”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0028 

4.3.2. Tribunais Judiciais 

Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 2 de abril, Processo n.º 1203/18.7T8OLH-E.
E1: Exoneração do passivo restante. Prazo. Patrocínio oficioso.

Sumário:

“O pedido de exoneração do passivo restante será sempre rejeitado, ainda que for-
mulado no prazo de 10 dias posteriores à citação do devedor, se for deduzido após a 
assembleia de apreciação do relatório ou após os 60 dias subsequentes à sentença que 
tenha declarado a insolvência no caso de dispensa da referida assembleia;

No período que decorra entre a citação e o termo da assembleia ou, não havendo 
lugar a ela, entre a citação e o 60.º dia subsequente à sentença que tenha declarado 
a insolvência (o denominado período intermédio), cabe ao juiz decidir livremente se o 
pedido é de admitir ou de rejeitar, em função das circunstâncias enunciadas nas alí-
neas b) a g) do n.º 1 do artigo 238.º do CIRE;

O referido prazo de 60 dias resulta interrompido por via da comunicação prestada nos 
autos pelos serviços da Ordem dos Advogados donde resulte que o pedido de patrocí-
nio judiciário foi formulado e deferido;

E retoma o seu início nessa mesma data, pois dessa comunicação consta que nela a Sr.ª 
Advogada foi nomeada patrona oficiosa.”.
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/6422e36c44861c7580258553002a830b?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 14 de abril, Processo n.º 49/19.0YHLSB.
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L1-PICRS: Marcas. Risco de confusão.

Sumário:

“No caso de uma «família» ou «série» de marcas, o risco de confusão resulta do facto de 
o consumidor se poder enganar quanto à proveniência ou à origem dos produtos ou 
dos serviços abrangidos pela marca cujo registo é pedido e considerar, erradamente, 
que esta faz parte dessa família ou série de marcas.

Embora não se possa excluir totalmente que, em determinados casos, a coexistência 
de marcas anteriores no mercado possa eventualmente diminuir o risco de confusão 
constatado entre duas marcas em conflito, tal eventualidade só pode ser tomada em 
consideração se, pelo menos, no decurso do processo respeitante aos motivos relativos 
de recusa se demonstrar que a referida coexistência assentava na inexistência de risco 
de confusão, no espírito do público pertinente, entre as marcas anteriores que invoca 
e a marca anterior da interveniente na qual a oposição se baseia e sob reserva de as 
marcas anteriores em causa e as marcas em conflito serem idênticas.

A inércia perante o conhecimento do registo de sinal confundível pode determinar a 
denominada “preclusão por tolerância”, prevista no artigo 267º do CPI/2003 ou no ar-
tigo 261º do CPI/2018, ou seja a perda do direito de requerer a anulação do registo da 
marca posterior, relativamente à qual se verifique a “tolerância” pelo período referido 
nos citados preceitos, ou a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços nos 
quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido 
efectuado de má-fé, mas não determina a impossibilidade de reagir a marcas posterior-
mente pedidas ou ao seu uso.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a47e208495ae190680258552003cf7ae?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 14 de abril de 2020, Processo n.º 
121/19.6YHLSB.L1-PICRS: Marcas. Função distintiva da marca.

Sumário:

“Marca fraca é o sinal que, apesar de ter um mínimo de capacidade distintiva, seja ori-
ginária ou subsequente, é constituído quase em exclusivo por elementos de uso comum 
ou trivial, ou de uso muito vulgarizado.

A distintividade da marca, como resulta do que acima se expôs, não pode ser determi-
nada em abstracto, antes tendo de ser apreciada em relação aos produtos e serviços 
que se destina assinalar.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/aa957c39b37757e980258552004571fd?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de abril, Processo n.º 129/15.0YHLSB.
L1-PICRS: Marcas. Risco de confusão.

Sumário:
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“Existindo semelhança gráfica, figurativa e fonética do elemento verbal predominante 
que é comum às marcas, existe possibilidade de confusão/associação entre os produ-
tos/serviços que as marcas de cada uma das partes se destinam a assinalar, se uma de-
las se destina a assinalar produtos de hotelaria e a outra assinala negócios imobiliários, 
onde se integra a oferta de apartamentos mobilados.

Apesar de não incluídos na mesma classe, os serviços em causa situam-se no mesmo 
mercado relevante, existindo entre ambos uma relação de substituição, na medida em 
que os consumidores poderão optar por acomodação em hotel ou em apartamentos 
arrendados.

Entre os serviços prestados verifica-se, ao menos em parte, um objectivo comum, o de 
proporcionar aos consumidores de viagens e turismo, alojamento de carácter temporá-
rio, objectivo que assume relevância num país como o nosso em que o turismo constitui 
uma das actividades que mais contribui para o produto interno bruto.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a866a9ece92e60bc80258552003bdf0c?OpenDocument 

4.3.3. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 2 de abril, Processo n.º 0814/19.8BEBRG: 
Citação. Comunicações electrónicas. Citação pessoal. Caixa postal electrónica.

Sumário:

“As normas que regem sobre a citação em processo de execução fiscal têm natureza 
processual, daí que valha, relativamente à aplicação no tempo da lei processual nova 
e na ausência de norma expressa de direito transitório em sentido diverso, o princípio 
tempus regit actum, expresso também no n.º 3 do artigo 12.º da LGT.

Será, pois, aplicável, a redacção dos preceitos legais pertinentes à data da citação, 
ou seja, in casu à data do envio para a caixa postal eletrónica dos documentos que a 
formalizam (ou seja, são aplicáveis as disposições do CPPT na redacção da Lei n.º 83-
C/2013, de 31 de Dezembro)

Pelo menos à data dos factos, por força da normas legais então em vigor, a presunção 
estabelecida no n.º 6 do artigo 191.º do CPPT - nos termos da qual “a citação considera-
-se efectuada no 25.º dia posterior ao seu envio, caso o contribuinte não aceda à caixa 
postal eletrónica em data anterior -, não era aplicável à citação da reversão, que, por 
força do disposto n.º 3 do artigo 191.º do CPPT teria de ser “pessoal”.”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2f0497b7a53019f6802585530036d9d3?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 16 de abril, Processo n.º 908/18.7BELRA: 
Responsabilidade civil do Estado. Atraso na administração da Justiça. Indemnização.
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Sumário:

“O atraso na decisão de processos judiciais, quando viola o direito a uma decisão em 
prazo razoável, é um facto ilícito, gerador de responsabilidade civil do Estado.

Na aplicação da Convenção Europeu dos Direitos do Homem e na densificação dos 
respectivos conceitos – entre os quais os de prazo razoável de decisão, indemnização 
razoável e danos morais indemnizáveis -, tem, necessariamente, de atender-se à juris-
prudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH).

Segundo a jurisprudência do TEDH os danos não patrimoniais que segundo o conheci-
mento comum sempre ocorrem em praticamente todos os casos de atraso excessivo 
na actuação da justiça - correspondentes ao dano psicológico e moral comum que 
sofrem todas as pessoas que se dirigem aos tribunais e não vêem as suas pretensões re-
solvidas num prazo razoável - merecem, em princípio, a tutela do direito, não sendo de 
minimizar na respectiva relevância, sem prejuízo de prova em contrário ou de diferente 
causalidade.

No que respeita ao montante da indemnização a arbitrar para ressarcimento desses 
danos não patrimoniais deve atender-se aos padrões fixados pela jurisprudência do 
TEDH, o qual atribui entre 1.000 a 1.500 Euros por cada ano de atraso injustificado.

Para ressarcimento dos danos não patrimoniais sofridos pelo Autor e ora Recorrente 
com o atraso (excessivo) de cerca de 2 anos e 3 meses na tramitação de uma acção 
de condenação ordinária, tendo presente o disposto no artigo 566.º, n.º 2, do Cód. Civil, 
mostra-se equitativo fixar a indemnização na quantia de EUR 2.250,00.”.
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/e03fad691d78e2b98025855900369101?OpenDocument 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 20 de abril, Processo n.º 0246/18.5BE-
FUN: Oposição à execução fiscal. Título executivo. Legalidade da dívida exequenda.

Sumário: 

“A obrigação pecuniária emergente de um contrato celebrado entre o município uti-
lizador de um sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região Autónoma da 
Madeira e a empresa concessionária daquele não tem natureza tributária;

Na execução fiscal da obrigação pecuniária emergente de um contrato, que não foi 
liquidada no prazo contratualmente previsto, e relativamente à qual foi extraída, nos 
termos legais, certidão com valor de título executivo, os seus requisitos de validade são 
os que constam das regras legais e contratuais para a validade do título, bem como 
aqueles que resultam do disposto no artigo 163.º do CPPT, e não os contantes das nor-
mas dos artigos 36.º e 39.º, n.º 12, do CPPT;

A oposição à execução fiscal não é a via adequada para discutir a legalidade das dívi-
das emergentes de contratos, mesmo quando essas dívidas sejam, por lei, equiparadas 
a dívidas ao Estado ou a uma Região Autónoma.”
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http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/33fe6ca0302067f080258558004e2711?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 

4.4. BREVES

4.4.1. Doutrina

Monografias e Publicações Periódicas

David Sequeira Dinis, Luís Bértolo Rosa, As Medidas Cautelares no Processo de Insolvên-
cia, Almedina, abril 2020.

Ana Fazendeiro, Nova Lei de Proteção de Dados Pessoais, Almedina, abril 2020.

Fernando Neto Ferreirinha, Inventário Notarial - Reflexões Sobre o Novo Regime Jurídico, 
Aprovado pela Lei Nº 117/2019, de 13 de Setembro, Almedina, abril 2020.

4.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Ofício Circulado n.º 30219, de 02.04.2020, por despacho do Subdiretor-geral da Área de 
Gestão Tributária – IVA

Assunto: IVA. Orçamento do Estado para 2020. Alterações ao Código do IVA e legisla-
ção complementar.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30219_2020.pdf 

Ofício Circulado n.º 40118, de 03.04.2020, por despacho da Subdiretora-geral da Área 
dos Impostos sobre o Património

Assunto: IMT. Tabelas práticas em vigor a partir de 1 de abril de 2020.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_40118_2020.pdf 

Circular n.º 6/2020, de 07.04.2020, por despacho da Diretora-geral da Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira

Assunto: Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março. Tratamento em sede de Imposto do 
Selo das prorrogações e suspensões operadas no âmbito da moratória excecional de 
proteção de créditos.  
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_6_2020.pdf 

Ofício Circulado n.º 15759/2020, de 08.04.2020, por despacho da Subdiretora-geral da 
Área de Gestão Aduaneira

Assunto: Prova de origem. Acordo UE – PTU.
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15759_2020.pdf 

Ofício Circulado n.º 15760, de 15.04.2020, por despacho da Subdiretora-geral da Dire-
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ção de Serviços de Regulação Aduaneira

Assunto:  Covid-19. Franquia de direitos de importação e isenção de IVA.
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15760_2020.pdf 

Ofício Circulado n.º 15758, de 15.04.2020, por despacho da Subdiretora-geral da Dire-
ção de Serviços de Regulação Aduaneira

Assunto: Covid-19. Questões aduaneiras.
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15758_2020.pdf 

Despacho n.º 153/2020 – XXII, de 24.04.2020, do Secretário de Estado dos Assuntos Fis-
cais
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf 

4.4.3. Miscelânea

Economia, Finanças e Fiscalidade

No dia 23 de abril, o Conselho de Ministros aprovou diversos diplomas com medidas 
extraordinárias de resposta à situação epidemiológica do COVID 19. destacando-se a 
proposta de lei, que estabelece medidas fiscais e alarga o limite para a concessão de 
garantias, e que, entre outras medidas:

1. Estende aos operadores nacionais e comunitários a isenção de IVA no fornecimento 
aos hospitais e organizações com fins caritativos de diversos equipamentos de saúde, 
incluindo equipamentos de proteção individual;
2. Determina a aplicação da taxa reduzida de IVA de 6% à venda de máscaras de pro-
teção respiratória e de gel desinfetante cutâneo;
3. Aumenta os limites à concessão de garantias públicas, tendo em conta as necessi-
dades das empresas no atual contexto do surto de Covid-19.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=342 

No dia 30 de abril, o Conselho de Ministros aprovou a estratégia para o levantamento 
das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença Co-
vid-19. Assim, com vista a iniciar a fase de recuperação e revitalização da vida em so-
ciedade e da economia, e, simultaneamente, o controlo da pandemia, decidiu-se que 
o levantamento das medidas será progressivo e gradual, sendo os seus efeitos sistemati-
camente avaliados. O calendário da estratégia de levantamento de medidas de con-
finamento contém um período de 15 dias entre cada fase para que sejam avaliados 
os impactos das medidas na evolução da pandemia, tendo em conta a permanente 
atualização de dados e a avaliação da situação por parte das autoridades de saúde. 
E, apresenta quatro fases para a sua implementação: 4 de maio, 18 de maio, 30/31 de 

ÍNDICE

http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15760_2020.pdf
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15758_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=342


E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 / ABRIL 70

maio e 1 de junho. 
 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=344 

4.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O «IP Australia» aderiu, a 6 de abril de 2020, à base de dados «TMview», tendo sido 
adicionadas mais de 1,6 milhão de marcas do «IP Australia». Consequentemente, o «TMview» tem 
agora um total de 74 offices participantes, fornecendo informações e acesso a um total de 
mais de 59,1 milhões de marcas. A adesão do «IP Australia» resultou do programa de 
Cooperação Internacional gerido pelo «EUIPO» em colaboração com os seus parceiros 
internacionais.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/IP-Australia-adere-ao-TMview 

A «OMPI» anunciou que, em 2019, a China foi o país com mais pedidos internacionais 
apresentados na «OMPI» pela via «PCT (Patent Cooperation Treaty)», ultrapassando os 
Estados Unidos da América, ao apresentar, em 2019, 58.990 pedidos internacionais, face 
aos 57.840 pedidos «PCT (Patent Cooperation Treaty)» oriundos dos Estados Unidos da 
América.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/China-no-1%C2%BA-lugar-do-topo-dos-paises-que-mais-apresentaram-pedidos-em-2019 

O «INPI» veio esclarecer, quanto às alterações dos prazos e procedimentos, decorrentes 
da entrada em vigor da Lei nº 4-A/2020, de 6 de abril, e do Decreto-Lei nº 16/2020, de 
15 de abril, que a partir do dia 16 de abril de 2020, todos os atos podem ser promovidos 
através dos serviços online do «INPI». Mais informou que os atos passam a ser praticados 
exclusivamente através dos serviços online disponibilizados no site do «INPI», não sendo 
admissível a prática de atos em suporte papel. Por fim, esclareceu os utilizadores quanto 
à suspensão dos prazos de prescrição dos procedimentos contraordenacionais.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Alteracoes-dos-prazos-e-procedimentos-do-INPI 

O «INPI» lançou novos serviços online no seu site, nomeadamente, o Pedido de Marca 
Internacional e o Pedido de Patente Europeia, disponíveis a partir do dia 20 de abril. O 
lançamento destes serviços visa o cumprimento do disposto na Lei n.º 4-A/2020 e no 
Decreto-Lei n.º 16/2020, e a realização dos atos do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), exclusivamente, através da internet.
https://justica.gov.pt/Noticias/INPI-lanca-novos-servicos-online 

O «COMPETE2020» publicou o Aviso n.º 15/SI/2020, relativo a incentivos a atividades de 
«I&D» e Investimento em Infraestruturas de Ensaio e Otimização no contexto da CO-
VID-19. Podem candidatar-se a tais incentivo as empresas nacionais de qualquer natu-
reza e sob qualquer forma jurídica, bem como as entidades não empresariais do sistema 
nacional de I&I (ENESII). O período de candidatura decorre de 20 de abril até às 19h00 
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de dia 29 de maio de 2020.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Sistema-de-incentivos-em-I-D-e-upscaling-no-contexto-da-COVID-19 

Assinalou-se, no dia 26 de abril, o Dia Mundial da Propriedade Intelectual sob o lema 
“Inovar para um Futuro Verde”, lema esse definido pela Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual (OMPI) e ao qual o «INPI» se decidiu associar. Ainda, no contexto 
do “Inovar para um Futuro Verde”, o «INPI» elaborou um Estudo, resultado da análise de 
publicações de documentos de patentes de requerentes de nacionalidade portugue-
sa, cuja temática incide sobre a transição para tecnologias associadas à economia de 
baixo carbono.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Dia-Mundial-da-Propriedade-Intelectual 

No dia 27 de Abril, o «INPI» publicou o “Relatório Estatístico Anual 2019”, disponibilizando assim os 
dados que permitem observar a evolução dos Direitos de Propriedade Industrial em Portugal durante o 
ano de 2019 e compará-los com o período homólogo anterior. 

As “Marcas e Outros Sinais Distintivos do Comércio” registaram, em 2019, um decréscimo 
de 5,7% nos pedidos de registo nacionais (21.556) e um acréscimo de 14,8% no número 
de concessões (19.212). 

Na via internacional de proteção de Marcas (Sistema de Madrid), os dados da Orga-
nização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) demonstraram um decréscimo de 
20,3% na procura desta via por residentes em Portugal, tendo sido apresentados no ano 
de 2019, um total de 149 pedidos. 

A nível europeu, verificou-se um aumento de 1,2% no número de pedidos de Marcas 
da U.E. de origem portuguesa, junto do Instituto Europeu da Propriedade Intelectual 
(«EUIPO»). 

Por fim, no domínio das Invenções, verificou-se um acréscimo no número de pedidos de 
patentes nacionais – 965 (mais 14,6% face ao ano de 2018) – bem como um aumento 
no número de Pedidos Provisórios de Patente – 569 – que continuam a representar uma 
percentagem significativa de 59,00% face ao volume total dos pedidos efetuados.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Relatorio-Estatistico-Anual-2019 

O INPI disponibilizou, a 29 de Abril, a 29.ª edição do Boletim de Vigilância Tecnológica 
– Energias Oceânicas (“BVT Energias Oceânicas”), publicada no âmbito do projeto ibé-
rico entre as instituições nacionais que atribuem os direitos de propriedade industrial em 
Portugal e Espanha, respetivamente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 
e a Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

O “BVT” tem como objetivo proporcionar o acompanhamento trimestral das últimas no-
tícias e das publicações de Pedidos de Patentes internacionais («PCT») e Europeias («EP»), 
no domínio técnico da energia oceânica. O “BVT” publicado apresenta, assim, a esta-
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tística de pedidos internacionais de patente publicados no 1º trimestre de 2020, sob o 
Tratado PCT («Patent Cooperation Treaty»), por países de prioridade mais frequente.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/29%C2%AA-edicao-do-BVT-Oceanicas-ja-esta-disponivel 
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5. E-LEGAL® NEWSLETTER – MAIO 2020

5.1. EDITORIAL – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE

O mês de abril ficou marcado, no plano legislativo, pela aprovação e publicação do 
Decreto-Lei n.º 22/2020, de 16 de maio, que veio alterar as medidas excecionais e tem-
porárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

Por outro lado, assinala-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de 
maio, que veio prorrogar, em conformidade com o calendário de desconfinamento 
gradual, a declaração da situação de calamidade.

No âmbito jurisprudencial, destaca-se o Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de maio, 
Processo C-749/18, que define, relativamente a legislação fiscal e impostos sobre as 
sociedades-mãe e filiais, a interpretação a dar aos artigos 49.° e 54.° do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

Ainda, jurisprudencialmente, é digno de nota o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 
258/2020, de 5 de maio, Processo n.º 1139/2019, que decidiu declarar a inconstitucio-
nalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no n.º 4 do artigo 222.º-G do 
Código da Insolvência e Recuperação de Empresas (CIRE), quando interpretada no 
sentido de o parecer do administrador judicial provisório que conclua pela situação de 
insolvência equivaler, por força do disposto no artigo 28.º do CIRE, à apresentação à in-
solvência por parte do devedor, quando este discorde da sua situação de insolvência, 
por violação do artigo 20.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição 
da República Portuguesa.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, sublinha-se a aprovação, no dia 12 de maio, em 
sede de Conselho de Ministros, de Decreto-Lei, publicado a 14 de maio como Decre-
to-Lei n.º 20-G/2020, que estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, 
pequenas e médias empresas, designado Programa ADAPTAR, e que permitirá minorar 
os custos acrescidos para o restabelecimento rápido das suas condições de funciona-
mento.
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5.2. LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio: Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e alterado 
pelos Decretos-Leis n.os 10-E/2020, de 24 de março, e 12-A/2020, de 6 de abril, pelas Leis 
n.os 4-A/2020, de 6 de abril, e 5/2020, de 10 de abril, e pelos Decretos-Leis n.os 14-F/2020, 
de 13 de abril, e 18/2020, de 23 de abril, que estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/132883356 

Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio: Estabelece para o transporte aéreo um limite máxi-
mo de passageiros, bem como as exceções a esse limite e respetivos requisitos, por for-
ma a garantir a distância conveniente entre os passageiros e a garantir a sua seguran-
ça, quer nos voos regulares, quer nos voos excecionados à regra geral sobre lotação.
https://dre.pt/application/conteudo/132936740 

Portaria n.º 107/2020, de 4 de maio: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 86/2020, 
de 4 de abril, que estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relati-
vas à situação epidemiológica da doença COVID-19, no âmbito da operação 10.2.1.4, 
«Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estraté-
gias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa 
de Desenvolvimento Rural do Continente.
https://dre.pt/application/conteudo/132965079 

Portaria n.º 107-A/2020, de 4 de maio: Estabelece a lotação máxima no transporte em 
táxi e no transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica, no 
âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/133054734 

Declaração de Retificação n.º 18-C/2020, de 5 de maio: Retifica o Decreto-Lei n.º 
20/2020, de 1 de maio, da Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas 
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/133064189 

Decreto-Lei n.º 20-A/2020, de 6 de maio: Procede à oitava alteração ao Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020, de 13 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 10-E/2020, de 24 de 
março, e 12-A/2020, de 6 de abril, pelas Leis n.os 4-A/2020, de 6 de abril, e 5/2020, de 
10 de abril, e pelos Decretos-Leis n.os 14-F/2020, de 13 de abril, 18/2020, de 23 de abril, 
e 20/2020, de 1 de maio, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas 
à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19, estabelecendo um regime 
excecional e temporário de aquisição de espaço para publicidade institucional aos 
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órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/133161452 

Decreto-Lei n.º 20-B/2020, de 6 de maio: Estabelece um regime excecional e temporá-
rio, a título de compensação salarial, aos profissionais da pesca que fiquem impedidos 
do exercício da sua atividade atendendo às paragens forçadas decorrentes da pandemia da 
doença COVID-19.

https://dre.pt/application/conteudo/133161453 

Lei n.º 11/2020, de 7 de maio: Estabelece: a) Um regime excecional e transitório para 
a celebração de acordos de regularização de dívida, regulados pelo Decreto-Lei n.º 
5/2019, de 14 de janeiro, alterado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março; b) Os proce-
dimentos necessários para a regularização das dívidas das autarquias locais, serviços 
municipalizados, serviços intermunicipalizados e empresas municipais e intermunicipais 
no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
https://dre.pt/application/conteudo/133250479 

Lei n.º 12/2020, de 7 de maio: Adota novas medidas no âmbito do regime excecional 
estabelecido pelas Leis n.os 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril, com vista 
a promover e garantir a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/133250480 

Lei n.º 13/2020, de 7 de maio: a) Consagra, com efeitos temporários, uma isenção de 
imposto sobre o valor acrescentado (IVA) para as transmissões e aquisições intracomu-
nitárias de bens necessários para combater os efeitos do surto de COVID-19 pelo Estado 
e outros organismos públicos ou por organizações sem fins lucrativos; b) Determina, com 
efeitos temporários, a aplicação da taxa reduzida de IVA às importações, transmissões 
e aquisições intracomunitárias de máscaras de proteção respiratória e de gel desinfe-
tante cutâneo; c) Procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, Orça-
mento do Estado para 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/133250481 

Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de maio: Procede, no âmbito da pandemia da doen-
ça COVID-19: a) À adoção de medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego; b) À 
criação de um regime especial de acesso ao rendimento social de inserção; c) À nona 
alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, alterado pelos Decretos-Leis 
n.os 10-E/2020, de 24 de março, e 12-A/2020, de 6 de abril, pelas Leis n.os 4-A/2020, de 
6 de abril, e 5/2020, de 10 de abril, e pelos Decretos -Leis n.os 14-F/2020, 18/2020, de 23 
de abril, 20/2020, de 1 de maio, e 20-A/2020, de 6 de maio; d) À primeira alteração ao 
Decreto -Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março.
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https://dre.pt/application/conteudo/133321093 

Lei n.º 14/2020, de 9 de maio: Procede à terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, alterada pelas Leis n.os 4-A/2020 e 4-B/2020, ambas de 6 de abril, que aprova 
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/133459190 

Portaria n.º 112/2020, de 9 de maio: Aprova, para 2020 e como anexo à presente Por-
taria, dela fazendo parte integrante, o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação 
Temporária das Atividades de Pesca das Embarcações Polivalentes, ao abrigo da prio-
ridade da União Europeia estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 
508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, relativo ao Fundo Eu-
ropeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), e com enquadramento na medida 
prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma.
https://dre.pt/application/conteudo/133459191 

Portaria n.º 113/2020, de 9 de maio: Aprova, para 2020, e como anexo à presente Por-
taria, dela fazendo parte integrante, o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação 
Temporária das Atividades de Pesca de Arrasto Costeiro, ao abrigo da prioridade da 
União Europeia estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 508/2014, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo

ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), e com enquadramen-
to na medida prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma.
https://dre.pt/application/conteudo/133459192 

Portaria n.º 114/2020, de 9 de maio: Aprova, para 2020 e como anexo à presente por-
taria, dela fazendo parte integrante, o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação 
Temporária das Atividades de Pesca com Recurso a Artes de Cerco, ao abrigo da prio-
ridade da União Europeia estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 
508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo ao 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), e com enquadramento 
na medida prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma
https://dre.pt/application/conteudo/133459193 

Declaração de Retificação n.º 19/2020, de 12 de maio: Retifica a Portaria n.º 100/2020, 
de 22 de abril, da Justiça, que procede à primeira alteração à Portaria n.º 341/2019, de 
1 de outubro, e à terceira alteração à Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro, publi-
cada no Diário da República, 1.ª série, n.º 79, de 22 de abril de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/133491301 
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Decreto-Lei n.º 20-D/2020, de 12 de maio: Procede à décima alteração ao Decreto 
-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, estabelecendo 
medidas excecionais e temporárias para o equipamento de espaços de atendimento 
presencial sob gestão dos municípios e das freguesias.
https://dre.pt/application/conteudo/133491339 

Decreto-Lei n.º 20-E/2020, de 12 de maio: Estabelece um regime excecional e provisório 
para as práticas comerciais com redução de preço.
https://dre.pt/application/conteudo/133491340 

Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio: Estabelece um regime excecional e temporá-
rio, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, relativo ao pagamento do prémio 
de seguro e aos efeitos da diminuição temporária do risco nos contratos de seguro de-
correntes de redução significativa ou de suspensão de atividade.
https://dre.pt/application/conteudo/133491341 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020, de 13 de maio: Prorroga a reposição, 
a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/133626309

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2020, de 14 de maio: Aprova, para o 1.º se-
mestre de 2020, a atribuição de indemnizações compensatórias no âmbito do passe 
4_18@escola.tp, do passe sub23@superior.tp e do passe Social +.
https://dre.pt/application/conteudo/133528522 

Decreto-Lei n.º 20-G/2020, de 14 de maio: Estabelece um sistema de incentivos à adap-
tação da atividade empresarial ao contexto da doença COVID-19, doravante desig-
nado Programa ADAPTAR, que visa apoiar as empresas no esforço de adaptação e 
de investimento nos seus estabelecimentos, ajustando os métodos de organização do 
trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores às novas condições de con-
texto da pandemia da doença COVID-19, garantindo o cumprimento das normas esta-
belecidas e das recomendações das autoridades competentes.
https://dre.pt/application/conteudo/133723684 

Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio: a) Procede à primeira alteração ao Decreto-
-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabelece as medidas excecionais e temporárias 
na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; 

b) Estabelece a retoma das atividades de formação profissional; 
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c) Determina regras em matéria de ciência e ensino superior.
https://dre.pt/application/conteudo/133723695 

Declaração de Retificação n.º 20/2020, de 15 de maio: Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 
de março, «Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19».
https://dre.pt/application/conteudo/133626350 

Decreto-Lei n.º 21/2020, de 16 de maio: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
10-C/2020, de 23 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias de res-
posta à epidemia da doença COVID-19 no âmbito das inspeções técnicas periódicas.
https://dre.pt/application/conteudo/133879986 

Decreto-Lei n.º 22/2020, de 16 de maio: Procede à décima primeira alteração ao Decre-
to-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporá-
rias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus – COVID-19 .
https://dre.pt/application/conteudo/133879987 

Portaria n.º 116/2020, de 16 de maio: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 185/2015, 
de 23 de junho, que regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regi-
me jurídico do ensino da condução, nos aspetos relativos ao ensino da condução para 
habilitação às diversas categorias de carta de condução e ao acesso e exercício da 
atividade de exploração de escolas de condução.
https://dre.pt/application/conteudo/133879988 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio: Prorroga a declaração 
da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/133914977 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de 19 de maio: Estabelece uma me-
dida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão de ações de 
publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/134021996 

Decreto-Lei n.º 23/2020, de 22 de maio: a) Estabelece as regras para a celebração, 
com caráter supletivo e temporário e em casos de necessidade fundamentada, de 
contratos de parceria de gestão na área da saúde; b) Define os termos da gestão dos 
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) quando estes tenham por base 
a celebração dos contratos referidos na alínea anterior.
https://dre.pt/application/conteudo/134305980 
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Portaria n.º 121/2020, de 22 de maio: Determina o dia 1 de setembro de 2020 para a en-
trada em funcionamento dos juízos especializados dos tribunais administrativos e fiscais.
https://dre.pt/application/conteudo/134305981 

Portaria n.º 122/2020, de 22 de maio: Procede à terceira alteração ao Regulamento que 
criou o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), aprovado 
pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março, com as alterações que lhe foram introduzi-
das pelas Portarias n.os 1/2018, de 2 de janeiro, e 178/2018, de 20 de junho.
https://dre.pt/application/conteudo/134305982 

Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25 de maio: Estabelece o regime excecional e temporário 
aplicável à ocupação e utilização das praias, no contexto da pandemia da doença 
COVID-19, para a época balnear de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/134394010 

Portaria n.º 125/2020, de 25 de maio: Revoga a Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio, que 
estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros.
https://dre.pt/application/conteudo/134394013

Portaria n.º 126/2020, de 26 de maio: Determina a isenção de taxa de registo e de con-
tribuição regulatória para quaisquer estruturas de natureza extraordinária e tempora-
riamente criadas para a prestação de cuidados de saúde, ou temporariamente de-
dicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito da resposta à epidemia por 
SARS-CoV-2 e à doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/134505606

Portaria n.º 127/2020, de 26 de maio: Procede à sétima alteração ao Regulamento que 
estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Por-
taria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação.
https://dre.pt/application/conteudo/134505607 

Portaria n.º 128/2020, de 26 de maio: Procede à primeira alteração ao Regulamento do 
Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo — + CO3SO Emprego, aprova-
do em anexo à Portaria n.º 52/2020, de 28 de fevereiro.
https://dre.pt/application/conteudo/134505608 

Declaração de Retificação n.º 22/2020, de 28 de maio: Retifica a Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 38 -B/2020, de 19 de maio, que estabelece uma medida excecional 
e temporária de aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institu-
cional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada no Diário 
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da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/134676788 

Portaria n.º 131/2020, de 28 de maio: Aprova as percentagens do mecanismo de cor-
reção cambial criado pelo Decreto -Lei n.º 35 -B/2016, de 30 de junho, para o primeiro 
semestre de 2020.

https://dre.pt/application/conteudo/134676789 

Portaria n.º 132/2020, de 28 de maio: Determina a data da entrada em funcionamento 
do Juízo de Família e Menores de Marco de Canaveses e a instalação do Juízo de Ins-
trução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este em Penafiel.
https://dre.pt/application/conteudo/134676790 

Lei n.º 15/2020, de 29 de maio: a) Procede à vigésima quarta alteração ao Decreto -Lei 
n.º 15/93, de 22 de janeiro, na sua redação atual, que aprova o regime jurídico aplicá-
vel ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando -lhe 
novas substâncias; b) Procede à transposição Diretiva Delegada (UE) 2019/369 da Co-
missão, de 13 de dezembro de 2018, que altera o anexo da Decisão-Quadro 2004/757/
JAI do Conselho, bem como à adoção das decisões da Comissão dos Estupefacientes das Nações 
Unidas (CND), 62.ª Sessão, de março de 2019, a fim de incluir novas substâncias psicoativas 
na definição de droga.
https://dre.pt/application/conteudo/134762422 

Lei n.º 16/2020, de 29 de maio: Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta 
à pandemia da doença COVID-19, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, 
de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, e à décima segun-
da alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
https://dre.pt/application/conteudo/134762423 

Lei n.º 17/2020, de 29 de maio: Procede à primeira alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de 
abril, que estabelece um regime excecional para as situações de mora no pagamento 
da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não 
habitacional, no âmbito da pandemia da doença COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/134762424 

Lei n.º 18/2020, de 29 de maio: Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no 
contexto da atual crise de saúde pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 
7/2020, de 10 de abril, que estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à 
epidemia SARS-CoV-2.
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https://dre.pt/application/conteudo/134762425 

Lei n.º 19/2020, de 29 de maio: Estabelece medidas excecionais e temporárias de res-
posta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, festivais e es-
petáculos de natureza análoga, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
10-I/2020, de 26 de março, alterado pela Lei n.º 7/2020, de 10 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/134762426 

Declaração de Retificação n.º 23/2020, de 29 de maio: Retifica a Lei n.º 2/2020, de 31 de 
março, «Orçamento do Estado para 2020».
https://dre.pt/application/conteudo/134762427 

Decreto-Lei n.º 24-A/2020, de 29 de maio: Procede à décima terceira alteração ao De-
creto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/134889277 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio: Prorroga a declara-
ção da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/134889278 

5.3. JURISPRUDÊNCIA
5.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de maio, Processo C-547/18: Reenvio prejudicial. 
Fiscalidade. Imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Diretiva 2006/112/CE. Artigo 44.°. 
Regulamento de Execução (UE) n.o 282/2011. Artigo 11.°, n.º 1. Prestação de serviços. 
Lugar de conexão fiscal. Conceito de “estabelecimento estável”. Sujeito passivo de IVA. 
Filial de uma sociedade de um Estado terceiro localizada num Estado‑Membro. 

Sumário:

“O artigo 44.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, re-
lativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, conforme alterada 
pela Diretiva 2008/8/CE do Conselho, de 12 de fevereiro de 2008, e os artigos 11.°, n.º 
1, e 22.°, n.º 1, do Regulamento de Execução (UE) n.º 282/2011 do Conselho, de 15 de 
março de 2011, que estabelece medidas de aplicação da Diretiva 2006/112, devem 
ser interpretados no sentido de que a existência, no território de um Estado-Membro, de 
um estabelecimento estável de uma sociedade estabelecida num Estado terceiro não 
pode ser inferida por um prestador de serviços do simples facto de essa sociedade aí 
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possuir uma filial e de que esse prestador de serviços não é obrigado a averiguar, para 
efeitos dessa apreciação, as relações contratuais existentes entre as duas entidades.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0547 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de maio, Processo C-641/18: Reenvio prejudicial. 
Cooperação judiciária em matéria civil. Regulamento (CE) n.º 44/2001. Artigo 1.°, n.º 
1. Conceitos de “matéria civil e comercial” e de “matéria administrativa”. Âmbito de 
aplicação. Atividades das sociedades classificadoras e certificadoras de navios. Acta 
iure imperii e acta iure gestionis. Prerrogativas de poder público. Imunidade jurisdicional.

Sumário:

“O artigo 1.°, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 
2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões 
em matéria civil e comercial, deve ser interpretado no sentido de que uma ação de 
indemnização, proposta contra pessoas coletivas de direito privado que exercem uma 
atividade de classificação e de certificação de navios por conta e por delegação de 
um Estado terceiro, está abrangida pelo conceito de «matéria civil e comercial», na 
aceção desta disposição, e, por conseguinte, pelo âmbito de aplicação deste regu-
lamento, desde que essa atividade não seja exercida ao abrigo de prerrogativas de 
poder público, na aceção do direito da União, o que incumbe ao órgão jurisdicional de 
reenvio apreciar. O princípio de direito internacional consuetudinário da imunidade de 
jurisdição não se opõe ao exercício, pelo órgão jurisdicional nacional a quem foi sub-
metido o litígio, da competência jurisdicional prevista pelo referido regulamento num 
litígio relativo a ações dessa natureza, quando esse órgão jurisdicional verifique que as 
referidas entidades não fizeram uso de prerrogativas de poder público, na aceção do 
direito internacional.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0641 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de maio, Processos apensos C-267/19 e C-323/19: 
Reenvio prejudicial. Regulamento (UE) n.º 1215/2012. Cooperação judiciária em maté-
ria civil. Notários que atuam no âmbito de processos executivos com base num docu-
mento autêntico. Processo não contraditório. Princípio da não discriminação. Artigo 18.° 
TFUE. Direito a um processo equitativo. Artigo 47.° da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia.

Sumário:

“O artigo 18.° TFUE e o artigo 47.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
devem ser interpretados no sentido de que não se opõem a uma regulamentação na-
cional que habilita os notários, quando atuam no âmbito das competências que lhes 
são conferidas nos processos executivos com base num documento autêntico, a profe-
rir despachos de execução que, como resulta do Acórdão de 9 de março de 2017, Pula 
Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), não podem ser reconhecidos e executados noutro 
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Estado-Membro.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0267 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de maio, Processo C-446/18: Reenvio prejudicial. 
Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Diretiva 2006/112/CE. De-
dução do IVA pago a montante. Excedente de IVA. Retenção do excedente de IVA na 
sequência de um processo de fiscalização tributária. Pedido de restituição da parte do 
excedente referente às operações que não foram objeto do processo de fiscalização. 
Indeferimento da Administração Fiscal.

Sumário:

“Os artigos 179.°, 183.° e 273.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro 
de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, lidos à luz 
do princípio da neutralidade fiscal, devem ser interpretados no sentido de que não se 
opõem a uma legislação nacional que não prevê a possibilidade de a Administração 
Fiscal reembolsar, antes do fim de um processo de fiscalização tributária relativo a uma 
declaração de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) que indica um excedente 
para um determinado período de tributação, a parte do referido excedente relativo às 
operações que não são visadas pelo referido processo à data da sua abertura, se não 
for possível determinar de forma clara, precisa e inequívoca que subsistirá um exceden-
te de IVA, cujo montante pode ser eventualmente inferior ao relativo às operações não 
visadas pelo referido processo, seja qual for o resultado desse processo, o que cabe ao 
órgão jurisdicional de reenvio verificar.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0446 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de maio, Processo C-749/18: Reenvio prejudicial. 
Artigos 49.° e 54.° TFUE. Liberdade de estabelecimento. Legislação fiscal. Impostos sobre 
as sociedades. Sociedades‑mãe e filiais. Consolidação fiscal vertical e horizontal.

Sumário:

“Os artigos 49.° e 54.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia devem ser 
interpretados no sentido de que se opõem a uma legislação de um Estado-Membro 
que, embora admita uma consolidação fiscal vertical entre uma sociedade-mãe resi-
dente ou um estabelecimento estável, nesse Estado-Membro, de uma sociedade-mãe 
não residente e as suas filiais residentes, não admite uma consolidação fiscal horizontal 
entre as filiais residentes de uma sociedade-mãe não residente.

Os artigos 49.° e 54.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia devem ser 
interpretados no sentido de que se opõem a uma legislação de um Estado-Membro 
que tem por efeito obrigar uma sociedade-mãe com sede noutro Estado-Membro a 
dissolver uma consolidação fiscal vertical existente entre uma das suas filiais e um certo 
número das suas subfiliais residentes, a fim de permitir a essa filial realizar uma consoli-
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dação fiscal horizontal com outras filiais residentes da referida sociedade-mãe, embora 
a filial consolidante residente permaneça a mesma e a dissolução da consolidação fis-
cal vertical antes do termo do período mínimo de existência da consolidação, prevista 
na legislação nacional, implique a tributação retificativa individual das sociedades em 
causa.

Os princípios da equivalência e da efetividade devem ser interpretados no sentido de 
que não se opõem a uma legislação de um Estado-Membro relativa a um regime de 
consolidação fiscal que prevê que qualquer pedido de concessão desse regime deve 
ser obrigatoriamente apresentado à autoridade competente antes do termo do primei-
ro exercício fiscal em relação ao qual é pedida a aplicação desse regime.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0749 

5.3.2. Tribunal Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 258/2020, de 5 de maio, Processo n.º 1139/2019:

Decisão:

“Em face do exposto, decide-se declarar a inconstitucionalidade, com força obrigató-
ria geral, da norma contida no n.º 4 do artigo 222.º-G do Código da Insolvência e Recu-
peração de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, quando 
interpretada no sentido de o parecer do administrador judicial provisório que conclua 
pela situação de insolvência equivaler, por força do disposto no artigo 28.º do mesmo 
Diploma – ainda que com as necessárias adaptações –, à apresentação à insolvência 
por parte do devedor, quando este discorde da sua situação de insolvência, por vio-
lação do artigo 20.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da 
República Portuguesa.”.
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200258.html 

5.3.3. Tribunais Judiciais 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 5 de maio, Processo n.º 10927/17.5T8LSB.
L1-7: Publicação. Liberdade de expressão. Direitos de personalidade. Direito à imagem. 
Violação. Responsabilidade civil.

Sumário:

“Basta a mera culpa do agente, ao divulgar publicamente informações sobre a vida 
privada de uma pessoa laborando em erro de identidade desta por não se ter certifica-
do de tal identidade, para alicerçar um juízo de censurabilidade da sua conduta, pelo 
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que, verificados os demais pressupostos previstos no artigo 483º do Código Civil, ocorre 
uma situação de responsabilidade civil.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8bc33906a640004680258566004d4444?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 5 de maio, Processo n.º 22537/18.5T8LSB.
L1-7: Contrato. Crédito ao consumo. Nulidade. Arguição. Abuso do direito.

Sumário:

“O autor incorre em abuso de direito ao invocar a nulidade do contrato de crédito 
ao consumo, na modalidade de cartão de crédito -  em virtude da sua não redução 
a escrito assinado por ambas as partes e por falta de entrega de um exemplar - num 
contexto em que, durante mais de 16 anos, o autor utilizou tal cartão de crédito em 
compras que totalizaram mais de € 45.000, sem que nesse período o autor tenha suscita-
do qualquer questão quanto à validade do contrato executado pelas partes, tendo a 
entidade financeira assegurado os pagamentos das operações feitas com o cartão na 
expetativa de obter a remuneração do capital facultado, sendo que a arguição intem-
pestiva da invalidade formal do contrato é idónea a gerar prejuízos ao réu consistentes 
na privação da remuneração do capital facultado e/ou de parte deste.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7332ccb8e18fe3e080258566002cb8ce?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 5 de maio, Processo n.º 652/19.8T8AMD-
-A.L1-7: Sociedade. Sede social. Alteração. Contestação extemporânea. Justo impedi-
mento.

Sumário:

“A figura do justo impedimento pressupõe a ocorrência de um evento exterior à vonta-
de da parte, e não imputável à mesma, que a impossibilite de praticar atempadamen-
te um ato processual.

Não se verifica justo impedimento se a extemporaneidade da prática do ato processual 
se deve a conduta negligente da parte.

As empresas têm a obrigação de informar os seus ilustres advogados das alterações 
societárias relevantes.

Não configura justo impedimento a alegada circunstância pela ré, de que tinha a sua 
sede em concelho diverso daquele em que se acha instalado o Tribunal, ter mudado a 
sua sede para o mesmo concelho em que se acha a sede do Tribunal, não informando 
desse facto o seu ilustre mandatário, e assim fazendo o mesmo crer que gozava da di-
lação prevista no art. 245º, nº 1, al. b) do CPC, e levando-o a apresentar a contestação 
fora de prazo.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/83a852e45aacff47802585660038e9f1?OpenDocument  

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 7 de maio, Processo n.º 2282/15.4T8ALM-
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-A.L1-6: PERSI (Procedimento extra-judicial de regularização de situações de incumpri-
mento). Extinção. Comunicação. Excepção dilatória. Conhecimento oficioso.

Sumário:

“O PERSI - instituído pelo DL 227/2013, de 25/10 - compreende três fases: a “fase inicial”, 
que corresponde ao desencadeamento do procedimento com inclusão obrigatória do 
cliente no PERSI (art. 14.º); a “fase de avaliação e proposta”, em que a instituição de 
crédito, uma vez analisada a situação financeira do cliente, deve apresentar-lhe uma 
ou mais propostas de regularização ou concluir pela incapacidade financeira do clien-
te (art. 15.º); e, uma fase eventual de “negociação” (art. 16.º), que se abre quando o 
cliente recuse as propostas do banco.

Se na fase de avaliação e proposta, o cliente não colaborar com a instituição de crédi-
to, não lhe facultando os elementos nem prestando as informações solicitados que pos-
sibilitariam a avaliação da sua capacidade financeira, a instituição de crédito pode, 
em alternativa: (i) aguardar o decurso do prazo de 91 dias subsequentes à integração 
do cliente no PERSI e, por essa via, comunicar a extinção do PERSI (artº 17º nº 1, al. c)); 
ou (ii) proceder à extinção do PERSI, por sua iniciativa, ao abrigo do artº 17º nº 2, al. d), 
com fundamento na falta de colaboração com a instituição de crédito.

A extinção do PERSI só produz efeito após a respectiva comunicação (artº 17º nº 4). E, 
enquanto não ocorrer essa comunicação de extinção do PERSI a instituição de crédito 
está impedida de: (i) resolver o contrato de crédito com fundamento no incumprimen-
to; (ii) intentar acções judiciais com vista à satisfação do crédito (artº 18º).

Assim, a comunicação de extinção do PERSI funciona como uma condição de admis-
sibilidade da acção executiva: a inobservância dessa condição de admissibilidade da 
execução obsta a que o crédito possa ser realizado coactivamente levando, por isso, à 
extinção da execução instaurada contra o devedor.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/556170cb858b05ec80258569002dd3ec?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 14 de maio, Processo n.º 1559/18.1T8LSB.
L2-8:  Intermediário financeiro. Responsabilidade civil. Dever de informação. Respon-
sabilidade contratual. Prazo de prescrição.

Sumário:

“Viola o dever de informação a que está adstrito, o Banco que, enquanto intermediário 
financeiro, alicia os seus clientes com depósitos, a subscreverem obrigações, sem os 
esclarecer devidamente sobre as garantias de retorno do capital investido, bem como 
do carácter subordinado de tais obrigações, ou seja, que em caso de insolvência da so-
ciedade emitente o montante investido por esses clientes só será pago depois de todos 
os outros credores não subordinados.

Com efeito, o carácter subordinado de tais obrigações, referido em Nota Interna do 
Banco BPN ainda antes da emissão das obrigações, e sobre o qual nada foi dito à 
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Autora, implicava que, no caso de insolvência ou liquidação da sociedade emitente 
das obrigações, o capital investido pela Autora só seria considerado para efeitos de 
reembolso depois de pagos os créditos de todos os demais credores não subordinados, 
o que como a experiência comum revela, conduzia à perda total do capital investido.

Tal omissão do Banco, actuando como intermediário financeiro, numa operação de 
emissões de obrigações por uma sociedade que, até 2008, detinha 100% do capital do 
próprio Banco, revela culpa grave, valendo aqui o prazo de prescrição de 20 anos.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/988727f3025f6c268025856d004c376f?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de maio, Processo n.º 19356/18.2T8SN-
T-B.L1-8: Pluralidade de execuções. Execução tributária. Penhora de imóvel para habi-
tação própria. Sustação da execução. Prosseguimento da execução comum.

Sumário:

“O legislador assegurou o direito fundamental à habitação do devedor no âmbito das 
execuções fiscais e no respeitante às dívidas fiscais - Lei 13/2016 de 23/5, art. 244 CPPT 
(restrições à venda executiva, em sede de execução fiscal, quando esteja em causa a 
venda de imóvel afecto a habitação própria e permanente do executado).

Tal restrição/limitação inexiste no âmbito do processo executivo comum, ou seja, inexis-
te qualquer norma que relativa à venda em sede de execução relativa a imóveis, ain-
da que constituam a casa de morada de família dos executados, já que o património 
do devedor constitui garantia geral dos credores, respondendo todo o seu património, 
bens susceptíveis de penhora, pelo cumprimento das obrigações.

Sustada a execução comum por existência de penhora registada anteriormente em 
sede de execução fiscal e encontrando-se esta última suspensa (art. 244/2 CPPT), nada 
impede o prosseguimento daquela (execução comum), com vista à venda do bem 
imóvel, podendo a Fazenda Nacional reclamar nesta (execução comum) o seu crédi-
to, que será objecto de verificação e graduação de créditos, com vista ao ressarcimen-
to do crédito do credor (s) exequente, afastando-se a aplicação do art. 794/1 CPC.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/aeb5073d968c541280258574004c7a94?OpenDocument 

5.3.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 5 de maio, Processo n.º 2410/11.9BEL-
RS: Reversão. Pressupostos. Ónus da Prova. Atos isolados. Gestão de facto.

Sumário:

“Inexiste uma presunção legal da administração de facto, verificada que esteja a ad-
ministração de direito de uma sociedade por determinada pessoa. 
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Da assinatura de atos pontuais pelo Oponente, não é viável, à luz das regras de expe-
riência comum, extrair a conclusão de que o mesmo exerceu, de facto, a gerência da 
sociedade. 

Não é, de todo, possível extrapolar da mera indicação do Oponente como represen-
tante legal nas declarações de rendimentos modelo 22 que foi o próprio que as sub-
meteu e muito menos que foi o próprio que procedeu ao seu preenchimento sendo 
irrelevante a questão da propriedade e intransmissibilidade das passwords. 

A mera indicação temporal do cargo de gerente no Relatório Inspetivo representa um 
juízo conclusivo, e que apenas permite atestar a gerência de direito, nada se inferindo 
quanto à gerência efetiva do Oponente.”
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/d9458adda2ccfc6580258523005b0ae2?OpenDocument&Highlight=0,2410%2F11.9BELRS 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 6 de maio, Processo n.º 03357/16.8BEL-
RS: IRS. Mais-valias. Insolvência.

Sumário:

“Os bens apreendidos e vendidos em processo de insolvência continuam a ser proprie-
dade do insolvente até à venda.

A diferença entre o valor de aquisição e de venda dos bens imóveis, ainda que esta se 
faça em processo de insolvência e o respectivo produto fique afecto à satisfação dos 
credores da insolvência, não deixa de ser um rendimento obtido pelo insolvente.

Sendo certo que o CIRE, no n.º 1 do seu art. 268.º, na redacção aplicável, previa a 
isenção das mais-valias resultantes da dação em cumprimento ou cessão de bens do 
insolvente aos credores no âmbito do processo de insolvência, já não previa idêntica 
isenção no caso da venda, nada fazendo crer (designadamente para efeitos da apli-
cação extensiva da norma a esta última situação) que o legislador tenha dito menos 
que pretendia.

Em sede de impugnação judicial da liquidação de um imposto apenas pode conhe-
cer-se da legalidade desse acto e já não da responsabilidade pelo pagamento da 
correspondente dívida.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f8dc578a918e4e4680258566004bd6eb?OpenDocument 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 6 de maio, Processo n.º 046/12.6BEBJA: 
IRS. Impugnação judicial. Pressupostos processuais.

Sumário:

“Os actos procedimentais e processuais das partes no direito tributário são regulados 
pelo princípio da legalidade e nenhum obstáculo legal existe a que o sujeito passivo 
que tenha procedido a um determinado enquadramento dos seus rendimentos no âm-
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bito das declarações de rendimentos entregues venha, posteriormente, pugnar por um 
outro enquadramento dos mesmos, seja por expedientes procedimentais, seja por ex-
pedientes processuais, como é o caso da impugnação judicial da liquidação.

Através da impugnação judicial assegura-se, primariamente, a verificação da legalida-
de da tributação dos rendimentos, i. e., assegura-se que os mesmos são tributados se-
gundo o que a lei dispõe, sendo essa uma forma de garantir a afectividade do princípio 
fundamental da igualdade na contribuição para os encargos públicos, que é pedra 
angular da tributação.

A posição jurídica do sujeito passivo relativamente ao conteúdo dos actos tributários re-
leva como pressuposto processual, quer para determinar a legitimidade para impugnar, 
quer para aferir do interesse em agir.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6b75f46b08174caf8025856600551dc2?OpenDocument 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 6 de maio, Processo n.º 0127/11.3BEA-
VR: IRC. Benefícios fiscais. Encargos financeiros. Participações financeiras. Ónus de pro-
va. Forma.

Sumário:

“Padece de ilegalidade o apuramento do lucro tributável em obediência à orientação 
constante no ponto 7 da Circular n.º 7/2004, de 30 de março, da Direção de Serviços do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, sem demonstração da inviabilida-
de da determinação directa dos encargos financeiros suportados com a aquisição de 
participações sociais.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f7478897a204454f8025856600578402?OpenDocument 

5.4. BREVES
5.4.1. Doutrina Monografias e Publicações Periódicas

Joaquim Miranda Sarmento, Ricardo Nunes, Marta Morais Pinto, Manual Teórico-Prático 
de IRC, 3ª Edição, Almedina, maio 2020

Joaquim Miranda Sarmento, Catarina Matos, Manual Teórico-Prático do IVA, 2.ª Edição, 
Almedina, maio 2020

Anabela Miranda Rodrigues, Direito Penal Económico - Uma Política Criminal na Era 
Compliance, 2ª Edição, Almedina, maio 2020

Amadeu Colaço, Guia Prático do Arrendamento Urbano, 2ª Edição, Almedina, maio 
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2020

Pedro Romano Martinez, Luís Miguel Monteiro, Joana Vasconcelos, Pedro Madeira de 
Brito, Guilherme Machado Dray, Luís Gonçalves da Silva, Código do Trabalho Anotado, 
13ª Edição, Almedina, maio 2020

Joana Rola de Veludo, O Regulamento Interno do Conselho de Administração das So-
ciedades Abertas, Almedina, maio 2020

José Casalta Nabais, Estudos de Direito Administrativo Fiscal, Almedina, maio 2020

Paulo Olavo Cunha, Deliberações Sociais - Formação e Impugnação, Almedina, maio 
2020

Catarina Monteiro Pires (coord.), Ana Perestrelo de Oliveira, A. Barreto Menezes Cordei-
ro, Diogo Costa Gonçalves, Madalena Perestrelo de Oliveira, Maria de Lurdes Pereira, 
Novo Coronavírus e Crise Contratual, AAFDL Editora, maio 2020

5.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Ficha doutrinária n.º 15035, de 05.05.2020, por despacho da Diretora de Serviços do IVA

Assunto: Taxas. IVA. Taxa instituída pela Portaria n.º 74 C/2016, de 23/03, e o que   respei-
ta à sua inclusão na base tributável das prestações de serviços faturadas aos clientes.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_15035.pdf 

Ficha doutrinária n.º 15514, de 05.05.2020, por despacho da Diretora de Serviços do IVA

Assunto: Localização de operações. Contratação de oradores e especialistas interna-
cionais.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_15514.pdf 

Ficha doutrinária n.º 17295, de 05.05.2020, por despacho da Diretora de Serviços do IVA

Assunto: Taxa. Reabilitação Urbana. Reabilitação de um prédio urbano do qual é pro-
prietário, celebrando para o efeito um contrato de empreitada. Não se encontrando 
localizado em área de reabilitação urbana, não pode beneficiar de enquadramento 
na verba 2.23 da lista I anexa ao CIVA.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_17295.pdf 

Ficha doutrinária n.º 17256, de 05.05.2020, por despacho da Diretora de Serviços do IVA
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Assunto: Taxas. Honorários de jurisconsulto. Apoio judiciário. Benefício de facto do direito 
à proteção jurídica na modalidade de apoio judiciário – pagamento de encargos e 
demais despesas, sem nomeação de defensor/patrono oficioso.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_17256.pdf 

Ficha doutrinária n.º 17452, de 05.05.2020, por despacho da Diretora de Serviços do IVA

Assunto: Taxas. Produtos farmacêuticos. “Biocidas” de higiene humana.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_17452.pdf 

Ofício Circulado n.º 30221, de 12.05.2020, por despacho do Subdiretor-geral da Área de 
Gestão Tributária-IVA

Assunto: IVA. Prorrogação do prazo para entrega da declaração periódica e paga-
mento do respetivo imposto. Apuramento do imposto com base no sistema E-fatura. 
Prorrogação do prazo para entrega de informação contabilística e fiscal, anexos e ma-
pas recapitulativos.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30221_2020.pdf 

Ficha doutrinária n.º 38/2017, de 19.05.2020, por despacho do Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais

Assunto: Enquadramento dos rendimentos obtidos no âmbito da execução de projetos 
de construção ou reabilitação e da alienação de imóveis por fundos de investimento 
imobiliário.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/beneficios_fiscais/Documents/PIV_2020_38_2017.pdf 

Ofício Circulado n.º 30222, de 25.05.2020, por despacho do Subdiretor-Geral da Área de 
Gestão Tributária

Assunto: IVA – Isenção aplicável aos bens necessários no combate ao surto de Covid-19, 
quando adquiridos pelo Estado, outros organismos públicos ou por organizações sem 
fins lucrativos. Aplicação de taxa reduzida de imposto a máscaras de proteção respira-
tória e gel desinfetante cutâneo.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30222_2020.pdf 

5.4.3. Miscelânea

Economia, Finanças e Fiscalidade
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O Conselho de Ministros aprovou no dia 7 de maio, o Programa de Estabilidade (PE) e 
o Programa Nacional de Reformas (PNR) para 2020, que foram definidos num momento 
de grande incerteza para a sociedade portuguesa, no quadro da pandemia da Co-
vid-19. Este choque, imprevisto, simétrico e extraordinário, tem um impacto muito signifi-
cativo na economia, no mercado de trabalho e, por conseguinte, nas contas públicas.

O Programa de Estabilidade de 2020 concentra-se na identificação das medidas de po-
lítica, anunciadas e em implementação, no combate à pandemia. Neste documento 
é ainda realizada uma avaliação do custo económico do período de confinamento 
social.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=345

Por outro lado, no dia 12 de maio, foi aprovado um Decreto-Lei, publicado a 14 de maio 
como Decreto-Lei n.º 20-G/2020, que estabelece um sistema de incentivos à segurança 
nas micro, pequenas e médias empresas, designado Programa ADAPTAR, e vai permitir 
minorar os custos acrescidos para o restabelecimento rápido das condições de funcio-
namento das micro, pequenas e médias empresas, sendo apoiados, nomeadamente, 
os custos de aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores 
e utentes, equipamentos de higienização, contratos de desinfeção e os custos com a 
reorganização dos locais de trabalho e alterações de layout dos estabelecimentos.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=346

5.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Após anuência de todas as entidades do GAC (Grupo Anti Contrafação), foram apro-
vados, por unanimidade, o Relatório de Atividades de 2019 e o Plano de Atividades de 
2020. O Relatório de 2019 revela dados relativos às apreensões de produtos contrafeitos 
e pirateados efetuadas pela AT (Autoridade Tributária e Aduaneira), PSP (Polícia de 
Segurança Pública), GNR (Guarda Nacional Republicana), ASAE (Autoridade para a 
Segurança Alimentar e Económica), IRAE (Inspeção Regional das Atividades Económi-
cas dos Açores), os quais ascenderam a um total de 1.467.561 produtos apreendidos.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Relatorio-de-Atividades-2019-do-Grupo-Anti-Contrafacao 

Foi confirmada, pela Assembleia Geral da OMPI (Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual), no passado dia 8 de maio, a designação do Sr. Daren Tang para o cargo 
de Diretor Geral da OMPI, feita em março de 2020 pelo Comité de Coordenação.

A nomeação do Sr. Daren Tang decorreu através de um procedimento escrito, sem 
precedentes, depois do cancelamento e / ou adiamento das reuniões presenciais da 
OMPI devido à pandemia da doença COVID-19.
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O Sr. Tang, atual Diretor Executivo do Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura 
(IPSOS), será o quinto Diretor Geral da OMPI.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Daren-Tang-nomeado-Diretor-Geral-da-OMPI-1 

O Enlarged Board of Appeal (EBoA) do Instituto Europeu de Patentes (IEP) emitiu o pare-
cer G 3/19 (Pepper), no passado dia 14 de maio, em que conclui que plantas e animais 
obtidos exclusivamente por processos biológicos não são patenteáveis. Assim, a exclu-
são da patenteabilidade de processos essencialmente biológicos, estabelecida no ar-
tigo 53º (b) da EPC (European Patent Convention), é extensível aos produtos animais ou 
vegetais obtidos exclusivamente através desses processos. 

O EBoA abandonou, assim, a sua interpretação anterior do artigo 53º(b) nas decisões G 
2/12 e G 2/13. A fim de garantir a segurança jurídica e proteger os interesses legítimos 
dos proprietários de patentes e dos requerentes, o EBoA decidiu que esta nova interpre-
tação não tem efeito retroativo sobre as patentes europeias que continham tais reivin-
dicações e que foram concedidas antes de 1 de Julho de 2017, ou sobre pedidos de 
patentes europeus pendentes que procuram proteção para tais reivindicações e que 
foram apresentados antes dessa data.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Emissao-do-parecer-G3-19-Pepper-do-EBoA 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) desenvolveu e lançou um 
novo serviço online para proteção de ativos digitais , o «WIPO PROOF». Este novo serviço 
digital da OMPI é dirigido aos inovadores e criadores que desenvolvem o seu trabalho 
na economia digital, ajudando-os a protegerem os seus ativos digitais. O serviço forne-
ce informações acerca da existência de uma criação desde determinado momento, 
simultaneamente possibilitando que esta seja verificada por qualquer pessoa. Assim, 
complementam-se os serviços de PI disponibilizados, através de uma ferramenta útil 
para artistas, compositores, designers, cientistas ou empresários, que pretendam pro-
teger os seus ficheiros e dados em todas as fases do desenvolvimento do seu trabalho, 
desde a sua conceção até à sua comercialização.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/OMPI-lanca-o-WIPO-PROOF 
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6. E-LEGAL® NEWSLETTER – JUNHO 2020

6.1. EDITORIAL – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE, CONTINGÊNCIA E ALERTA

O mês de junho ficou marcado, no plano legislativo, pela aprovação e publicação do 
Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de junho, que veio alterar as medidas excecionais de 
proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade 
social e demais entidades da economia social, bem como o regime especial de garan-
tias pessoais do Estado, no contexto da pandemia da doença COVID-19.

Por outro lado, assinale-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de 
junho, que veio declarar, até 14 de julho, a situação de calamidade, de contingência 
e de alerta, em conformidade com a evolução da pandemia e consoante a situação 
epidemiológica a nível territorial.

No âmbito jurisprudencial, saliente-se o Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de junho, 
Processo C-43/19, que veio definir, relativamente ao sistema comum do imposto sobre o 
valor acrescentado (IVA), a interpretação a dar ao artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 
2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006.

A nível jurisprudência é, ainda, relevante assinalar o Acórdão do Tribunal de Justiça de 
11 de junho, Processo C-206/19, que veio definir o sentido em que devem ser interpreta-
dos os artigos 9.º, 10.º e 14.º da Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno, nomeada-
mente quanto aos requisitos específicos aplicáveis às pessoas coletivas controladas ou 
representadas por nacionais de outro Estado-Membro.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, sublinhamos a aprovação, em sede de Conselho 
de Ministros, de uma proposta de lei que altera diversas disposições fiscais no âmbito da 
justiça tributária, tendo em vista o reforço das garantias dos contribuintes, o reforço da 
simplificação do sistema fiscal e a redução dos litígios existentes.

6.2. LEGISLAÇÃO

Portaria n.º 135/2020, de 2 de junho: Procede à primeira alteração ao Regulamento 
Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE), aprovado pela Portaria n.º 
1532/2008, de 29 de dezembro.
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https://dre.pt/application/conteudo/134991810 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2020/A, de 3 de junho: Procede, no âmbito das me-
didas de combate à pandemia COVID-19 e atualização da remuneração  comple-
mentar regional: a) À integração das medidas, e dos respetivos efeitos, previstas nas 
Resoluções do Conselho de Governo Regional dos Açores n.os 60/2020, de 13 de mar-
ço, 62/2020, de 16 de março, 72/2020, de 24 de março, retificada pela Declaração 
de Retificação n.º 2/2020, de 25 de março, 80/2020, de 30 de março, 81/2020, de 30 
de março, e 93/2020, de 2 de abril; b) À alteração dos artigos 10.º e 11.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.os 22/2007/A, de 23 de outubro, 6/2010/A, 23 de fevereiro, 3/2012/A, de 
13 de janeiro, 3/2013/A, de 23 de maio, 2/2014/A, de 29 de janeiro, 14/2014/A, de 1 de 
agosto, 22/2014/A, de 27 de novembro, 8/2015/A, de 30 de março, 1/2016/A, de 8 de 
janeiro, 3/2017/A, de 13 de abril, 1/2018/A, de 3 de janeiro, 6/2019/A, de 12 de fevereiro, 
8/2019/A, de 9 de maio, e 1/2020/A, de 8 de janeiro.
https://dre.pt/application/conteudo/135056056 

Portaria n.º 136/2020, de 4 de junho: Procede: a) para o ano de 2020, à identificação das 
águas balneares costeiras e de transição e das águas balneares interiores, fixando as 
respetivas épocas balneares, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio; b) à 
qualificação como praia de banhos, onde é assegurada a presença de nadadores-sal-
vadores, durante a época balnear respetiva, em conformidade com a Lei n.º 44/2004, 
de 19 de agosto, na sua atual redação, bem como à identificação das praias de uso 
limitado, nos termos do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 159/2012, de 24 de julho.
https://dre.pt/application/conteudo/135169752 

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020, de 4 de junho: Retifica a Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação 
de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, de 29 de maio de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/135170517 

Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2020/A, de 5 de junho: Procede à quinta altera-
ção ao Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2014/A, de 23 de setembro, que regula-
menta o Subsistema de Incentivos para o Desenvolvimento Local.
https://dre.pt/application/conteudo/135286756 

Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2020/A, de 5 de junho: Classifica como zona es-
pecial de conservação (ZEC) o sítio de importância comunitária (SIC) serra da Tronquei-
ra/planalto dos Graminhais (PTMIG0024), na ilha de São Miguel, aprovado pela Resolu-
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ção do Conselho do Governo n.º 56/2010/A, de 10 de maio, e reconhecido nos termos 
da Decisão da Comissão n.º 2013/734/UE, de 7 de novembro, abrangendo uma área 
terrestre de 2010,63 ha, de acordo com a delimitação constante do anexo ao presente 
diploma, do qual é parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/135286757 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho: Aprova o Programa de 
Estabilização Económica e Social, constante do anexo à presente resolução e da qual 
faz parte integrante, determinando ainda que a presente resolução entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua aprovação.
https://dre.pt/application/conteudo/135391594 

Decreto-Lei n.º 24-B/2020, de 8 de junho: Transpõe para a ordem jurídica interna a Dire-
tiva 2018/1846 (UE) da Comissão, de 23 de novembro de 2018, que adapta pela quinta 
vez ao progresso científico e técnico os anexos da Diretiva 2008/68/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 2008, relativa ao transporte terrestre de 
mercadorias perigosas, e procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 
29 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 206-A/2012, de 31 de agosto, 19-A/2014, de 
7 de fevereiro, 246-A/2015, de 21 de outubro, 111-A/2017, de 31 de agosto, e 41/2018, 
de 11 de junho.
https://dre.pt/application/conteudo/135391590 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41-A/2020, de 9 de junho: Aprova a distribuição 
de indemnizações compensatórias, no ano de 2020, para a Transtejo — Transportes do 
Tejo, S. A., e Soflusa — Sociedade Fluvial de Transportes, S. A.
https://dre.pt/application/conteudo/135531177 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2020, de 12 de junho: Autoriza as compensa-
ções financeiras decorrentes do contrato de prestação de serviço público celebrado 
entre o Estado e a CP, E. P. E.
https://dre.pt/application/conteudo/135623468 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-A/2020, de 12 de junho: Prorroga a reposição, 
a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/135707100 

Portaria n.º 139-A/2020, de 12 de junho: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
136/2020, de 4 de junho, que procede, para o ano de 2020, à identificação das águas 
balneares costeiras e de transição e das águas balneares interiores, fixando as respeti-
vas épocas balneares, e à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e 
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das praias de águas fluviais e lacustres, em território nacional, nos termos do disposto no 
n.º 6 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 113/2012, de 23 de maio, bem como à identificação das praias de uso limitado, nos 
termos do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 159/2012, de 24 de julho.
https://dre.pt/application/conteudo/135707101 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020, de 12 de junho: Prorroga a declara-
ção da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/135711302 

Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de junho: Procede à segunda alteração do Decreto-Lei 
n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos 
créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e de-
mais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias pes-
soais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, alterado pela Lei n.º 
8/2020, de 10 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/135844795 

Portaria n.º 141/2020, de 16 de junho: Procede à definição dos aspetos relativos às ações 
de formação contínua obrigatória para a revalidação do título profissional de treinador 
de desporto (TPTD), nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 8.º 
da Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto.
https://dre.pt/application/conteudo/135844797 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho: Aprova o Plano Na-
cional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR), constituída pelos seguintes ele-
mentos: a) A Estratégia 2020 -2030, constante do anexo I à presente resolução e da 
qual faz parte integrante; b) A Cadeia de Processos, constante do anexo II à presente 
resolução e da qual faz parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/135843143 

Decreto-Lei n.º 27/2020, de 17 de junho: Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 228/2012, de 25 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 68/2014, de 8 de maio, 
e 24/2015, de 6 de fevereiro, que aprova a orgânica das comissões de coordenação e 
desenvolvimento regional, a fim de alterar a forma de designação do presidente e dos 
vice-presidentes.
https://dre.pt/application/conteudo/135951161 

Portaria n.º 142/2020, de 17 de junho: Estabelece medidas de proteção fitossanitária adi-
cionais destinadas à erradicação no território nacional do inseto de quarentena «Trioza 
erytreae Del Guercio».
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https://dre.pt/application/conteudo/135951163 

Portaria n.º 143/2020, de 17 de junho: Estabelece uma interdição parcial à atividade da 
pesca na zona de elevação submarina denominada «Monte (Pico) Gonçalves Zarco», 
visando: a) Promover a gestão e a exploração sustentável dos recursos biológicos mari-
nhos; b) Proteger a biodiversidade, os ecossistemas marinhos vulneráveis e outros valores 
naturais; c) Preservar os fundos marinhos dos impactos adversos da atividade da pesca.
https://dre.pt/application/conteudo/135951164 

Portaria n.º 148-A/2020, de 19 de junho: Estabelece, para o território nacional, as normas 
complementares de execução para o apoio às medidas de destilação de vinho em 
caso de crise e de armazenamento de vinho em situação de crise, previstas nos n.os 3 e 
4 do Regulamento (CE) n.º 2020/592, da Comissão, de 30 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/136237689 

Portaria n.º 148-B/2020, de 19 de junho: Estabelece medidas excecionais e temporárias 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, aplicáveis ao regime da pequena agri-
cultura e ao regime de pagamento redistributivo, previstos na Portaria n.º 57/2015, de 
27 de fevereiro, na sua redação atual, que aprova em anexo o Regulamento de apli-
cação dos regimes de pagamento base, pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e para o ambiente, pagamento para os jovens agricultores, pagamento 
específico para o algodão, regime da pequena agricultura e regime do pagamento 
redistributivo, abreviadamente designado por Regulamento.
https://dre.pt/application/conteudo/136237690 

Decreto-Lei n.º 27-A/2020, de 19 de junho: Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei 
n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 19-B/2020, de 30 de abril, 
que aprova o regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional.
https://dre.pt/application/conteudo/136260571 

Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho: Procede: a) À segunda alteração ao Decre-
to-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 13 de 
abril, estabelecendo a prorrogação do apoio extraordinário à manutenção de contra-
to de trabalho em situação de crise empresarial e o respetivo regime transitório; b) À 
criação de um complemento de estabilização para os trabalhadores com retribuição 
base igual ou inferior a duas vezes a retribuição mínima mensal garantida (RMMG); c) À 
criação de um incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial.
https://dre.pt/application/conteudo/136260572 

Portaria n.º 149/2020, de 22 de junho: Define e regulamenta, em execução do n.º 6 do 
artigo 4.º da Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, na sua redação atual, os termos em que é 
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efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito da não suspensão do 
fornecimento de água, energia elétrica, gás natural e comunicações eletrónicas.
https://dre.pt/application/conteudo/136237680 

Portaria n.º 150/2020, de 22 de junho: Procede à: a) Terceira alteração ao Regulamento 
dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso no Ensino Superior, 
aprovado pela Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho, alterado pelas Portarias n.os 
305/2016, de 6 de dezembro, e 249-A/2019, de 5 de agosto; b) Aprovação do regula-
mento da candidatura aos ciclos de estudos de licenciatura ou integrados de mestrado 
ministrados em instituições de ensino superior públicas por titulares dos cursos de dupla 
certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados.
https://dre.pt/application/conteudo/136237681 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 27/2020/A, de 
22 de junho: Pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autó-
noma dos Açores sobre a majoração da proteção social na maternidade, paternidade 
e adoção para os residentes na Região Autónoma dos Açores.
https://dre.pt/application/conteudo/136237684 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-B/2020, de 22 de junho: Define regras espe-
ciais para a Área Metropolitana de Lisboa no âmbito da situação de calamidade de-
clarada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio, na sua 
redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/136365123 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2020, de 23 de junho: Aprova os contratos 
fiscais de investimento a celebrar entre o Estado Português e as sociedades Kirchhoff 
Automotive Portugal, S. A., HILODI — Historic Lodges & Discoveries, S. A., MAAP — MA 
Automotive Portugal, S. A., e DS Smith Paper Viana, S. A.
https://dre.pt/application/conteudo/136365111 

Decreto Legislativo Regional n.º 13/2020/A, de 23 de junho: Cria uma medida extraordi-
nária e temporária de apoio aos idosos para aquisição de equipamento de proteção 
individual.
https://dre.pt/application/conteudo/136365115

 Portaria n.º 155-A/2020, de 23 de junho: Estabelece medidas excecionais e temporárias 
no âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis às organizações de produtores e respeti-
vas associações reconhecidas a nível nacional.
https://dre.pt/application/conteudo/136473330 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020, de 24 de junho: Cria o Programa de 
Transformação da Paisagem.
https://dre.pt/application/conteudo/136476384 

Portaria n.º 157/2020, de 24 de junho: Procede à alteração do Regulamento da Apanha, 
aprovado pela Portaria n.º 1102-B/2000, de 22 de novembro, na sua redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/136476387 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2020, de 25 de junho: Aprova as linhas es-
tratégicas do Projeto Nunca Esquecer - Programa Nacional em torno da Memória do 
Holocausto.
https://dre.pt/application/conteudo/136600049 

Portaria n.º 158/2020, de 25 de junho: Procede à primeira alteração da Portaria n.º 
172/2013, de 3 de maio, que estabelece o regime de verificação da disponibilidade dos 
centros eletroprodutores.
https://dre.pt/application/conteudo/136600050 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2020/A, de 25 de junho: Estabelece o regime jurídico 
da cessação da atividade agrícola na Região Autónoma dos Açores.
https://dre.pt/application/conteudo/136600051 

Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2020/A, de 25 de junho: Quarta alteração ao 
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2014/A, de 17 de setembro, que regulamenta o 
Subsistema de Incentivos para a Qualificação e Inovação.
https://dre.pt/application/conteudo/136600052 

Decreto-Lei n.º 28/2020, de 26 de junho: Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 
79/2013, de 11 de junho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 119/2014, de 6 de agosto, 
30/2016, de 24 de junho, 61/2017, de 9 de junho, 137/2017, de 8 de novembro, 41/2018, 
de 11 de junho, e 59/2019, de 8 de maio, que estabelece regras relativas à restrição da 
utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico 
(EEE), transpondo para a ordem jurídica interna diversas Diretivas Delegadas (UE).
https://dre.pt/application/conteudo/136675186 

Declaração de Retificação n.º 24/2020, de 26 de junho: Retifica o Decreto-Lei n.º 27/2020, 
de 17 de junho, da Modernização do Estado e da Administração Pública, que altera a 
orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 116, de 17 de junho de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/136675187 
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Portaria n.º 159/2020, de 26 de junho: Define as normas aplicáveis à requisição, emissão, 
funcionamento e utilização do cartão de acesso a zona com condições especiais de 
acesso e permanência de adeptos (ZCEAP), abreviadamente designado «cartão do 
adepto», bem como aprova os respetivos modelo e características, de acordo com o 
disposto na alínea r) do artigo 3.º da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que estabelece o 
regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos 
espetáculos desportivos, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 113/2019, de 11 de 
setembro.
https://dre.pt/application/conteudo/136675188 

Portaria n.º 160/2020, de 26 de junho: Alarga o prazo de vigência da medida excecional 
relativa às comparticipações financeiras da segurança social, tendo em vista apoiar as 
instituições particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, 
organizações não -governamentais das pessoas com deficiência no funcionamento 
das respostas sociais, bem como define regras para a revisão das comparticipações 
familiares.
https://dre.pt/application/conteudo/136675189 

Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26 de junho: Aprova o regime jurídico da reconversão da 
paisagem através de Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) e 
de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP).
https://dre.pt/application/conteudo/136678483 

Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 de junho: Estabelece: a) O regime sancionatório aplicá-
vel ao incumprimento dos deveres estabelecidos por declaração da situação de alerta, 
contingência ou calamidade adotada ao abrigo da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na 
sua redação atual, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, e da Lei n.º 81/2009, de 
21 de agosto, que estabelece o Sistema de Vigilância em Saúde Pública; b) O regime 
sancionatório aplicável ao incumprimento dos deveres impostos pelos artigos 12.º e 13.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que constituem 
parte integrante da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, nos termos 
do artigo 2.º da referida lei, bem como dos deveres impostos pelos artigos 13.º-A e 13.º-B 
do mesmo decreto-lei.
https://dre.pt/application/conteudo/136788887 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho: Declara, na sequên-
cia da situação epidemiológica da COVID-19, até às 23:59h do dia 14 de julho de 2020: 
a) A situação de calamidade em diversas freguesias; b) A situação de contingência na 
Área Metropolitana de Lisboa, com exceção dos municípios e freguesias abrangidos 
pela situação de calamidade; c) A situação de alerta em todo o território nacional 
continental, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa.
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https://dre.pt/application/conteudo/136788888 

Decreto-Lei n.º 29/2020, de 29 de junho: Cria um programa de apoio ao emparcela-
mento rural simples, designado «Emparcelar para Ordenar», que visa promover o em-
parcelamento rural simples com vista a aumentar a dimensão física e económica dos 
prédios rústicos.
https://dre.pt/application/conteudo/136678511 

Decreto-Lei n.º 30/2020, de 29 de junho: Estabelece as regras a que obedece o procedi-
mento de informação no domínio das regras técnicas relativas a produtos e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da informação, transpondo para a ordem jurídica 
interna a Diretiva (UE) n.º 2015/1535, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de 
setembro de 2015, relativa a um procedimento de informação no domínio das regula-
mentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação.
https://dre.pt/application/conteudo/136678512 

Decreto-Lei n.º 30-A/2020, de 29 de junho: Procede à prorrogação da vigência do De-
creto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que estabelece normas excecionais e temporárias 
destinadas à prática de atos por meios de comunicação à distância, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/136909457 

Resolução da Assembleia da República n.º 33/2020, de 30 de junho: Aprova o primeiro 
orçamento suplementar para o ano de 2020, anexo à presente resolução.
https://dre.pt/application/conteudo/136900599 

Decreto-Lei n.º 31/2020, de 30 de junho: Estabelece a obrigatoriedade de declaração 
de corte, corte extraordinário, desbaste ou arranque de árvores de espécies florestais, 
doravante designada por manifesto de corte de árvores (MCA), em Portugal continen-
tal, que se destinem à comercialização e ao autoconsumo para transformação indus-
trial, bem como a rastreabilidade do material lenhoso destinado à indústria de primeira 
transformação e à exportação.
https://dre.pt/application/conteudo/136900600 

Portaria n.º 161/2020, de 30 de junho: Atualiza o valor da unidade de referência constan-
te da tabela anexa à Portaria n.º 1386/2004, de 10 de novembro, na sua redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/136900601 

Portaria n.º 162/2020, de 30 de junho: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 82-
C/2020, de 31 de março, que criou a medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 
Equipamentos Sociais e de Saúde, de natureza temporária e excecional, para assegurar 
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a capacidade de resposta das instituições públicas e do setor solidário com atividade 
na área social e da saúde, durante a pandemia da doença COVID-19, e que criou, 
também, um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais dos «Contrato 
emprego-inserção» (CEI) e «Contrato emprego-inserção+» (CEI+) aplicável aos projetos 
realizados nas áreas aí previstas.
https://dre.pt/application/conteudo/136900602 

6.3. JURISPRUDÊNCIA
6.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de junho, Processo C-41/19: Reenvio prejudicial. 
Competência, reconhecimento e execução das decisões em matéria de obrigações 
alimentares. Regulamento (CE) n.º 4/2009. Artigo 41.°, n.º 1. Cooperação judiciária em 
matéria civil. Regulamento (UE) n.º 1215/2012. Artigo 24.°, n.º 5. Título declarado executi-
vo, que reconhece a existência de um crédito alimentar. Oposição à execução. Com-
petência do órgão jurisdicional do Estado‑Membro de execução.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0041 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de junho, Processo C-74/19: Reenvio prejudicial. 
Transporte aéreo. Regulamento (CE) n.º 261/2004. Artigo 5.º, n.º 3. Artigo 7.º, n.º 1. Indem-
nização aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de 
cancelamento ou atraso considerável dos voos. Isenção. Conceito de “circunstâncias 
extraordinárias”. “Passageiros desordeiros” (“Unruly passengers”). Invocabilidade da 
ocorrência de uma circunstância extraordinária para um voo não afetado por esta. 
Conceito de “medidas razoáveis”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0074 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de junho, Processo C-43/19: Reenvio prejudicial. 
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Diretiva 2006/112/CE. Artigo 2.º, n.º 1, alínea 
c). Âmbito de aplicação. Operações tributáveis. Prestação de serviços efetuada a título 
oneroso. Indemnização paga pelos clientes no caso de incumprimento do período míni-
mo de vinculação ao contrato. Qualificação.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0043 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de junho, Processo C-276/18: Reenvio prejudi-
cial. Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Diretiva 2006/112/
CE. Artigo 33.°. Determinação do lugar das operações tributáveis. Entrega de bens com 
transporte. Entrega de bens expedidos ou transportados pelo fornecedor ou por sua 
conta. Regulamento (UE) n.º 904/2010. Artigos 7.°, 13.° e 28.° a 30.°. Cooperação entre 
os Estados‑Membros. Troca de informações.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0276 
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6.3.2. Tribunais Judiciais 

Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 4 de junho, Processo n.º 969/18.4T8STR.E1: 
Bancos. Instituição bancária. Dever de informar. Responsabilidade civil contratual. Cul-
pa. Nexo de causalidade. Obrigação de indemnizar. Obrigação de informação.

Sumário:

“i) o banco ao incutir nos seus clientes a ideia de que um produto financeiro tem a se-
gurança de um depósito a prazo, quando tal não é verdade, tem uma atuação cen-
surável e grave, violadora dos mais elementares deveres de informação a que estava 
adstrito, geradora de responsabilidade civil contratual.

ii) no quadro da responsabilidade civil contratual, a atinente obrigação de indemniza-
ção tem como pressupostos a violação ilícita e culposa dos deveres pré-contratuais e 
contratuais, que cause danos ao demandante.

iii) embora o banco tenha violado culposamente esses deveres, não está obrigado a in-
demnizar se não se provar um nexo de causalidade entre os danos invocados e a atua-
ção culposa do banco, ou seja, recai sobre o lesado o ónus de provar que não investiria 
no produto financeiro que adquiriu se o banco o tivesse informado nos termos legais.”.
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/ad7d8fce2384501180258592002cd56c?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 4 de junho, Processo n.º 2848/19.3T8VN-
F-A.G1: Acção executiva. Comerciante. Gerência. Proveito comum do casal.

Sumário:

“Do facto de exercer a gerência e ser sócio de uma sociedade comercial de respon-
sabilidade lda, não decorre para o executado (marido da embargante/apelante) a 
qualidade de comerciante, pois que aí age como representante de uma sociedade, 
ainda que, no exercício da actividade comercial que esta desenvolve.

Ou seja, não exerce o comércio em nome próprio, mas sim da sociedade.

Tal impede a invocação da presunção de comunicabilidade da dívida emergente do 
art. 1691º, nº 1, al. d), do CC, bem como a aplicação do disposto no artº 15º do C.Co-
mercial.”.
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5ab865af723143a48025858a003bfd66?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 18 de junho, Processo n.º 5602/17.3T8OER-
-A.L1-2: Execução. Segredo bancário.

Sumário:

“I.– É legítima a invocação do sigilo bancário para a recusa, por parte da instituição 
bancária, em informar o agente de execução acerca do valor atualmente em dívida 
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do crédito hipotecário (titulado pela instituição bancária) registado sobre imóvel do 
executado.

II.– A circunstância de essa informação ter sido pedida pelo agente de execução para 
aferir da conveniência e utilidade da penhora do imóvel a ser efetuada em execução 
de crédito comum não justifica a autorização do levantamento do sigilo bancário.

III.– O exposto em II não é afetado pelo facto de num provimento emitido pelos juízes da 
comarca se determinar que “Para efeitos de avaliação da necessidade e adequação 
da penhora, esta não deve ser promovida quanto a bem imóvel, em execução instau-
rada por credor sem garantia real, nos casos em que o agente de execução conclua 
que sobre o bem incide garantia real de crédito, cujo valor seja, presumivelmente, igual 
ou superior a 85% do valor de referência para a sua venda judicial.”

IV.– Com efeito, esse provimento, como aliás nele expressamente se afirma, só vincula os 
oficiais de justiça que exerçam as funções de agente de execução, tendo, em relação 
aos agentes de execução stricto sensu, natureza meramente indicativa ou informativa.”
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e95539ce301deab98025858f004c4e10?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 18 de junho, Processo n.º 13412/15.6T8L-
SB.L2-8: Arrendatário. Venda do locado. Direito de preferência. Propriedade horizontal.

Sumário:

“Nos termos do art. 1091° n° 1 a) do Código Civil, na redacção dada pelo NRAU, em 
caso de venda de prédio não constituído em propriedade horizontal, não assiste ao 
arrendatário de um fogo de tal prédio qualquer direito de preferência, quer em relação 
à totalidade do prédio quer em relação à parte locada.

Actualmente, o direito de preferência do arrendatário circunscreve-se ao caso de pré-
dio constituído em propriedade horizontal, dispondo o arrendatário de uma das frac-
ções autónomas do direito de preferência em caso de venda ou dação em cumpri-
mento dessa mesma fracção.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/656c94a185f0afd880258591004405a7?OpenDocument 

6.3.3. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 3 de junho, Processo n.º 0688/11.7BECBR 
0330/18: Prejuízo fiscal. Dedução de prejuízos fiscais. Direito comunitário.

Sumário:

“Constitui prejuízo fiscal o saldo negativo entre os proveitos ou ganhos e demais varia-
ções patrimoniais positivas e os custos ou perdas e demais variações patrimoniais nega-
tivas susceptíveis de concorrer para o lucro tributável de um sujeito passivo de I.R.C. num 
dado período de tributação. O prejuízo fiscal é, em princípio, um corolário da periodiza-
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ção do lucro tributável, isto é, constitui, tendencialmente, uma mera consequência da 
particular extensão temporal do período por referência ao qual se determina a obriga-
ção de imposto (cfr.artºs.15, nº.1, al. a), 1), e 47 e seg., do C.I.R.C., em vigor em 2007).

A dedução de prejuízos fiscais de exercícios tributários anteriores, sistema de reporte de 
prejuízos consagrado na lei fiscal portuguesa (“carryforward method”), visa neutralizar 
os efeitos perniciosos da periodização do lucro tributável na tributação das sociedades. 
Com este pressuposto, esta exigência fiscal é imposta pelos princípios da capacidade 
contributiva, da tributação do rendimento real e da igualdade, vertidos nos artºs.103, 
104, nº.2, e 13, todos da C. R. Portuguesa.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/75df57300c59113c8025857e0030a646?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 3 de junho, Processo n.º 0365/18.8BEVIS: 
IRS. Início do prazo de prescrição. Suspensão de prazo. Inquérito criminal.

Sumário:

“O n.º 5 do artº 49º da Lei Geral Tributária atribuiu efeito suspensivo à existência do in-
quérito criminal em que estejam em investigação factos atinentes a uma concreta dívi-
da tributária, e determina que a duração da suspensão se inicia com a instauração do 
inquérito e cessa com o arquivamento ou trânsito em julgado da sentença.

Tendo esta lei, que veio instituir um novo facto suspensivo do prazo de prescrição, sido 
publicada em 31 de Dezembro de 2012 com a menção expressa de que entrava em 
vigor no dia 1 de Janeiro de 2013, é imperioso o entendimento de que entrou em vigor 
nessa data e porque a instauração do inquérito se achava em curso de constituição, 
passou o respectivo processo constitutivo a ficar imediatamente subordinado à lei nova 
pois foi na vigência desta que a constituição (ou seja, o facto constitutivo ”completo”) 
se veio a verificar.”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/18bc553206a92d4f80258588004d48b7?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 3 de junho, Processo n.º 018/10.5BELRS 
095/18: IRC. Tributação. Dividendos. Sujeito passivo não residente. Livre circulação de 
capitais. Convenção para evitar a dupla tributação. Juros indemnizatórios.

Sumário:

“Perante o artigo 24.º da CEDT Portugal/Holanda - no contexto da distribuição de di-
videndos por uma sociedade residente em Portugal a uma sociedade sua accionista 
residente na Holanda - é necessário apurar o tratamento fiscal conferido nos Países Bai-
xos aos dividendos em causa -maxime a sua isenção de tributação - para determinar a 
existência ou não do crédito de imposto e, desse modo, para aferir da eventual neutra-
lização da discriminação decorrente da tributação em sede de IRC de tais rendimentos 
e fazer respeitar a imposição comunitária da livre de circulação de capitais (art. 56º do 
Tratado da Comunidade Europeia, actual art. 63º TFUE).
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É ilegal a retenção na fonte, a título definitivo, que incide sobre dividendos distribuídos 
a uma entidade residente noutro Estado-Membro, efectuada à luz da legislação fiscal 
portuguesa, por tal configurar uma violação do direito de livre circulação de capitais, 
consagrado no art. 56º do Tratado da Comunidade Europeia, actual art. 63º TFUE, face 
à isenção de tributação no País de residência (Holanda).

Do disposto nos nºs. 1 a 3 do art. 43º da LGT resulta que, em caso de revisão, a diferença 
temporal relativamente ao termo inicial no pagamento de juros indemnizatórios (não 
serão devidos juros indemnizatórios entre o momento do pagamento indevido e o da 
revisão, apesar de haver erro imputável aos serviços) decorre do entendimento legisla-
tivo no sentido da culpa do contribuinte na formação dos prejuízos derivados do acto 
ilegal, por não ter sido diligente em usar, nos prazos normais, os meios de impugnação 
administrativa e contenciosa que a lei põe ao seu dispor.”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/eb32387fb18d3714802585880049408b?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1  

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 4 de junho, Processo n.º 1029/07.3BESNT: 
IRC. Custos. Consolidação fiscal.

Sumário:

“Se a Administração Fiscal duvidar fundadamente da inserção no interesse societário 
de determinada despesa impende sobre o contribuinte o ónus da prova de que tal 
operação se insere no respectivo escopo societário. Este ónus implica a demonstração 
do circuito económico-financeiro das despesas em presença, bem como os beneficiá-
rios das mesmas.

A exigência de prova documental não se confunde nem se esgota na exigência de 
factura, bastando um documento escrito, em princípio externo e com menção das ca-
racterísticas fundamentais da operação, uma vez que, ao contrário do que se passa 
com o IVA, em sede de IRC, a justificação do custo consubstancia uma formalidade 
probatória e, por isso, substituível por qualquer outro género de prova.

A consolidação do grupo de sociedades para efeitos fiscais não afasta os deveres de-
clarativos e contabilísticos que recaem sobre cada membro do grupo, quer antes, quer 
durante a sua integração no perímetro de consolidação.

O regime de consolidação do grupo de sociedades não afasta o direito ao reporte de 
prejuízos que assiste a cada sociedade membro do perímetro, uma vez extinta a con-
solidação.”.
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/4d9ea1258b5ac827802585820039c2ed?OpenDocument

6.4. BREVES
6.4.1. Doutrina Monografias e Publicações Periódicas

Alexandre de Soveral Martins, Administração de Sociedades Anónimas e Responsabili-
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dade dos Administradores, Almedina, junho 2020.

João Ricardo Catarino, Nuno Victorino, Direito Sancionatório Tributário, Almedina, junho 
2020.

Edgar Valles, Arrendamento Urbano, 2.ª Edição, Almedina, junho 2020.

Salvador da Costa, A Injunção e as Conexas Ação e Execução, 7.ª Edição, Almedina, 
junho 2020.

Pedro Ferreira de Sousa, O Procedimento Disciplinar Laboral, 4.ª Edição, Almedina, junho 
2020.

António Santos Abrantes Geraldes, Paulo Pimenta, Luís Filipe Pires de Sousa, Código de 
Processo Civil Anotado – Vol. II, Almedina, junho 2020.

Catarina Monteiro Pires, Rui Pereira Dias, Manual de Arbitragem Internacional Lusófona 
– Volume I, Almedina, junho 2020.

Maria João Antunes, Inês Horta Pinto, Código de Execução das Penas e das Medidas 
Privativas da Liberdade – Anotado, 2.ª Edição, Almedina, junho 2020.

Carlos Ferreira de Almeida, Contratos V, 2.ª Edição, Almedina, junho 2020.

Ireneu Cabral Barreto, Convenção Europeia dos Direitos do Homem – Anotada, 6.ª Edi-
ção Revista e Atualizada, Almedina, junho 2020.

Pedro Romano Martinez, Leonor Cunha Torres, Arnaldo da Costa Oliveira, Maria Eduar-
da Ribeiro, José Pereira Morgado, José Vasques, José Alves de Brito, Lei do Contrato de 
Seguro – Anotada, 4.ª Edição, Almedina, junho 2020.

6.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Ofício Circulado n.º 20224, de 05.06.2020, por despacho da Subdiretora-Geral de Servi-
ços IRC

Assunto: IRC. Taxas de derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável do período 
fiscal de 2019.
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20224_2020.pdf

Ofício Circulado n.º 35.130, de 18.06.2020, por despacho do Subdiretor-Geral da Área de 
Impostos Especiais sobre o Consumo - IEC

Assunto: Regras relativas ao álcool isento – artigo 67.º, n.º 3, do CIEC.
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_35130_2020.pdf

Ofício Circulado n.º 15776/2020, de 22.06.2020, por despacho da Subdiretora-Geral da 
Área de Gestão Aduaneira

Assunto: Taxas de câmbio para a determinação do  valor aduaneiro.
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15776_2020_DSTA.pdf

Ofício Circulado n.º 15777, de 24.06.2020, da Direção de Serviços de Tributação Adua-
neira

Assunto: Aplicação do sistema REX na UE no quadro do Acordo com Vietname.
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15777_2020.pdf

6.4.3. Miscelânea Economia, Finanças e Fiscalidade

O Conselho de Ministros aprovou, no dia 18 de junho, uma proposta de lei, a submeter à 
apreciação da Assembleia da República, que altera o Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, com o objetivo de promover uma contratação pública mais eficiente e 
descongestionar os tribunais, designadamente na vertente do contencioso pré-contra-
tual, promovendo a redução do número de procedimentos pré-contratuais suspensos 
por impugnação da decisão de adjudicação.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=352

Por outro lado, no dia 25 de junho, foi aprovada a  proposta de lei que altera diversas 
disposições fiscais no âmbito da justiça tributária, tendo em vista um reforço das garan-
tias dos contribuintes, da simplificação do sistema fiscal e de redução dos litígios exis-
tentes. Destacam-se: a criação de um mecanismo de conciliação entre a Autoridade 
Tributária e os contribuintes no final da fase de inspeção; a reformulação do regime de 
dispensa e atenuação de coimas; e o reforço do direito de audição dos contribuintes 
que solicitem uma informação vinculativa.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=354 

6.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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O Dia Mundial Anti-Contrafação comemorou-se no dia 5 de junho, tendo como objeti-
vo consciencializar a sociedade para o fenómeno da contrafação, da pirataria e ainda 
para os danos económicos causados por este tipo de ilícito. 

Para assinalar a data, o INPI e a Oficina Espanhola de Patentes e Marcas (OEPM), rea-
lizaram um vídeo sobre o papel das duas entidades ao nível da Propriedade Industrial 
(PI), alertando para a importância crescente da valorização da PI, bem como, para os 
efeitos nefastos da contrafação para a economia e para a saúde dos consumidores. 
Adicionalmente, o INPI elaborou ainda um artigo subordinado ao tema “Contrafação. 
Um dos Flagelos do séc. XXI”, disponível para consulta no site do INPI.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Dia-Mundial-da-Contrafacao 

De acordo com o INPI, a evolução dos pedidos de PI no contexto da COVID-19 tem 
sido gradualmente positiva, registando-se um aumento em todas as modalidades de PI, 
após as quebras registadas no início do ano. Assim, de acordo com os dados provisórios 
para o mês de maio, todas as modalidades de PI aparentam estar a crescer, invertendo 
a tendência negativa dos últimos meses, com especial destaque para as marcas, que 
registaram um aumento considerável no número de pedidos apresentados face aos 
meses anteriores, bem como para o design, que teve, novamente, um acréscimo no 
número de objetos apresentados.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Evolucao-dos-pedidos-de-PI-no-contexto-da-Covid-19 

No âmbito do Dia Mundial Anti-Contrafação, o EUIPO/Europol publicaram um novo re-
latório sobre o crime na PI e as suas ligações a outros crimes graves, nomeadamente a 
interligação entre os crimes de PI e as atividades ligadas a Gangues de Crime Organi-
zado (GCO), demonstrando-se que os produtos contrafeitos representam um ataque 
contra a sociedade, que requer uma resposta internacional.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Relatorio-EUIPO-Europol-IP-Crime-and-its-links-to-other-serious-crimes 

O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) publicou um novo rela-
tório sobre a situação da infração aos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), revelan-
do que os danos causados pela contrafação privam os governos de receitas e podem 
apoiar crimes graves, como o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. 
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/EUIPO-publica-relat-243rio-sobre-infra-231-245es-aos-DPI-em-2020-160-1 

De acordo com o ‘Withdrawal Agreement’ (Acordo de saída) celebrado entre a UE e 
o Reino Unido (RU), o RU retirou-se da UE a 1 de fevereiro de 2020. No entanto, o With-
drawal Agreement estipula que durante o período de transição, que irá durar até 31 de 
dezembro de 2020, a legislação da UE continuará a ser aplicada no RU, aplicando-se 
tal extensão igualmente à legislação e instrumentos regulamentares relativos às Marcas 
da UE e Desenhos Comunitários.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Impacto-da-said-do-Reino-Unido-da-Uniao-Europeia 

ÍNDICE

https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Dia-Mundial-da-Contrafacao
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Evolucao-dos-pedidos-de-PI-no-contexto-da-Covid-19
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Relatorio-EUIPO-Europol-IP-Crime-and-its-links-to-other-serious-crimes
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/EUIPO-publica-relat-243rio-sobre-infra-231-245es-aos-DPI-em-2020-160-1
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Impacto-da-said-do-Reino-Unido-da-Uniao-Europeia


E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 113

JULHO
2020

ÍNDICE



E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 / JULHO 114

7. E-LEGAL® NEWSLETTER – JULHO 2020

7.1. EDITORIAL – MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS NO ÂMBITO DA PANDEMIA CO-
VID-19

O mês de julho ficou marcado, no plano legislativo, tal como os meses que o antecede-
ram, pela publicação de variada legislação com vista a fazer face aos constrangimen-
tos trazidos pela situação pandémica, criando-se medidas excecionais e temporárias 
no âmbito da pandemia Covid-19 de forma a fomentar a retoma da atividade econó-
mica.

Assim, salientam-se três diplomas: o Decreto-Lei n.º 39-A/2020, de 16 de julho, que pro-
cede à alteração de várias medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia 
da doença Covid-19, definindo ainda procedimentos de atribuição de financiamento 
e compensações aos operadores de transportes essenciais, e alterando as medidas 
excecionais de organização e funcionamento das atividades educativas e formativas 
e da Resolução.

O Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, que cria o apoio extraordinário à retoma 
progressiva da atividade em empresas em situação de crise empresarial com redução 
temporária do período normal de trabalho, como medida excecional e temporária no 
âmbito da pandemia Covid-19. 

Por fim, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, de 31 de julho, que declara 
a situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença Covid-19. 

No âmbito jurisprudencial,  saliente-se o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 422/2020, 
Processo n.º 528/2017, em que se discutiu a aplicação dos artigos 4.º, n.º 1, do Regula-
mento 3665/87 e do artigo 19.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CEE) n.º 2220/85, mor-
mente a questão de saber se na situação em apreço se verificou o direito à concessão 
definitiva do montante adiantado a título de restituição à exportação.

Destaca-se, também, o Acórdão do Tribunal de Justiça, de 15 de julho, Processo T778/16 
e T892/16, em que se decidiu que a Comissão não conseguiu demonstrar a existência 
de vantagem seletiva, para efeitos do disposto no artigo 107.º, n.º 1 do TFUE, decretan-
do-se a anulação da decisão impugnada.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, sublinhamos a aprovação em sede de Conselho 
de Ministros, de uma proposta de lei que cria o processo extraordinário de viabilização 
de empresas, instituindo um mecanismo processual excecional e temporário no âmbito 
da pandemia Covid-19, destinado exclusivamente a empresas que se encontrem em 
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situação económica difícil ou de insolvência, iminente ou atual.

7.2. LEGISLAÇÃO

Lei n.º 20/2020, de 1 de julho: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14-G/2020, 
de 13 de abril, que estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da edu-
cação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/136990466 

Decreto-Lei n.º 33/2020, de 1 de julho: Aprova medidas excecionais para garantir o 
acesso ao ensino superior, no ano letivo de 2020-2021, por estudantes oriundos dos siste-
mas de ensino secundário estrangeiros.
https://dre.pt/application/conteudo/136990468 

Portaria n.º 163/2020, de 1 de julho: Procede à sétima alteração ao Regulamento Es-
pecífico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 
97-A/2015, de 30 de março.
https://dre.pt/application/conteudo/136990470 

Portaria n.º 164/2020, de 2 de julho: Procede à oitava alteração do Regulamento Espe-
cífico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, anexo à Portaria 
n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro.
https://dre.pt/application/conteudo/137022370 

Decreto-Lei n.º 33-A/2020, de 2 de julho: Procede à apropriação pública da participa-
ção social detida pela Winterfell 2 Limited na Efacec Power Solutions, SGPS, S. A. (Efa-
cec), por via de nacionalização do respetivo controlo acionista, com vista à salvaguar-
da do interesse público nacional, nos termos do regime jurídico de apropriação pública, 
aprovado em anexo à Lei n.º 62 -A/2008, de 11 de novembro.
https://dre.pt/application/conteudo/137126910 

Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2020/A, de 3 de julho: Procede à primeira alte-
ração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2020/A, de 27 de janeiro, que regula-
menta a atribuição de incentivos financeiros para a aquisição de veículos elétricos e de 
pontos de carregamento.
https://dre.pt/application/conteudo/137126900 

Lei n.º 23/2020, de 6 de julho: Procede à primeira alteração ao Estatuto da Ordem dos 
Advogados, aprovado pela Lei n.º 145/2015, de 9 de setembro, revendo o estatuto re-
muneratório do revisor oficial de contas que integra o respetivo conselho fiscal.
https://dre.pt/application/conteudo/137261492 
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Lei n.º 24/2020, de 6 de julho: Transpõe para a ordem jurídica nacional o artigo 1.º, os 
pontos 4), 9), 10) e 11) do artigo 2.º e os artigos 9.º, 9.º-A e 9.º-B da Diretiva (UE) 2016/1164 
do Conselho, de 12 de julho de 2016, que estabelece regras contra as práticas de elisão 
fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do mercado interno, alterada 
pela Diretiva (UE) 2017/952 do Conselho, de 29 de maio de 2017, no que respeita a 
assimetrias híbridas com países terceiros, alterando o Código do Imposto sobre o Ren-
dimento das Pessoas Coletivas (IRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 
novembro.
https://dre.pt/application/conteudo/137261493 

Lei n.º 25/2020, de 7 de julho: Adapta os regimes sancionatórios previstos nos regimes 
jurídicos aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades 
gestoras de fundos de titularização de créditos, alterando o Regime Geral dos Organis-
mos de Investimento Coletivo, o Regime Jurídico do Capital de Risco, Empreendedoris-
mo Social e Investimento Especializado, o Regime Jurídico da Titularização de Créditos 
e o Código dos Valores Mobiliários.
https://dre.pt/application/conteudo/137350708 

Portaria n.º 165/2020, de 7 de julho: Regula os termos de depósito e publicação das 
decisões arbitrais em matéria administrativa e tributária, ao abrigo do artigo 185.º-B do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos e do artigo 16.º do Regime Jurídico 
da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de 
janeiro.
https://dre.pt/application/conteudo/137350709 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho: Aprova o Plano Nacio-
nal Energia e Clima 2030 (PNEC 2030).
https://dre.pt/application/conteudo/137618093 

Decreto-Lei n.º 35/2020, de 13 de julho: Altera a proteção dos trabalhadores contra os 
riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos, 
transpondo as Diretivas (UE) 2017/2398, 2019/130 e 2019/983.
https://dre.pt/application/conteudo/137703603 

Portaria n.º 170/2020, de 13 de julho: Determina a entrada em funcionamento do Juízo 
do Trabalho de Almada.
https://dre.pt/application/conteudo/137703605 

Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho: Regulamenta os procedimentos, condições e 
termos de acesso do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, 
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previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, a conceder pelo Ins-
tituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.).
https://dre.pt/application/conteudo/137809012 

Portaria n.º 171/2020, de 14 de julho: Aprova o regime excecional de incentivos à recu-
peração da atividade assistencial não realizada por força da situação epidemiológica 
provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, nos termos 
previstos no Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho.
https://dre.pt/application/conteudo/137808121 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, de 14 de julho: Declara, na sequên-
cia da situação epidemiológica da COVID-19, até às 23:59 h do dia 31 de julho de 2020, 
a situação de calamidade, contingência e alerta.
https://dre.pt/application/conteudo/137956081 

Decreto-Lei n.º 36/2020, de 15 de julho: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
14-E/2020, de 13 de abril, que estabelece um regime excecional e temporário para a 
conceção, o fabrico, a importação, a comercialização nacional e a utilização de dis-
positivos médicos para uso humano e de equipamentos de proteção individual.
https://dre.pt/application/conteudo/137939968 

Decreto-Lei n.º 37/2020, de 15 de julho: Estabelece medidas de apoio social no âmbito 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, que aprova o Progra-
ma de Estabilização Económica e Social.
https://dre.pt/application/conteudo/137939969 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2020/A, de 15 de julho: Primeira alteração ao Decre-
to Legislativo Regional n.º 9/2012/A, de 20 de março, que estabelece o regime jurídico 
do acesso e utilização de recursos naturais da Região Autónoma dos Açores para fins 
científicos.
https://dre.pt/application/conteudo/137939970 

Declaração de Retificação n.º 25-A/2020, de 15 de julho: Retifica a Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 53-A/2020, de 14 de julho, que declara a situação de calamidade, 
contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 135, 2.º suplemento, de 14 de julho de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/138054861 

Decreto-Lei n.º 37-A/2020, de 15 de julho: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 
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n.º 28-B/2020, de 26 de junho, que estabelece o regime sancionatório aplicável ao in-
cumprimento dos deveres estabelecidos por declaração da situação de alerta, contin-
gência ou calamidade.
https://dre.pt/application/conteudo/138054866 

Decreto-Lei n.º 39-A/2020, de 16 de julho: Procede: a) À décima quarta alteração ao 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e tem-
porárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID-19;

b) À primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, que estabelece 
a definição de procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos 
operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19;

c) À primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, que estabelece 
medidas excecionais de organização e funcionamento das atividades educativas e 
formativas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/138217278 

Decreto-Lei n.º 39-B/2020, de 16 de julho: Autoriza o Governo a adquirir participações 
sociais, direitos económicos e prestações acessórias relativas à TAP — Transportes Aé-
reos Portugueses, SGPS, S. A. (TAP SGPS).
https://dre.pt/application/conteudo/138217594 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-C/2020, de 17 de julho: Aprova a concessão 
pela República Portuguesa de um empréstimo à Transportes Aéreos Portugueses, S. A., 
bem como as minutas dos respetivos contratos de financiamento e acordo comple-
mentar ao contrato de financiamento.
https://dre.pt/application/conteudo/138348114

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho: Estabelece medidas 
excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/138461849

Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho: Procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de 
março (Orçamento do Estado para 2020), e à alteração de diversos diplomas.
https://dre.pt/application/conteudo/138762310

Resolução da Assembleia da República n.º 49/2020, de 27 de julho: Apreciação da apli-
cação do estado de emergência, declarado pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 14-A/2020, de 18 de março.
https://dre.pt/application/conteudo/138852741

Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho:  Cria o apoio extraordinário à retoma progres-
siva de atividade em empresas em situação de crise empresarial com redução tempo-
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rária do período normal de trabalho.
https://dre.pt/application/conteudo/139209038 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, de 31 de julho:  Declara a situação 
de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/139207969

7.3. JURISPRUDÊNCIA
7.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de julho, Processo C-76/19: Reenvio prejudicial. 
União aduaneira. Código Aduaneiro Comunitário. Artigo 32.°, n.° 1, alínea c). Regulamento 
(CEE) n.° 2454/93. Artigos 157.°, n.° 2, 158.°, n.° 3, e 160.°. Determinação do valor adua-
neiro. Ajustamento. Direitos de exploração relativos às mercadorias a avaliar. Direitos 
de exploração que constituem uma “condição de venda” das mercadorias a avaliar. 
Direitos de exploração pagos pelo comprador à sua sociedade‑mãe em contrapartida 
do fornecimento do know‑how necessário ao fabrico de produtos acabados. Mercado-
rias adquiridas a terceiros e que constituem componentes a incorporar nas mercadorias 
objeto de licença.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0076 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de julho, Processo C-199/19: Reenvio prejudicial. 
Medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais. Diretiva 
2011/7/UE. Conceito de “transação comercial”. Prestação de serviços. Artigo 2.°, ponto 
1. Contrato de locação. Pagamentos periódicos. Calendário de pagamentos em pres-
tações. Artigo 5.°. Alcance.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0199 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de julho, Processo C231/19: Reenvio prejudicial. 
Fiscalidade. Imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Diretiva 2006/112/CE. Isenções. 
Artigo 135.o, n.o 1, alínea g). Isenções das operações de gestão de fundos comuns de 
investimento. Prestação única utilizada para a gestão de fundos comuns de investimen-
to e de outros fundos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0231

Acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de julho, Processo T778/16 e T892/16: Auxílio do 
Estado. Auxílio implementado na Irlanda. Decisão que declara o auxílio incompatível 
com o mercado interno e ilegal e declaração de recuperação do auxílio. Decisão no 
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âmbito fiscal (decisões em matéria de fiscalidade). Vantagens fiscais seletivas. O princí-
pio “Arm’s length”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62016TJ0778 

7.3.2. Tribunal Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 422/2020, de 15 de julho, Processo n.º 528/2017:

Discutiu-se a aplicação dos artigos 4.º, n.º 1, do Regulamento 3665/87 e do artigo 19.º, 
n.º 1, alínea a), do Regulamento (CEE) n.º 2220/85, mormente a questão de saber se na 
situação em apreço se verificou o direito à concessão definitiva do montante adianta-
do a título de restituição à exportação.

Alegou-se a inconstitucionalidade da interpretação (do TJUE relativamente ao DUE) do 
nº1 do art. 4º do Regulamento 3665/87 e da al. a) do nº 1 do art. 19º do Regulamento 
2220/85, invocando o princípio da igualdade por violação do art. 13º da CRP. 

O Tribunal entendeu, contudo, que a questão de inconstitucionalidade suscitada não 
foi substanciada, não se verificando um mínimo de correspondência ao segmento final 
do artigo 8.º, n. 4 da CRP: “[…] princípios fundamentais do Estado de direito democrá-
tico”.

O Tribunal Constitucional decidiu “não tomar conhecimento do recurso interposto por 
A1, Lda.”
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200422.html

7.3.3. Tribunais Judiciais 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2 de julho, Processo n.º 17474/16.0T8LSB-
-C.L1-6: Custas de parte. Depósito. Inconstitucionalidade. Princípio da proporcionalida-
de. Princípio da tutela jurisdicional efectiva. Caução. Garantia bancária. Custas.

Sumário:

“A norma prevista no nº 2 do artº 26-A do RCP (introduzida pela Lei nº 27/2019 de 28 de 
Março), ao exigir o depósito do valor total da nota de custas de parte, como requisito 
de admissibilidade de reclamação, é inconstitucional por violação do princípio da pro-
porcionalidade e da tutela jurisdicional efectiva constante dos arts 18 nº2 e 3 e 20 nº1 e 
5 da Constituição.

As despesas suportadas com a constituição de garantia bancária, prestadas em inci-
dente de caução, não integram o conceito de encargos previstos no artº 26 nº3 b) do 
RCP.”.
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/053b958415efaee8802585a10030d595?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 8 de julho, Processo n.º 159/15.2T8VL-
N-B.G1: Graduação de créditos. Penhor. Créditos privilegiados.

Sumário: 
“Os créditos garantidos por penhor, quando concorram com créditos dos Trabalhado-
res, do Estado e da Segurança Social, que gozam de privilégio mobiliário geral, devem 
ser graduados em primeiro lugar relativamente aos bens sobre os quais foi constituído 
o penhor, seguindo-se-lhes, pela ordem por que foram mencionados, os créditos privi-
legiados.”.
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/f8a91285a41811b9802585a7002de2a9?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 8 de julho, Processo n.º 489/17.9T8A-
VV.G1: Seguro desportivo obrigatório. Indemnização por incapacidade. Danos não pa-
trimoniais.

Sumário:

“O Dec.-Lei nº 10/2009 de 12 de Janeiro, que regula o Regime Jurídico do Seguro Des-
portivo Obrigatório, tem como fundamento a necessidade de proteger o praticante 
desportivo que se enquadra no seu âmbito em caso de acidente pelo que tal contrato 
contem elementos necessários impostos por normas imperativas e elementos negociais 
estabelecidos no quadro da autonomia das partes.

O seguro desportivo está configurado como um misto de seguro de pessoas e de bens.

Neste seguro, na fixação da atribuição patrimonial concreta devida em caso de inva-
lidez permanente parcial, não se deve atender aos critérios usualmente utilizados na 
jurisprudência para fixar a indemnização pelos danos patrimoniais decorrentes da in-
capacidade permanente, antes tal atribuição patrimonial deve ser apurada mediante 
cálculo matemático em função do grau de incapacidade fixado, único critério previsto 
no art. 16º nº 1 d) desse diploma.

Do referido diploma não se retira a obrigatoriedade de ressarcir os danos não patrimo-
niais sofridos pelo praticante desportivo.”.
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/254d09e5492d9237802585a7004f4f4b?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 8 de julho, Processo n.º 3155/19.7T8VC-
T-A.G1: Inversão do contencioso. Pretensão correspondente a tutela definitiva.

Sumário:

“A formulação de uma pretensão no sentido da inversão do contencioso não faculta 
o direito de formular num procedimento cautelar um pedido correspondente a uma 
tutela definitiva, como é o caso de um pedido de indemnização para reparação de 
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lesão sofrida;

Ao invés: é o tipo de providência cautelar peticionado que condiciona a possibilidade 
de inversão do contencioso;

Não sendo admissível a formulação num procedimento cautelar de um pedido que te-
nha ab initio caracter definitivo, como sucede com um pedido de indemnização, muito 
menos o será a ampliação de um tal pedido.”.
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/e6c188c5867b04b1802585a60052b216?OpenDocument 

7.3.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 8 de julho, Processo n.º 010/20.1BALSB: 
Tributação autónoma. Deduções.

Sumário:

“As tributações autónomas, embora liquidadas no âmbito do IRC, constituem uma im-
posição fiscal material e estruturalmente distinta deste. 

Para não frustrar os objectivos tributários prosseguidos com a tributação através de tri-
butações autónomas não são admitidas deduções à respectiva colecta que não este-
jam expressamente previstas na lei, designadamente, está excluída a possibilidade de 
dedução dos montantes apurados a título do benefício fiscal SIFIDE II, aprovado pelo 
artigo 133.º da Lei n.º 55-A/2010.

Esta interpretação normativo-legal dos preceitos tributários do CIRC e do Regime legal 
do SIFIDE II não foi alterada com a introdução do n.º 21 ao artigo 88.º do CIRC por efeito 
da aprovação da Lei n.º 7-A/2016.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/941442b2062cf485802585a40048e9bd?OpenDocument 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 15 de julho, Processo n.º 03112/12.4BEL-
RS 01009/17: Preços de transferência. Questão de facto. Questão de direito. Incompe-
tência.

Sumário:

“No âmbito dos contratos celebrados entre empresas que estão entre si numa situação 
especial reconduzível ao disposto no artigo 58.º do CIRC (actualmente, artigo 63.º do 
CIRC – regime jurídico dos preços de transferência), a interpretação das cláusulas con-
tratuais com base nas quais se definam regras que hão-de servir de base ao apuramen-
to da matéria tributável é ainda um juízo sobre a matéria de facto. 

 Embora se aceite que a interpretação das cláusulas do contrato possa ser qualificada 
como uma questão mista (de facto e de direito), por envolver, por um lado, a interpre-
tação da vontade das partes contratuais na determinação das contas que pretendiam 
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utilizar no apuramento da matéria colectável para efeitos da tributação em Portugal 
(juízo de facto), e, por outro, a interpretação normativa das cláusulas contratuais e le-
gais que definem o princípio da plena concorrência no âmbito dos negócios jurídicos 
entre pessoas que estão entre si numa relação especial (preços de transferência), a ver-
dade é que basta que existam questões de facto para decidir, i. e., que o recurso não 
tenha como fundamento exclusivo matéria de direito, para que, consequentemente, 
a competência para o seu conhecimento seja do Tribunal Central Administrativo e não 
do Supremo Tribunal Administrativo.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ccb0ea961d5804d8802585ad004acb3e?OpenDocument 

7.4. BREVES
7.4.1. Doutrina Monografias e Publicações Periódicas

ABÍLIO NETO, Código de Processo Civil Anotado, 5.ª Edição, Ediforum, julho 2020

ANTÓNIO ABRANTES GERALDES I CARLOS LOPES DO REGO I MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA I PEDRO 
PINHEIRO TORRES, O Novo Regime do Processo de Inventário e Outras Alterações na Le-
gislação Processual Civil, Almedina, julho 2020

ANTÓNIO ABRANTES GERALDES, Recursos em Processo Civil, 6.ª Edição Atualizada, Almedi-
na, julho 2020

DOMINGOS SILVA CARVALHO SÁ, Do Inventário, 8.ª Edição Revista e Atualizada, Almedina, 
julho 2020

GUILHERME DE OLIVEIRA, Estudos de Direito da Família, Almedina, julho 2020

GUILHERME DRAY I CATARINA GRANADEIRO, An Introduction to Portuguese Employment and 
Labour Law, 2.ª Edição, Almedina, julho 2020

IVA CARLA VIEIRA, Guia Prático de Direito Comercial, 5.ª Edição, Almedina, julho 2020

JOÃO CURA MARIANO, Impugnação Pauliana, 3.ª Edição, Almedina, junho 2020

LUÍS FILIPE PIRES DE SOUSA, Noções de Psicologia do Testemunho, Almedina, julho 2020

MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Tratado de Direito do Trabalho, Parte III - Situações 
Laborais Colectivas, Almedina, 3.ª Edição, julho 2020
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RICARDO PEDRO I CARLA AMADO GOMES, Direito Administrativo de Necessidade e de Ex-
cepção, AAFDL Editora, julho 2020

SALVADOR DA COSTA, Os Incidentes da Instância, 11.ª Edição Atualizada e Ampliada, 
Almedina, julho 2020

7.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Ofício Circulado n.º 30224, de 01.07.2020, por despacho do Subdiretor-Geral da Área de 
Gestão Tributária-IVA

Assunto: IVA – Prorrogação do prazo para entrega da declaração periódica e paga-
mento do respetivo imposto. Apuramento do imposto com base no sistema E-fatura. 
(Complemento ao ofício-circulado n.º 30221, de 2020-05-12).
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30224_2020.pdf 

Ofício Circulado n.º 20225, de 02.07.2020, por despacho da Subdiretora-Geral do IR e 
das Relações Internacionais

Assunto: Prova dos requisitos de aplicação do regime previsto no artigo 51.º do código 
do IRC (CIRS) – Artigo 51.º-B.
 https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20225_2020.pdf 

Despacho n.º 258/2020 – XXll, de 16.07.2020, do Secretário de Estado Adjunto e dos As-
suntos Fiscais
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_258_2020_XXII.pdf 

Despacho n.º 259/2020 – XXll, de 16.07.2020, do Secretário de Estado Adjunto e dos As-
suntos Fiscais
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_259_2020_XXII.pdf 

7.4.3. Miscelânea Economia, Finanças e Fiscalidade

O Conselho de Ministros aprovou, no dia 2 de julho, o decreto-lei que procede à apro-
priação pública da participação social detida pela Winterfell 2 Limited na Efacec Power 
Solutions, por via de nacionalização de 71,73% do capital social da empresa, com vista 
à salvaguarda do interesse público nacional. 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=356

Por outro lado, no dia 16 de julho, foi aprovada a proposta de lei que cria o processo 
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extraordinário de viabilização de empresas, institui-se um mecanismo processual tem-
porário, de natureza extraordinária, destinado exclusivamente a empresas que se en-
contrem em situação económica difícil ou de insolvência, iminente ou atual, em virtude 
da COVID-19.

A fim de garantir que seja tramitado de forma particularmente célere, além do en-
curtamento dos prazos e da supressão da fase da reclamação de créditos, atribui-se 
prioridade a este processo extraordinário sobre os demais processos também urgentes 
(processos de insolvência, PER e PEAP).
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=359

7.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

As diversas medidas excecionais e temporárias destinadas a viabilizar e promover a 
prática de atos por meios de comunicação à distância, no âmbito dos processos que 
correm termos nos julgados de paz, atos, processos e procedimentos de registo e pro-
cedimentos conduzidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., nomea-
damente quanto à prática de atos exclusivamente online e comunicação eletrónica, 
foram prorrogados até 31 de dezembro de 2020.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Meios-de-comunicacao-a-distancia-procedimentos-conduzidos-pelo-INPI 

Foi publicada a nova Tabela de Taxas de Propriedade Industrial, que veio atualizar as ta-
xas relativas às várias modalidades de Propriedade Industrial para o ano de 2020, tendo 
entrado em vigor a 1 de julho.

https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Tabela-de-Taxas-2020 

A Comissão Europeia (CE) lançou a 18 de junho uma consulta pública, aberta até 4 de 
setembro de 2020, com o objetivo de reunir opiniões/pontos de vista dos cidadãos e 
stakeholders sobre o futuro da educação digital durante, no período de recuperação e 
pós-recuperação da COVID-19. Esta consulta contribuirá para atualização do próximo 
Plano de Ação relativo à Educação Digital da CE (PAED).
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/UE-lanca-consulta-publica-sobre-futuro-da-educacao-digital-em-tempo-de-COVID-19 

A CE publicou um roteiro referente ao Plano de Ação sobre Propriedade Intelectual, 
cujo período de consulta pública está aberto até 14 de agosto de 2020, visando infor-
mar os cidadãos e as partes interessadas sobre o trabalho da Comissão, a fim de per-
mitir o respetivo feedback e a participação efetiva em futuras atividades de consulta.

Os cidadãos e as partes interessadas poderão pronunciar-se sobre o entendimento da 
Comissão quanto aos problemas e às soluções apresentadas para a sua resolução, bem 
como, a disponibilizar qualquer informação que entendam por relevante.
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A Comissão resumirá as contribuições recebidas num relatório de síntese, que explicará 
a forma como as contribuições foram tidas em conta e, se for caso disso, a razão pela 
qual certas sugestões não foram aceites.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Plano-de-Acao-sobre-Propriedade-Inteletual 
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8. E-LEGAL® NEWSLETTER – AGOSTO 2020

8.1. EDITORIAL – ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DO IVA, DO REGIME DO IVA NAS TRANSAÇÕES 
INTRACOMUNITÁRIAS E DO CÓDIGO DO IRS

O mês de agosto ficou marcado, no plano legislativo, pela aprovação e publicação da 
Lei n.º 47/2020, de 24 de agosto, que altera o Código do IVA, o Regime do IVA nas Tran-
sações Intracomunitárias e legislação complementar relativa a este imposto, no âmbito 
do tratamento do comércio eletrónico e, bem assim, a Lei n.º 48/2020, de 24 de agosto, 
alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

Destaque ainda, no plano legislativo, para o Decreto-Lei n.º 58-A/2020, de 14 de agosto,  
que procedeu à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, pror-
rogando o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação 
de crise empresarial e criando outras medidas de proteção ao emprego, no âmbito do 
Programa de Estabilização Económica e Social. 

No âmbito jurisprudencial,  saliente-se o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 429/2020, 
de 11 de agosto, Processo n.º 577/2020, em que se discutiu a constitucionalidade das 
normas constantes dos artigos 6.º, n.º 4, alínea c), 10.º, n.º 4, alínea c), e 10.º, n.º 9, do 
Decreto intitulado «Adapta à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 45/2018, de 10 
de agosto, que estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e 
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma ele-
trónica».

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, sublinhamos a aprovação em sede de Conselho 
de Ministros, do Decreto-Lei que atualiza a idade de acesso às pensões e elimina o fa-
tor de sustentabilidade nos regimes especiais de antecipação da idade de pensão de 
velhice.

8.2. LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei n.º 47/2020, de 3 de agosto: Designa as entidades competentes para as-
segurar o registo e o tratamento dos dados inscritos no Cadastro Nacional de Animais 
Utilizados em Circos (CNAUC), a publicitação dos dados no portal nacional de animais 
utilizados em circos (PNAUC), o registo especial de animais selvagens, as apreensões de 
animais não declarados e a recolocação voluntária dos animais em centros de acolhi-
mento.
https://dre.pt/application/conteudo/139348417 

Decreto-Lei n.º 48/2020, de 3 de agosto: i) Define, para efeitos do n.º 7 do artigo 2.º e do 
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artigo 10.º-A do Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual, os cam-
pos de dados do ficheiro SAF-T (PT), relativo à contabilidade, bem como os respetivos 
procedimentos a adotar; ii) Procede à eliminação da obrigação de comunicação de informações 
relativas aos estabelecimentos dos contribuintes, prevista no Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de feve-
reiro. 
https://dre.pt/application/conteudo/139348418 

Portaria n.º 179/2020, de 3 de agosto: Aprova os valores dos coeficientes de revaloriza-
ção a aplicar na atualização das remunerações anuais registadas que servem de base 
de cálculo às pensões iniciadas durante o ano de 2020.
  https://dre.pt/application/conteudo/139348419 

Portaria n.º 180/2020, de 3 de agosto: Aprova o Regulamento das Linhas de Apoio ao 
Setor Cultural no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, constante 
do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/139348420 

Portaria n.º 180-A/2020, de 3 de agosto: Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Ins-
titucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior 
Privado para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2020 -2021, cujo texto se publica 
em anexo a esta portaria e da qual faz parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/139472778 

Portaria n.º 180-B/2020, de 3 de agosto: Aprova o Regulamento do Concurso Nacional 
de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano 
Letivo de 2020 -2021, cujo texto se publica em anexo a esta portaria e da qual faz parte 
integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/139472779 

Decreto-Lei n.º 49/2020, de 4 de agosto: Estabelece o regime sancionatório aplicável à 
violação de regras sobre acesso à Internet aberta e sobre chamadas intra-União Euro-
peia reguladas.
https://dre.pt/application/conteudo/139472786 

Decreto Regulamentar n.º 2/2020, de 4 de agosto: Estabelece o regime de autorização 
do cultivo e exploração industrial de variedades de cânhamo.
https://dre.pt/application/conteudo/139472787 

Portaria n.º 183/2020, de 5 de agosto: Cria os cursos de Português Língua de Acolhimen-
to, adiante designados por «cursos PLA», assim como as regras a que obedecem a sua 
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organização, funcionamento e certificação.
https://dre.pt/application/conteudo/139563956 

Portaria n.º 184/2020, de 5 de agosto: Prorroga a suspensão de verificação do requisito 
de não existência de dívidas de entidades candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., para 
a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos de apoios financeiros pelo 
IEFP, I. P., às respetivas entidades, no âmbito das medidas de emprego e formação pro-
fissional em vigor, determinado através da Portaria n.º 94-B/2020, de 17 de abril. 
https://dre.pt/application/conteudo/139563957 

Decreto-Lei n.º 50/2020, de 7 de agosto: Prorroga o período de vigência do Decreto-Lei 
n.º 89/2010, de 21 de julho, na sua redação atual, que aprova o regime excecional de 
contratação de médicos aposentados pelos serviços e estabelecimentos do Serviço 
Nacional de Saúde.
https://dre.pt/application/conteudo/139804818 

Decreto-Lei n.º 51/2020, de 7 de agosto: Procede à: i) Primeira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 24/2020, de 25 de maio, que regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias 
de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-19, para a época balnear 
de 2020; b) Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de maio, que estabelece um regime excecional e 
temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/139804819 

Decreto n.º 5/2020, de 7 de agosto: Aprova, para adesão, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Contratos para Venda Internacional de Mercadorias, adotada em Viena, 
em 11 de abril de 1980.
https://dre.pt/application/conteudo/139804820 

Portaria n.º 191/2020, de 10 de agosto: Aprova o modelo oficial do adicional de solida-
riedade sobre o setor bancário (declaração modelo 57), bem como as respetivas ins-
truções de preenchimento, constantes do anexo à presente portaria e que dela fazem 
parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/139918079 

Portaria n.º 192/2020, de 10 de agosto: Estabelece um reforço extraordinário da com-
participação financeira da segurança social em 2020, prevista no n.º 1 do artigo 16.º da 
Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua redação atual, destinado às instituições 
particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas, para as respostas so-
ciais Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Lar Residencial, Residência Autónoma e 
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Serviço de Apoio Domiciliário para pessoas idosas e para pessoas com deficiência.
https://dre.pt/application/conteudo/139918080 

Portaria n.º 193/2020, de 10 de agosto: Estabelece medidas excecionais e temporárias 
de resposta à pandemia causada pela doença COVID-19 no âmbito dos apoios finan-
ceiros atribuídos às associações de jovens no ano de 2020 quanto: a) Aos programas 
de apoio financeiro ao associativismo jovem, criados pela Portaria n.º 1230/2006, de 
15 de novembro; b) Ao Programa Formar+, criado pela Portaria n.º 382/2017, de 20 de 
dezembro.
https://dre.pt/application/conteudo/139918081 

Lei n.º 31/2020, de 11 de agosto: Procede à primeira alteração, por apreciação parla-
mentar, ao Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, que altera as medidas excecionais e 
temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/140013516

Decreto-Lei n.º 52/2020, de 11 de agosto: Estabelece o responsável pelo tratamento dos 
dados e regula a intervenção do médico no sistema digital STAYAWAY COVID, para 
dispositivos móveis pessoais com sistema operativo «iOS» ou «Android».
https://dre.pt/application/conteudo/140013521 

Decreto-Lei n.º 53/2020, de 11 de agosto: a) Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva (UE) 2020/876 do Conselho, de 24 de junho de 2020, para fazer face à necessi-
dade urgente de diferir certos prazos para a apresentação e a troca de informações no 
domínio da fiscalidade devido à pandemia da doença COVID-19; b) Cria o Fórum de 
monitorização da implementação da Lei n.º 26/2020, de 21 de julho (Fórum DAC 6); c) 
Procede à quinta alteração do Decreto-Lei n.º 219/2001, de 4 de agosto, que consagra 
o regime fiscal das operações de titularização de créditos efetuados nos termos do De-
creto-Lei n.º 453/99, de 5 de novembro.
https://dre.pt/application/conteudo/140013522 

Decreto-Lei n.º 54/2020, de 11 de agosto: a) Aprova o benefício concedido aos organi-
zadores de congressos, feiras, exposições, seminários, conferências e similares, através 
da restituição do montante equivalente ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
suportado e não dedutível com as despesas relativas à organização daqueles eventos 
e o respetivo procedimento; b) Aprova o procedimento de restituição do montante 
correspondente ao IVA cobrado em iniciativas sem fins lucrativos realizadas para ar-
recadação de fundos para apoio às vítimas dos incêndios ocorridos em 2017 na zona 
de Pedrógão Grande; c) Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 84/2017, de 
21 de julho, que regula o benefício concedido às Forças Armadas, às forças e serviços 
de segurança, aos bombeiros, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, às instituições 
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particulares de solidariedade social, às entidades sem fins lucrativos do sistema nacional 
de ciência e tecnologia e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. 
P. (ICNF, I. P.), através da restituição total ou parcial do montante equivalente ao IVA 
suportado em determinadas aquisições de bens e serviços.
https://dre.pt/application/conteudo/140013523

Lei n.º 32/2020, de 12 de agosto: Cria um mecanismo extraordinário de regularização 
de dívidas por não pagamento de propinas, taxas e emolumentos nas instituições de 
ensino superior públicas para estudantes do ensino superior público.
https://dre.pt/application/conteudo/140087202 

Lei n.º 33/2020, de 12 de agosto: Adequa a composição da Comissão de Acesso aos 
Documentos Administrativos ao regime de incompatibilidades previsto no Estatuto dos 
Deputados, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que 
aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização 
dos documentos administrativos.
https://dre.pt/application/conteudo/140087203 

Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto: Concretiza a transferência de competências 
para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação 
social, ao abrigo dos artigos 12.º e 32.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e procede, 
ainda, à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho, que regulamenta a 
rede social.
https://dre.pt/application/conteudo/140087205 

Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto: Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 21/2019, de 30 de janeiro, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 
de janeiro, no sentido de prorrogar o prazo de transferência das competências para as 
autarquias locais e entidades intermunicipais nos domínios da educação e da saúde.
https://dre.pt/application/conteudo/140087206 

Decreto-Lei n.º 57/2020, de 12 de agosto: Procede à reprogramação dos cursos de for-
mação de magistrados iniciados e a iniciar entre setembro de 2018 e dezembro de 
2022, reduzindo os períodos de formação inicial dos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII e XXXVIII 
Cursos de Formação de Magistrados. 
https://dre.pt/application/conteudo/140087207 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2020, de 12 de agosto: Procede à reprogra-
mação da participação de Portugal na Expo 2020 Dubai.
https://dre.pt/application/conteudo/140087208 
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Decreto Legislativo Regional n.º 21/2020/A, de 12 de agosto: Segunda alteração ao 
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2020/A, de 22 de janeiro, que procede à aprovação do 
Plano Regional Anual para 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/140087210 

Lei n.º 34/2020, de 13 de agosto: Estabelece medidas de apoio e proteção da ativida-
de dos feirantes e das empresas itinerantes de diversão e restauração, no contexto da 
epidemia provocada pela doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/140210517 

Lei n.º 35/2020, de 13 de agosto: Altera as regras sobre endividamento das autarquias 
locais para os anos de 2020 e 2021 e prorroga o prazo do regime excecional de medidas 
aplicáveis às autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, proce-
dendo à segunda alteração às Leis n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/140210518 

Lei n.º 36/2020, de 13 de agosto: Suspende os prazos de caducidade dos contratos 
de trabalho dos trabalhadores de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior, 
abrangidos por contratos estabelecidos ao abrigo da Lei Geral de Trabalho em Fun-
ções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, bem como por contratos 
abrangidos pelos Decretos-Leis n.ºs 205/2009, de 31 de agosto, 207/2009, de 31 de agos-
to, 124/99, de 20 de abril, 28/2013, de 19 de fevereiro, 57/2016, de 29 de agosto, e pela 
Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, no âmbito das medidas excecionais e temporárias de 
resposta à pandemia da doença COVID-19. 
https://dre.pt/application/conteudo/140210519 

Decreto-Lei n.º 58/2020, de 13 de agosto: Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 
325/2003, de 29 de dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 182/2007, de 9 de maio, 
e 190/2009, de 17 de agosto, e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro, que define a 
sede, a organização e a área de jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais, concre-
tizando o respetivo estatuto.
https://dre.pt/application/conteudo/140210521 

Portaria n.º 195/2020, de 13 de agosto: Regulamenta os requisitos de criação do código 
de barras bidimensional (código QR) e do código único do documento (ATCUD), a que 
se refere o n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro.
https://dre.pt/application/conteudo/140210523 

Decreto Legislativo Regional n.º 22/2020/A, de 13 de agosto: Procede à segunda al-
teração ao Decreto Legislativo Regional n.º 1/2020/A, de 8 de janeiro, alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março, que aprova o Orçamento da 
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Região Autónoma dos Açores.
https://dre.pt/application/conteudo/140210524 

Portaria n.º 195-A/2020, de 13 de agosto: Altera a Portaria n.º 41/2020, de 13 de feverei-
ro, adequando o período de transição do regime remuneratório garantido, aplicável 
aos centros eletroprodutores que utilizam resíduos urbanos como fonte de produção de 
eletricidade.
https://dre.pt/application/conteudo/140302243 

Decreto Regulamentar n.º 3/2020, de 14 de agosto: Procede à primeira alteração ao 
Decreto Regulamentar n.º 2/2018, de 24 de janeiro, que regula as condições de organi-
zação e funcionamento das estruturas de atendimento, das respostas de acolhimento 
de emergência e das casas de abrigo que integram a rede nacional de apoio às ví-
timas de violência doméstica, prevista na Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, na sua 
redação atual. 
https://dre.pt/application/conteudo/140346284

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 36/2020/A, 
de 14 de agosto: Aprova o 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores para o ano de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/140346288 

Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2020/A, de 14 de agosto: Procede à sexta alte-
ração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2014/A, de 22 de setembro, e à quinta 
alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2014/A, de 10 de outubro.
https://dre.pt/application/conteudo/140346289

Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020, de 14 de agosto: Prorroga a de-
claração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/138852741

Decreto-Lei n.º 58-A/2020, de 14 de agosto: Procede à segunda alteração ao Decreto-
-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 37/2020, de 15 de julho, 
que prorroga o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situa-
ção de crise empresarial e cria outras medidas de proteção ao emprego, no âmbito do 
Programa de Estabilização Económica e Social. 
https://dre.pt/application/conteudo/140431112 
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Decreto-Lei n.º 58-B/2020, de 14 de agosto: Altera as medidas excecionais e temporárias 
relativas à pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/140431113 

Decreto-Lei n.º 60/2020, de 17 de agosto: Estabelece o mecanismo de emissão de ga-
rantias de origem para gases de baixo teor de carbono e para gases de origem renová-
vel, atualizando as metas de energia de fontes renováveis.

https://dre.pt/application/conteudo/140431104 

Lei n.º 38/2020, de 18 de agosto: Medidas excecionais e temporárias para salvaguarda 
dos direitos dos trabalhadores e estudantes do ensino superior público.
https://dre.pt/application/conteudo/140431164

Lei n.º 39/2020, de 18 de agosto: Altera o regime sancionatório aplicável aos crimes con-
tra animais de companhia, procedendo à quinquagésima alteração ao Código Penal, 
à trigésima sétima alteração ao Código de Processo Penal e à terceira alteração à Lei 
n.º 92/95, de 12 de setembro.
https://dre.pt/application/conteudo/140431165

Lei n.º 40/2020, de 18 de agosto: Reforça o quadro sancionatório e processual em maté-
ria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores e estabelece 
deveres de informação e de bloqueio de sítios contendo pornografia de menores, con-
cluindo a transposição da Diretiva 2011/93/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de dezembro de 2011, alterando o Código Penal e o Decreto -Lei n.º 7/2004, de 
7 de janeiro.
https://dre.pt/application/conteudo/140431166 

Lei n.º 41/2020, de 18 de agosto: Terceira alteração à Lei n.º 151/2015, de 11 de setem-
bro, Lei de Enquadramento Orçamental, e primeira alteração à Lei n.º 2/2018, de 29 de 
janeiro.
https://dre.pt/application/conteudo/140431167

Lei n.º 42/2020, de 18 de agosto: Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao 
Decreto-Lei n.º 19/2020, de 30 de abril, que estabelece um regime temporário e exce-
cional de apoio às associações humanitárias de bombeiros, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19.

https://dre.pt/application/conteudo/140431168 
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Lei n.º 43/2020, de 18 de agosto: Estabelece o regime fiscal temporário das entidades 
organizadoras da competição UEFA Champions League 2019/2020 Finals e prorroga a 
isenção de imposto sobre o valor acrescentado nas transmissões e aquisições intraco-
munitárias de bens necessários para o combate à pandemia da doença COVID-19, 
procedendo à primeira alteração à Lei n.º 13/2020, de 7 de maio.

https://dre.pt/application/conteudo/140431169 

Portaria n.º 201-A/2020, de 19 de agosto: Cria o Programa de Alargamento da Rede 
de Equipamentos Sociais — 3.ª Geração, adiante designado por PARES 3.0, e aprova o 
respetivo Regulamento.
https://dre.pt/application/conteudo/140631220 

Lei n.º 45/2020, de 20 de agosto: Altera o regime excecional para as situações de mora 
no pagamento da renda nos contratos de arrendamento não habitacional, no âmbi-
to da pandemia da doença COVID -19, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 4 
-C/2020, de 6 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/140631236 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2020, de 20 de agosto: Delega competên-

cias no membro do Governo responsável pela área da saúde para a prática de vários 
atos e autoriza a realização de despesa relativa à aquisição de vacinas contra a CO-
VID-19, no âmbito do procedimento europeu centralizado. 
https://dre.pt/application/conteudo/140821558 

Lei Orgânica n.º 1-A/2020, de 21 de agosto: Nona alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, 
de 14 de agosto, que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais.
https://dre.pt/application/conteudo/140950555

Lei Orgânica n.º 1-B/2020, de 21 de agosto: Nona alteração à Lei Eleitoral para a As-
sembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 
267/80, de 8 de agosto.
https://dre.pt/application/conteudo/140950556 

Decreto do Presidente da República n.º 31/2020, de 22 de agosto: Fixa, de harmonia 
com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 267/80, de 8 de agosto, e dentro do período normal 
previsto neste diploma, o dia 25 de outubro de 2020 para a eleição dos deputados à 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
https://dre.pt/application/conteudo/140976379 
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Lei n.º 47/2020, de 24 de agosto: Transpõe os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE) 2017/2455 
do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, e a Diretiva (UE) 2019/1995 do Conselho, de 
21 de novembro de 2019, alterando o Código do IVA, o Regime do IVA nas Transações 
Intracomunitárias e legislação complementar relativa a este imposto, no âmbito do tra-
tamento do comércio eletrónico.
https://dre.pt/application/conteudo/140950562 

Lei n.º 48/2020, de 24 de agosto: Procede à alteração do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442-B/88, de 30 
de novembro, e à primeira alteração da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, clarifican-
do o âmbito de aplicação retroativa do artigo 74.º do Código do IRS.
https://dre.pt/application/conteudo/140950563 

Lei n.º 49/2020, de 24 de agosto: Harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema 
do imposto sobre o valor acrescentado no comércio intracomunitário, transpondo as 
Diretivas (UE) 2018/1910 do Conselho, de 4 de dezembro de 2018, e 2019/475 do Conse-
lho, de 18 de fevereiro de 2019, e alterando o Código do Imposto sobre o Valor Acres-
centado, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e o Código dos Impostos 
Especiais de Consumo.
https://dre.pt/application/conteudo/140950564 

Lei n.º 50/2020, de 25 de agosto: Transpõe a Diretiva (UE) n.º 2017/828 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, relativa a direitos dos acionistas de 
sociedades cotadas no que concerne ao seu envolvimento a longo prazo, altera o Có-
digo dos Valores Mobiliários, o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo e 
o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, e revoga a Lei n.º 
28/2009, de 19 de junho.
https://dre.pt/application/conteudo/141084326 

Lei n.º 51/2020, de 25 de agosto: Procede à quarta alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de 
junho (iniciativa legislativa de cidadãos), alterada pela Lei n.º 26/2012, de 24 de julho, 
pela Lei Orgânica n.º 1/2016, de 26 de agosto, e pela Lei n.º 52/2017, de 13 de julho.
https://dre.pt/application/conteudo/141084327 

Lei n.º 53/2020, de 26 de agosto: Estabelece normas de proteção do consumidor de 
serviços financeiros, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 
de janeiro.
https://dre.pt/application/conteudo/141214377 

Lei n.º 54/2020, de 26 de agosto: Reforça as medidas de proteção das vítimas de vio-
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lência doméstica, procedendo à sexta alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro.
https://dre.pt/application/conteudo/141214378 

Lei n.º 55/2020, de 27 de agosto: Define os objetivos, prioridades e orientações de polí-
tica criminal para o biénio de 2020 -2022, em cumprimento da Lei n.º 17/2006, de 23 de 
maio, que aprova a Lei-Quadro da Política Criminal.
https://dre.pt/application/conteudo/141259621 

Portaria n.º 205/2020, de 27 de agosto: Fixa o montante percentual da taxa de justiça a 
atribuir ao Fundo de Cobrança Executiva da Segurança Social (FCE).
https://dre.pt/application/conteudo/141259623 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 68-A/2020, de 28 de agosto: Prorroga a de-
claração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/141469892 

Portaria n.º 207-A/2020, de 28 de agosto: Segunda alteração à Portaria n.º 136/2020, de 
4 de junho, alterada pela Portaria n.º 139 -A/2020, de 12 de junho, que procede, para o 
ano de 2020, à identificação das águas balneares costeiras e de transição e das águas 
balneares interiores, fixando as respetivas épocas balneares, e à qualificação, como 
praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres, em 
território nacional.
https://dre.pt/application/conteudo/141469893 

Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto: Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa 
à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 
capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branquea-
mento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis.
https://dre.pt/application/conteudo/141382321 

8.3. JURISPRUDÊNCIA
8.3.1. Tribunal Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 429/2020, de 11 de agosto, Processo n.º 577/2020:
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Decisão:

“Pelos fundamentos expostos, com referência ao Decreto enviado ao Representante 
da República para a Região Autónoma da Madeira, para assinatura como Decreto 
Legislativo Regional intitulado «Adapta à RAM a Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto, que 
estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de 
passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica», aprova-
do pela Assembleia Legislativa da Madeira em sessão plenária no dia 9 de julho de 2020, 
o Tribunal decide:

a) Não apreciar a inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 6.º, n.º 4, 
alínea c), 10.º, n.º 4, alínea c), e 10.º, n.º 9, do Decreto, na parte em que exigem a apre-
sentação como elemento instrutório dos pedidos em causa a indicação de «sede» na 
Região Autónoma da Madeira e, consequentemente, da norma do artigo 10.º, n.º 9, na 
parte em que remete para aquelas;

b) Não se pronunciar pela inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 6.º, 
n.º 4, alínea c) e 10.º, n.º 4, alínea c), na parte em que exigem a apresentação como 
elemento instrutório dos pedidos em causa a indicação de «estabelecimento efetivo e 
estável» na Região Autónoma da Madeira e, consequentemente, da norma do artigo 
10.º, n.º 9, na parte em que remete para aquelas;

c) Não se pronunciar pela inconstitucionalidade da norma constante do artigo 12º do 
mesmo Decreto.”
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200429.html 

8.3.2. Tribunais Judiciais 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 3 de agosto, Processo n.º 44/19.9TXLSB-C.
P1: Modificação da execução da pena de prisão. Regime de permanência na habita-
ção. Recluso portador de doença grave. Princípio da investigação. Princípio da verda-
de material. Direito à tutela jurisdicional efectiva.

Sumário:

“No caso em apreço, não deveria ter sido rejeitado, por manifestamente infundado, 
o requerimento de modificação da execução da pena de prisão ao abrigo do artigo 
120.º, n.º 1, b), do Código da Execução das Penas, devendo o Tribunal promover a ins-
trução do processo nos termos do artigo 217.º, n.ºs 1 e 2, do mesmo Código.

O princípio da investigação e da verdade material, estruturante do processo penal e 
também aolicável no âmbito da execução das penas, assim como o direito fundamen-
tal do recluso à tutela jurisdicional efetiva, impõem ao Tribunal o dever de promover 
oficiosamente a realização das diligências necessárias a tal instrução, designadamente 
a realização de exames médicos.”
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http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e11f43aa7d7a3eff802585c3003b0d88?OpenDocument 

8.4. BREVES
8.4.1. Doutrina Monografias e Publicações Periódicas

José Fontes, Curso Sobre o Código do Procedimento Administrativo, 8.ª Edição, Almedi-
na, agosto 2020

Fernando Alves Correia, Direito do Ordenamento do Território, 12.ª Edição, Almedina, 
agosto 2020

Paulo Câmara (coord.), Administração e Governação de Sociedades, Almedina, agos-
to 2020

Fernanda Carrilho, Dicionário de Latim Jurídico, 3.ª Edição, Almedina, agosto 2020

8.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Circular n.º 7/2020, de 13.08.2020, por despacho da Diretora-Geral de IRC

Assunto: IFRS 16.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_7_2020.pdf

Despacho n.º 330/2020 XXll, de 13.08.2020, do Secretário de Estado Adjunto e dos As-
suntos Fiscais
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_330_2020_XXII.pdf

Ofício Circulado n.º 90 030, de 20.08.2020, por despacho da Subdiretora-Geral da Área 
da Cobrança

Assunto: Atribuição de número de identificação fiscal (NIF) a cidadãos de nacionalida-
de andorrana – representação fiscal.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_90030_2020.pdf

Despacho n.º 338/2020 XXll, de 24.08.2020, do Secretário de Estado Adjunto e dos As-
suntos Fiscais
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_338_2020_XXII_SEAAF.pdf

Ofício Circulado n.º 15787/2020, de 24.08.2020 por despacho da Subdiretora-Geral da 
Área de Gestão Aduaneira

Assunto: Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro.
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https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15787_2020_DSTA.pdf

8.4.3. Miscelânea Economia, Finanças e Fiscalidade

O Conselho de Ministros aprovou, no dia 27 de agosto, o decreto-lei que altera as medi-
das excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19, de entre as 
quais se destacam:

• Concretiza a adequação da proteção dos trabalhadores por conta de outrem 
e dos trabalhadores independentes do regime geral de segurança social, cor-
respondente a 100% da remuneração de referência, até ao limite de 28 dias, no 
âmbito do subsídio por isolamento profilático ou do subsídio por doença, com 
efeitos a partir de 25 de julho;
• Altera o decreto-lei que estabelece medidas excecionais de organização e 
funcionamento das atividades educativas e formativas, no âmbito da pande-
mia, reforçando-se o número de vagas no regime geral de acesso ao ensino 
superior.

Foi aprovado, na mesma data, o decreto-lei que atualiza a idade de acesso às pensões 
e elimina o fator de sustentabilidade nos regimes especiais de antecipação da idade 
de pensão de velhice.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=366 

8.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Em resposta à pandemia da doença COVID-19 e no âmbito das ações da União Europeia 
(UE) para o combate da mesma, o EUIPO lançou recentemente a plataforma “Ideas 
Powered for Business”, dirigida às Pequenas e Médias Empresas (PME) da UE. A platafor-
ma é uma primeira entrega do novo Programa de Cooperação Europeia denominado 
“Programa PME”, um projeto-chave criado no âmbito do Plano Estratégico 2025, que 
visa ajudar as PME a tirar o máximo proveito dos seus Direitos de Propriedade Intelectual, 
contendo uma séria de novos serviços.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Ideas-Powered-for-Business-Hub 

ÍNDICE

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15787_2020_DSTA.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=366
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Ideas-Powered-for-Business-Hub


E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 142

[IMAGEM DO MÊS DE FEVEREIRO]

SETEMBRO
2020

ÍNDICE



E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 / SETEMBRO 143

9. E-LEGAL® NEWSLETTER – SETEMBRO 2020

9.1. EDITORIAL – ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS – COVID-19

O mês de setembro ficou marcado, no plano legislativo, pela aprovação e publicação 
do Decreto-Lei n.º 78-A/2020, de 29 de setembro, que procedeu à alteração das medi-
das excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

Destaque ainda, no plano legislativo, para a Lei n.º 58-A/2020, de 30 de setembro, que 
veio alargar o regime extraordinário da proteção dos arrendatários até ao final do ano 
de 2020.

No âmbito jurisprudencial, saliente-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15 
de setembro, Processo n.º 16642/11.6T2SNT-A-7, que se pronunciou sobre a exigibilidade 
de obrigações pecuniárias assumidas em contrato-promessa de partilha e sobre a pos-
sibilidade de este constituir título executivo, nos termos do artigo 46.º, al. c) do anterior 
Código de Processo Civil (1961), aplicável por força do Acórdão do Tribunal Constitu-
cional nº 408/2015.

Por sua vez destaca-se, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 16 de se-
tembro, Processo n.º 02056/09.1BELRS 0515/18, em que se discutiu a isenção do Imposto 
Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis para as transmissões por compra 
e venda a favor do locatário, no exercício do direito de opção de compra previsto no 
regime jurídico do contrato de locação financeira.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, sublinhamos a aprovação em sede de Conselho 
de Ministros, do Decreto-Lei que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença Covid-19.

9.2. LEGISLAÇÃO

Declaração de Retificação n.º 34/2020, de 1 de setembro: Declaração de Retificação à 
Lei n.º 48/2020, de 24 de agosto, «Altera o Código do IRS e a Lei n.º 119/2019, de 18 de 
setembro».
https://dre.pt/application/conteudo/141597644 

Portaria n.º 208/2020, de 1 de setembro: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
773/2009, de 21 de julho, que define o procedimento de registo, na Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Proteção Civil, das entidades que têm por objeto a atividade de 
comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos e sistemas de seguran-
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ça contra incêndio em edifícios.
https://dre.pt/application/conteudo/141597645 

Portaria n.º 210/2020, de 3 de setembro: Aprova i) o modelo de cartão de antigo com-
batente, destinado aos militares e ex-militares a que se refere o artigo 2.º do anexo I à 
Lei n.º 46/2020, de 20 de agosto, constante em anexo I à presente portaria e que dela 
faz parte integrante; ii) o modelo de cartão de viúva ou viúvo de antigo combatente, 
destinado às viúvas ou viúvos de antigos combatentes a que se refere o artigo 7.º do 
anexo I à Lei n.º 46/2020, de 20 de agosto, constante em anexo II à presente portaria e 
que dela faz parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/141721439 

Decreto-Lei n.º 62-A/2020, de 3 de setembro: Altera as medidas excecionais e temporá-
rias relativas à pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/141967954 

Decreto-Lei n.º 63/2020, de 7 de setembro: i) Regula a atividade e o funcionamento do 
Banco Português de Fomento, S. A. (BPF) e aprova os respetivos Estatutos; ii) Define os 
termos e procede à fusão por incorporação da PME Investimentos — Sociedade de In-
vestimento, S. A., e da IFD — Instituição Financeira de Desenvolvimento, S. A. (IFD, S. A.), 
na SPGM — Sociedade de Investimento, S. A. (SPGM), que passa a adotar a firma de 
Banco Português de Fomento, S. A.
https://dre.pt/application/conteudo/142124830 

Portaria n.º 213/2020, de 7 de setembro: Estabelece: a) Os requisitos e procedimentos 
de certificação das entidades formadoras e dos cursos de formação inicial e contínua, 
destinados à obtenção e renovação da carta de maquinista de locomotivas e com-
boios do sistema ferroviário, doravante designados por «maquinista», e dos cursos de 
formação específica para averbamento dos certificados complementares; b) Os requi-
sitos a que devem obedecer os centros de formação e as condições de organização 
e comunicação dos cursos de formação referidos na alínea a); c) As medidas adminis-
trativas aplicáveis às entidades formadoras em caso de violação dos deveres a que se 
encontram vinculadas, bem como pelo incumprimento da ministração dos cursos de 
acordo com os conteúdos e a organização estabelecidos na presente portaria. 
https://dre.pt/application/conteudo/142124831 

Portaria n.º 214/2020, de 7 de setembro: Estabelece i) Os requisitos e procedimentos 
de reconhecimento das entidades prestadoras de serviços na área da medicina e na 
área da psicologia que pretendam realizar exames médicos e avaliações psicológicas 
a candidatos a maquinista e maquinistas de locomotivas e comboios do sistema fer-
roviário; ii) As contraordenações e sanções acessórias aplicáveis às entidades de ava-
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liação médica e psicológica, em caso de violação dos deveres a que se encontram 
vinculadas pela presente portaria, bem como pelo incumprimento dos requisitos de re-
conhecimento.
https://dre.pt/application/conteudo/142124832 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/2020, de 9 de setembro: Prorroga o apoio do 
Governo da República no âmbito do Plano de Revitalização Económica da Ilha Tercei-
ra. 
https://dre.pt/application/conteudo/142338882 

Decreto-Lei n.º 64/2020, de 10 de setembro: Estabelece disposições em matéria de efi-
ciência energética, transpondo a Diretiva (UE) 2018/2002.
https://dre.pt/application/conteudo/142487103 

Portaria n.º 215/2020, de 10 de setembro: Aprova o novo modelo da declaração recapi-
tulativa a que se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do Código do IVA e a alínea 
c) do n.º 1 do artigo 30.º do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, bem como 
as respetivas instruções de preenchimento, que se publicam em anexo. 
https://dre.pt/application/conteudo/142487105 

Decreto-Lei n.º 65/2020, de 11 de setembro: Altera o reconhecimento de interesse pú-
blico da Atlântica — Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e 
Engenharia, que passa a ter a natureza de instituto universitário e a denominar-se Atlân-
tica — Instituto Universitário. 
https://dre.pt/application/conteudo/142580510 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro: Declara a situa-
ção de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/142601170 

Decreto-Lei n.º 66/2020, de 14 de setembro: Assegura a execução e garante o cumpri-
mento, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento (UE) 
n.º 1257/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, 
adiante designado por Regulamento, relativo à reciclagem de navios, que altera o Re-
gulamento (CE) n.º 1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho 
de 2006, relativo a transferências de resíduos, e a Diretiva 2009/16/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, relativa à inspeção de navios pelo Esta-
do do porto.
https://dre.pt/application/conteudo/142735878 
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Decreto-Lei n.º 67/2020, de 15 de setembro: Assegura a execução e garante o cumpri-
mento das obrigações decorrentes do Regulamento (UE) n.º 2016/2031, relativo a me-
didas de proteção contra as pragas dos vegetais, e do Regulamento (UE) n.º 2017/625, 
relativo aos controlos oficiais, no domínio das medidas de proteção contra pragas dos 
vegetais.
https://dre.pt/application/conteudo/142870334 

Decreto-Lei n.º 68/2020, de 15 de setembro: Procede à terceira alteração ao Decreto-
-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, 
e pela Lei n.º 20/2020, de 1 de julho, que estabelece as medidas excecionais e tempo-
rárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, estabe-
lecendo a possibilidade de prorrogação dos contratos a termo resolutivo celebrados 
com pessoal não docente das escolas da rede pública do Ministério da Educação, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/142870335 

Decreto-Lei n.º 69/2020, de 15 de setembro: Estabelece os termos da integração nos 
mapas de pessoal das comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) 
dos trabalhadores integrados no mapa de pessoal específico da Agência para o De-
senvolvimento e Coesão, I. P. (Agência, I. P.), afetos aos programas operacionais regio-
nais a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º e o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 34/2018, de 15 
de maio, na sua redação atual. 
https://dre.pt/application/conteudo/142870336 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/2020, de 15 de setembro: Aprova a 8.ª gera-
ção do «Programa Escolhas», para o período de 2021 a 2022.
https://dre.pt/application/conteudo/142870337 

Portaria n.º 218-A/2020, de 16 de setembro: Altera a Portaria n.º 392/2019, de 5 de no-
vembro, que estabelece os requisitos mínimos relativos ao licenciamento, instalação, or-
ganização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas dos laboratórios 
de patologia clínica ou análises clínicas e, bem assim, dos respetivos postos de colheitas.
https://dre.pt/application/conteudo/143067732 

Decreto-Lei n.º 70/2020, de 16 de setembro: Procede à adequação dos regimes de an-
tecipação da idade de pensão de velhice do regime geral de segurança social, no que 
respeita à idade de acesso à pensão de velhice e à aplicação do fator de sustentabili-
dade, tendo em conta as alterações introduzidas ao regime de flexibilização da idade 
de pensão de velhice pelo Decreto -Lei n.º 119/2018, de 27 de dezembro.
https://dre.pt/application/conteudo/142961481 
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Decreto-Lei n.º 71/2020, de 17 de setembro: Define os termos da regularização do pa-
trimónio imobiliário do Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ, I. P.), bem como os 
respetivos trâmites necessários para o efeito.
https://dre.pt/application/conteudo/143067742 

Portaria n.º 220/2020, de 21 de setembro: Procede à atualização dos coeficientes de 
desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 
2020.
https://dre.pt/application/conteudo/143189705 

Decreto-Lei n.º 74/2020, de 24 de setembro: Altera a taxa de IVA aplicável aos forne-
cimentos de eletricidade em relação a determinados níveis de consumo e potências 
contratadas em baixa tensão normal.
https://dre.pt/application/conteudo/143616729 

Decreto-Lei n.º 78-A/2020, de 29 de setembro: Procede: a) À vigésima primeira alte-
ração ao Decreto -Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas exce-
cionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — CO-
VID-19; b) À quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, alterado 
pela Lei n.º 8/2020, de 10 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de junho, e pela 
Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho, que estabelece medidas excecionais de proteção dos 
créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e de-
mais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias pes-
soais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; c) À primeira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio, que estabelece um regime excecional e 
temporário relativo aos contratos de seguro; d) À primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
37/2020, de 15 de julho, que estabelece medidas de apoio social no âmbito do Progra-
ma de Estabilização Económica e Social; e) À prorrogação dos efeitos do n.º 1 do artigo 
5.º-A do Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, na sua redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/144010968 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de setembro: Prorroga a decla-
ração da situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/144010961

Lei n.º 58-A/2020, de 30 de setembro: Procede à sexta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 
de março, sobre medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemio-
lógica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, alterada pelas 
Leis n.ºs 4-A/2020, de 6 de abril, 4-B/2020, de 6 de abril, 14/2020, de 9 de maio, e 28/2020, 
de 28 de julho, alargando o regime extraordinário de proteção dos arrendatários até ao 
final do ano de 2020.
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https://dre.pt/application/conteudo/144273514 

9.3. JURISPRUDÊNCIA

9.3.0.1. Tribunal de Justiça da União Europeia  

Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de setembro, Processo C-719/18: Reenvio prejudi-
cial. Comunicações eletrónicas. Artigo 11.°, n.° 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Liberdade e pluralismo dos meios de comunicação social. Liberdade 
de estabelecimento. Artigo 49.° TFUE. Diretiva 2002/21/CE. Artigos 15.° e 16.°. Legislação 
nacional que proíbe uma empresa que dispõe de um poder de mercado significativo 
num setor de assumir uma “dimensão económica significativa” noutro setor. Cálculo das 
receitas no setor das comunicações eletrónicas e no setor dos meios de comunicação 
social. Definição do setor das comunicações eletrónicas. Limitação aos mercados que 
tenham sido objeto de regulação ex ante. Tomada em consideração das receitas das 
sociedades associadas. Fixação de um limiar de receitas distinto para as sociedades 
que operam no setor das comunicações eletrónicas.

Sumário:

“O artigo 49.° TFUE deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação 
de um Estado-Membro que tem por efeito impedir que uma sociedade registada noutro 
Estado-Membro, cujas receitas no setor das comunicações eletrónicas, tal como este é 
definido para efeitos da referida legislação, sejam superiores a 40 % das receitas totais 
do referido setor, obtenha no sistema integrado de comunicações receitas superiores a 
10 % das receitas do referido sistema.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0719 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de setembro, Processo C-356/19: Reenvio prejudi-
cial. Transportes aéreos. Regulamento (CE) n.° 261/2004. Artigo 7.°. Direito a indemniza-
ção em caso de atraso ou de cancelamento de um voo. Modalidades de indemniza-
ção. Pedido expresso em moeda nacional. Disposição nacional que proíbe a escolha 
da moeda pelo credor.

Sumário:

“O Regulamento (CE) n.° 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência 
aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancela-
mento ou atraso considerável dos voos e que revoga o Regulamento (CEE) n.° 295/91, 
designadamente o seu artigo 7.°, n.° 1, deve ser interpretado no sentido de que pas-
sageiro cujo voo tenha sido cancelado ou tenha sofrido um atraso considerável, ou o 
seu sucessor legal, pode exigir o pagamento do montante da indemnização a que se 
refere esta disposição na moeda nacional com curso legal no lugar da sua residência, 
de modo que a referida disposição se opõe a uma regulamentação ou a uma prática 
jurisprudencial de um Estado-Membro que preveja que uma ação proposta para esse 

ÍNDICE

https://dre.pt/application/conteudo/144273514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0719


E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 / SETEMBRO 149

efeito por um passageiro ou pelo seu sucessor legal será julgada improcedente unica-
mente pelo facto de o pedido ter sido quantificado nessa moeda nacional.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0356 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de setembro, Processo C-530/19: Reenvio prejudi-
cial. Transportes aéreos. Regulamento (CE) n.º 261/2004. Artigos 5.º e 9.º. Obrigação da 
transportadora aérea de oferecer alojamento em hotel aos passageiros cujo voo foi 
cancelado. Prejuízo sofrido por um passageiro durante a sua estada no hotel que pres-
tou o alojamento. Possibilidade de invocar a responsabilidade da transportadora aérea 
por negligência do pessoal do hotel.

Sumário:

“1) O artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 261/2004 do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns para 
a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de re-
cusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e que revoga 
o Regulamento (CEE) n.° 295/91, deve ser interpretado no sentido de que a obrigação 
que incumbe à transportadora aérea, por força desta disposição, de oferecer a título 
gratuito aos passageiros aí referidos alojamento em hotel, não implica que essa trans-
portadora esteja obrigada a tomar a cargo as modalidades de alojamento enquanto 
tais.

2) O Regulamento n.º 261/2004 deve ser interpretado no sentido de que uma transpor-
tadora aérea que, por força do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento, ofereceu 
alojamento em hotel a um passageiro cujo voo foi cancelado não pode ser obrigada, 
apenas com base neste regulamento, a indemnizar esse passageiro pelos prejuízos cau-
sados por uma conduta danosa cometida pelo pessoal do referido hotel.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0530 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de setembro, Processo C-791/18: Reenvio preju-
dicial. Imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Diretiva 2006/112/CE. Bens de investi-
mento imobiliário. Dedução do imposto pago a montante. Regularização da dedução 
inicialmente efetuada. Regularização numa única vez da totalidade desta dedução 
após a primeira utilização do bem em causa. Período de regularização.

Sumário:

“Os artigos 184.° a 187.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 
2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, devem ser 
interpretados no sentido de que não se opõem a uma regulamentação nacional que 
comporta um regime de regularização aplicável aos bens de investimento que prevê 
uma repartição da regularização ao longo de vários anos, nos termos da qual, no de-
curso do ano da primeira utilização do bem em causa, correspondente igualmente ao 
primeiro ano de regularização, a totalidade da dedução inicialmente efetuada a título 
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desse bem é objeto de uma regularização numa única vez, se, no momento dessa pri-
meira utilização, se verificar que essa dedução não corresponde àquela a que o sujeito 
passivo tinha direito com base na utilização efetiva do referido bem.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0791 

9.3.1. Tribunais Judiciais 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15 de setembro, Processo n.º 29015/06.3YYL-
SB-B.L1-7: Embargos de executado. Indeferimento liminar. Cessão de crédito. Devedor. 
Notificação.

Sumário: 

“1. Com a outorga do contrato de cessão de créditos, os efeitos da cessão produzem-
-se imediatamente entre as partes, de acordo com o contrato de cessão, ocorrendo a 
modificação subjetiva no vínculo obrigacional correspondente à substituição do credor 
originário por um novo credor, mantendo-se os demais elementos da relação obrigacio-
nal (ou seja, o objeto e o sujeito passivo).

2. Contudo, para que a cessão seja eficaz em relação ao devedor, carece a mesma de 
lhe ser notificada, ou de por ele ser aceite, sob pena de não lhe ser oponível. 

3. A notificação do devedor não é facto constitutivo do direito do cessionário, nem 
condição necessária para assegurar a sua legitimidade ativa, sendo mera condição de 
eficácia da cessão em relação ao devedor.

4. Nas situações em que é alegada a transmissão do crédito no RE, a citação para a 
execução substitui a notificação.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/81c85e2ee572cf6e802585ea004a1d8d?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15 de setembro, Processo n.º 16642/11.6T2SN-
T-A-7: Execução. Título executivo. Documento particular. Contrato promessa de partilha.

Sumário:

“I. Apesar do teor literal do Artigo 46º, al. c), do Código de Processo Civil (aplicável no 
caso por força do Acórdão do TC nº 408/2015), o contrato-promessa de partilha não 
constitui título executivo porquanto as obrigações pecuniárias nele previstas não são 
exigíveis.

II. As obrigações pecuniárias assumidas no contrato-promessa de partilha só passam a 
ser exigíveis mediante a celebração da escritura de partilha extrajudicial ou mediante 
a procedência da ação de execução específica de tal contrato-promessa de partilha, 
na qual se discute e afere sobre o incumprimento do contrato-promessa de partilha.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/989a807cd74611f6802585ea0047c1e5?OpenDocument 
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Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17 de setembro, Processo n.º 1655/18.5T8CSC.
L1-8: Contrato de mediação imobiliária. Mediador. Obrigações. Responsabilidade contra-
tual. Interesse contratual negativo.

Sumário:

“1. Deve entender-se que há inversão do ónus da prova da entrega da quantia da re-
serva de um imóvel por parte do interessado, quando o mediador torna muito difícil a 
prova dessa entrega por parte do cliente, designadamente omitindo, ao contrário do 
que comunicara, o envio do comprovativo da transferência.

2. Se o mediador não informa o seu cliente do estado das negociações com o interessa-
do na compra daquele imóvel, criando nele a expectativa fundada da sua concretiza-
ção e levando-o a praticar actos com vista à conclusão urgente da venda, viola a cláu-
sula geral da boa fé e os deveres de informar o consumidor do serviço e de proteger 
os respectivos interesses, se o interessado desiste depois injustificadamente do negócio.

 3. Nesse caso, assiste jus ao cliente da mediadora a pedir a esta uma indemnização, 
mas apenas pelo interesse negativo.”. 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/389b20a783f474ee802585ea004b5a45?OpenDocument 

9.3.2. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 2 de setembro, Processo n.º 0705/19.2BEL-
LE: Prescrição da obrigação tributária. Citação. Acto. Interrupção. Efeito duradouro.

Sumário:

“A jurisprudência reconhece à interrupção da prescrição decorrente da citação do 
executado (n.º 1 do art. 49.º da LGT) um duplo efeito: a inutilização para a prescrição 
de todo o tempo até então decorrido (efeito instantâneo, decorrente do n.º 1 do art. 
326.º do CC) e o novo prazo de prescrição não voltar a correr enquanto não transitar 
em julgado a decisão que puser termo ao processo (efeito duradouro, decorrente do 
n.º 1 do art. 327.º do CC).

O reconhecimento desse efeito duradouro não viola os princípios constitucionais da 
legalidade, da certeza e da segurança jurídicas nem as garantias dos contribuintes.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7ff3240f83b8583d802585d9004ba057?OpenDocument 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 16 de setembro, Processo n.º 
01786/08.0BELRS: IRS. Mais valias. Localidade. Habitação.

Sumário:

“Até 2007, o n.º 5 do art. 10.º do CIRS, em ordem à exclusão da tributação das mais-va-
lias obtidas com a alienação de habitação própria permanente do sujeito passivo, ou 
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do seu agregado, exigia, para além do mais, que o produto da venda ou parte deste 
fosse aplicado na aquisição de outra habitação própria permanente localizada em 
território português.

Essa restrição territorial constante da norma devia ter-se como violadora dos princípios 
da livre circulação de pessoas e da liberdade de estabelecimento, consagradas nos 
arts. 18.º, 39.º e 43.º, do Tratado da CE e nos arts. 28.º e 31.º do Acordo sobre o Espaço 
Económico Europeu, como decidiu o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, 
a pedido da Comissão das Comunidades Europeias, em acção por incumprimento, 
instaurada ao abrigo do art. 226.º CE, no Processo C-345/05, pelo acórdão de 26 de 
Outubro de 2010.

Foi para sanar essa situação de incompatibilidade com o direito comunitário, decla-
rada pelo acórdão aí proferido, que o Estado português, através do Decreto-Lei n.º 
361/2007, de 2 de Novembro, alterou a redacção do n.º 5 do art. 10.º do CIRS, como se 
refere no respectivo relatório.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5997203f362bbad2802585ec0043f02c?OpenDocument 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 16 de setembro, Processo n.º 02056/09.1BEL-
RS 0515/18: Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis. Locação financei-
ra. Locação de imóveis.

Sumário:

“O disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n.º 311/82, de 4 de agosto, na sua redação ori-
ginária, deve ser interpretado no sentido de que o termo da vigência do contrato de 
locação financeira tanto ocorre no final do contrato, como nas situações em que as 
partes, ao abrigo do próprio contrato, põem termo ao mesmo, mediante a opção de 
compra antecipada do imóvel, objecto da locação financeira.

O sentido desta interpretação veio a ser cimentada pela nova terminologia utilizada e 
firmada pelo art. 117º da Lei n.º 55-A/2010 de 31 de dezembro, onde, além da referência, 
expressa, ao IMT, se postula, sem reservas, a isenção deste tributo para as transmissões 
por compra e venda a favor do locatário, no exercício do direito de opção de compra 
previsto no regime jurídico do contrato de locação financeira, isto é, tanto no termo do 
prazo fixado para a sua vigência, como, na data em que suceda a efetivação anteci-
pada de compra do bem locado, possibilidade conferida, em geral, pelo quadro legal 
da figura contratual em apreço. Por outras palavras, agora, como antes, está isento 
de Sisa/IMT o locatário (financeiro) que exerce a opção de comprar o bem, objeto do 
contrato, no fim da vigência (total) deste e/ou em momento anterior (a esse final), a 
coberto da possibilidade (legal e contratual) de antecipar aquela mesma opção.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fcc1f0278e48eb48802585ec0045ca00?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 

9.4. BREVES
9.4.1. Doutrina Monografias e Publicações Periódicas
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Luís Filipe Pires de Sousa, Prova Testemunhal, 2.ª Edição, Almedina, setembro 2020

Rui Marques, Código do IRC – Anotado e Comentado, 2.ª Edição, Almedina, setembro 
2020

Pedro Pais de Vasconcelos, Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, Direito Comercial – Livro 
1, 2.ª Edição, Almedina, setembro 2020

Joana Covelo de Abreu (coord.), Liliana Reis (coord.), Instituições, Órgãos e Organismos 
da União Europeia, Almedina, setembro 2020

Luís Menezes Leitão, Direitos Reais, 9.ª Edição, Almedina, setembro 2020

AA.VV., Novo Código do Procedimento Administrativo - Anotado e Comentado, 6.ª Edi-
ção, Almedina, setembro 2020

Eduardo Paz Ferreira, Ensaio de Finanças Públicas, Almedina, setembro 2020

Jorge Ribeiro de Faria, Direito das Obrigações – Livro 1, 2.ª Edição, Almedina, setembro 
2020

 
9.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Ofício Circulado n.º 15789, de 09.09.2020, por despacho da Subdiretora-Geral Direção 
de Serviços de Tributação Aduaneira

Assunto: Certificados EUR.1 emitidos pelo Vietname – Atualização. 
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15789_2020.pdf

9.4.3. Miscelânea Economia, Finanças e Fiscalidade

O Conselho de Ministros aprovou, no dia 24 de setembro, o Decreto-Lei que altera as 
medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19, nomea-
damente:

i. A prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do procedimento temporário de contra-
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tação de trabalhadores, pelo período de quatro meses, nos órgãos, organismos, serviços 
e demais entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério da Saúde, criado 
para fazer face ao aumento excecional e temporário da atividade;
ii. As medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições 
particulares de solidariedade social, e demais entidades da economia social, passam a 
vigorar até 30 de setembro de 2021;
iii. Define-se que a distribuição de lucros, sob qualquer forma, o reembolso de créditos 
aos sócios e a aquisição de ações ou quotas próprias, por parte das entidades benefi-
ciárias, determina a cessação dos efeitos das medidas de apoio extraordinário à liqui-
dez;
iv. As entidades beneficiárias que, no dia 1 de outubro de 2020, se encontrem abrangidas 
por alguma das medidas de apoio extraordinário à liquidez, beneficiam da prorrogação 
suplementar e automática dessas medidas pelo período de seis meses, compreendido 
entre 31 de março de 2021 e 30 de setembro de 2021;
v. A prorrogação do regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro;
vi. A despesa a realizar, nos termos de protocolos a celebrar até 31 de dezembro de 
2020, para a realização de testes de rastreio a profissionais afetos a estruturas residen-
ciais, passa a ser do subsistema da ação social;
vii. A prorrogação da proibição de realização ao vivo em recintos cobertos ou ao ar 
livre de festivais e espetáculos de natureza análoga.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=370 

9.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Foi publicado, pela OMPI em conjunto com diversas entidades, o Índice Global de Ino-
vação 2020 («Global Innovation Index»), que classifica o desempenho da inovação de 
131 países e economias em todo o mundo, com base em 80 indicadores, e constitui 
uma ferramenta de referência de avaliação anual dos progressos da inovação. 

As principais conclusões do GII 2020 incidiram sobre os seguintes temas:

  O impacto que a crise da COVID-19 terá na inovação e a necessidade dos líderes 
reagirem ao passarem do confinamento ao relançamento económico;

  Uma diminuição do financiamento da inovação com a crise atual, embora persista 
a esperança;

  Uma mudança do panorama global da inovação, constatando-se uma franca as-
censão da China, Vietnam, Índia e Filipinas;

  O excelente desempenho em matéria de inovação nas economias em desenvol-
vimento;

  Uma persistência das divisões regionais, com algumas economias a evidenciarem 
um potencial de inovação significativo; e

 Uma concentração da inovação em clusters de ciência e tecnologia em determi-
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nadas economias de alta renda, principalmente, na China.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Indice-Global-de-Inovacao-GII-2020 

A segunda edição do Prémio Bartolomeu de Gusmão, prevista para este ano, foi adia-
da para 2021, em virtude da situação de pandemia que atualmente vivemos. O Prémio 
Bartolomeu de Gusmão é uma iniciativa do Ministério da Justiça, no âmbito do Progra-
ma Justiça + Próxima, que, através do INPI, visa distinguir as invenções e o design de 
origem portuguesa.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Premio-Bartolomeu-de-Gusmao-1 

Entre 21 e 25 de setembro decorreu a 61.ª série de reuniões das Assembleias dos Es-
tados-membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), na qual 
participou, virtualmente, uma delegação do INPI.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/INPI-participa-nas-Assembleias-dos-Estados-membros-da-OMPI-2020 

No âmbito da agenda da UE em relação à Estratégia para o Enforcement da Proprieda-
de Intelectual em Países Terceiros, a Comissão Europeia, através da «DG Trade», lançou 
uma consulta pública no sentido de obter informação sobre o estado atual da proteção e enforcement da 
propriedade intelectual em países terceiros. 

Efetivamente, visa-se identificar os países terceiros nos quais o estado de proteção e 
enforcement dos direitos de propriedade intelectual suscitem maior preocupação e 
permitir a atualização da lista dos designados “países prioritários”, procurando melhorar 
o sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual nesses países.

A consulta pública terminará no dia 16 de novembro de 2020.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Consulta-Publica-da-UE-PI-em-Paises-Terceiros 

Foi publicado no site do Observatório o primeiro documento de trabalho e discussão re-
ferente às infrações e enforcement de propriedade intelectual designado “Intellectual 
Property Infringement and Enforcement Tech Watch Discussion Paper 2020”.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Primeiro-documento-de-trabalho-e-discussao-sobre-infracoes-e-enforcement-de-PI 

Foi publicado um estudo conjunto do European Patent Office/International Energy 
Agency sobre o rápido aumento do papel chave que a inovação nas baterias de-
sempenha na transição para as energias limpas, apontando para o aumento anual, 
durante a última década, de 14% nas invenções relacionadas com o armazenamento 
de eletricidade.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Estudo-sobre-a-Inovacao-em-baterias-e-armazenamento-de-eletricidade 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual lançou a WIPO Lex-Judgments, uma 
nova base de dados que oferece acesso gratuito às principais decisões judiciais relati-
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vas à legislação de Propriedade Intelectual em todo o mundo.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Base-de-dados-WIPO-Lex-Judgments 

A 61.ª série de reuniões das Assembleias da Organização Mundial da Propriedade Inte-
lectual decorreu de 21 a 24 de setembro, com uma agenda mais reduzida em compa-
ração com os outros anos, devido à pandemia da COVID-19, em formato híbrido, com 
os delegados dos Estados-membros a participarem fisicamente em Genebra e/ou à 
distância.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/ssembleias-dos-Estados-membros-da-OMPI-2020 
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10. E-LEGAL® NEWSLETTER – OUTUBRO 2020

10.1. EDITORIAL – OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA NOS ESPAÇOS E VIAS PÚBLI-
CAS 

O mês de outubro ficou marcado, no plano legislativo, pela aprovação e publicação 
da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro, que determina, a título excecional, a obrigato-
riedade do uso de máscara para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e 
vias públicas.

Destaque ainda, no plano legislativo, para o Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, 
que veio regular a realização do inventário do património imobiliário público com ap-
tidão para uso habitacional e proceder à criação de uma bolsa de imóveis públicos 
para habitação, com o objetivo de contribuir para a garantia do direito à habitação.

No âmbito jurisprudencial, saliente-se o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 515/2020, 
Processo n.º 1095/2018, que declarou “com força obrigatória geral, a inconstitucionali-
dade, por violação dos números 1 e 4 do artigo 20.° da Constituição, da norma da alí-
nea a) do n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho com o sentido de que o 
prazo interrompido por aplicação do n.º 4 do mesmo artigo se inicia com a notificação 
ao patrono nomeado da sua designação, quando o requerente do apoio judiciário 
desconheça essa nomeação, por dela ainda não ter sido notificado.”.

Por sua vez destaca-se, o Acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de outubro, Processo 
C-558/19,  que veio esclarecer o sentido interpretativo a dar ao artigo 49.º do Tratado 
de Funcionamento da União Europeia quanto à retificação ou não retificação dos ren-
dimentos tributáveis da sucursal de uma sociedade não residente, ou residente, respec-
tivamente, e quanto à aplicabilidade das regras relativas aos preços de transferência 
em ambas as situações.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, sublinhamos a aprovação, em sede de Conselho 
de Ministros, da Resolução que renova a situação de calamidade em todo o território 
nacional continental, das 00h00 do dia 4 de novembro de 2020 até às 23h59 do dia 15 
de novembro de 2020.

10.2. LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei n.º 79/2020, de 1 de outubro: Procede à oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 
29/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais relativos à organização 
e funcionamento do sistema elétrico nacional, bem como ao exercício das atividades 
de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organiza-
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ção dos mercados de eletricidade.
https://dre.pt/application/conteudo/144272498 

Portaria n.º 232/2020, de 1 de outubro: Estabelece as obrigações declarativas fiscais 
que estão abrangidas pelo regime do justo impedimento de curta duração, previsto 
no artigo 12.º-A do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro.
https://dre.pt/application/conteudo/144272499 

Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de outubro: Estabelece um regime excecional e transitó-
rio de reorganização do trabalho, com vista à minimização de riscos de transmissão da 
infeção por SARS-CoV-2 e da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/144272529 

Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro: Regulamenta os artigos 67.º e 68.º da Lei n.º 
83/2019, de 3 de setembro, que aprovou a lei de bases da habitação, no quadro dos 
instrumentos da Nova Geração de Políticas de Habitação, e das medidas para a área 
da habitação previstas no Programa de Estabilização Económica e Social, e procede 
à: a) Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de outubro, que estabelece 
normas regulamentares do regime da propriedade horizontal; b) Segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto, que aprova a orgânica do Instituto da Habita-
ção e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.); c) Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial; d) Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 29/2018, de 4 de maio, que 
estabelece o Porta de Entrada — Programa de Apoio ao Alojamento Urgente; e) Segun-
da alteração ao Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, que cria o 1.º Direito — Progra-
ma de Apoio ao Acesso à Habitação; f) Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 68/2019, 
de 22 de maio, que cria o Programa de Arrendamento Acessível.
https://dre.pt/application/conteudo/144454578 

Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro: i) Regula, em execução do disposto no n.º 
6 do artigo 3.º e nos artigos 4.º, 28.º, 39.º e 68.º da Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro, a 
realização do inventário do património imobiliário público com aptidão para uso habi-
tacional (Inventário); ii) Procede à criação de uma bolsa de imóveis públicos para ha-
bitação (Bolsa), com o objetivo de contribuir para a garantia do direito à habitação e; 
iii) Promove a articulação das entidades competentes para a promoção habitacional 
dos imóveis da Bolsa com as entidades a quem incumbe a defesa de outros interesses 
socialmente relevantes.
https://dre.pt/application/conteudo/144454579 

Portaria n.º 233/2020, de 2 de outubro: Procede à revogação da Portaria n.º 251/2012, 
de 20 de agosto, que estabelece o regime de atribuição de incentivos à garantia de 
potência disponibilizada pelos centros eletroprodutores ao Sistema Elétrico Nacional 
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(SEN).
https://dre.pt/application/conteudo/144454581 

Resolução da Assembleia da República n.º 77/2020, de 6 de outubro: Apreciação da 
aplicação do estado de emergência, declarado pelo Decreto do Presidente da Repú-
blica n.º 17-A/2020, de 2 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/144454619 

Decreto-Lei n.º 83/2020, de 6 de outubro: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 163/2015, de 17 de agosto, que cria os regimes sancionatórios aplicáveis aos regi-
mes jurídicos do céu único europeu, constante dos Regulamentos (CE) n.ºs 549/2004, 
550/2004, 551/2004 e 552/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de março 
de 2004, alterados pelo Regulamento (CE) n.º 1070/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro de 2009, e ao Regulamento (UE) 2015/340, da Comissão, de 
20 de fevereiro de 2015, que estabelece os requisitos técnicos e os procedimentos ad-
ministrativos relativos às licenças e aos certificados dos controladores de tráfego aéreo.
https://dre.pt/application/conteudo/144454620

Resolução da Assembleia da República n.º 78/2020, de 7 de outubro: Apreciação da 
aplicação do estado de emergência, declarado pelo Decreto do Presidente da Repú-
blica n.º 20-A/2020, de 17 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/144730225 

Declaração de Retificação n.º 37/2020, de 7 de outubro: Declaração de retificação à 
Lei n.º 53/2020, de 26 de agosto, «Estabelece normas de proteção do consumidor de 
serviços financeiros, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 
de janeiro».
https://dre.pt/application/conteudo/144730226 

Declaração de Retificação n.º 38/2020, de 7 de outubro: Altera Declaração de retifica-
ção à Lei n.º 57/2020, de 28 de agosto, «Estabelece normas de proteção do consumidor 
de serviços financeiros, procedendo à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 133/2009, de 
2 de junho, à primeira alteração à Lei n.º 66/2015, de 6 de julho, e à terceira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de junho».
https://dre.pt/application/conteudo/144730227 

Portaria n.º 234/2020, de 8 de outubro: Estabelece as características dos dísticos relativos 
ao contrato de seguro obrigatório e à isenção da obrigação de seguro previstos no 
Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, na sua redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/144880099 
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Portaria n.º 235/2020, de 8 de outubro: Estabelece o conteúdo funcional e os requisi-
tos de acesso às categorias dos marítimos, definidas no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
166/2019, de 31 de outubro.
https://dre.pt/application/conteudo/144880100 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2020, de 9 de outubro: Autoriza a despesa 
relativa à compensação financeira a atribuir pelo Estado à Transtejo — Transportes Tejo, 
S. A., no âmbito das obrigações de serviço público.
https://dre.pt/application/conteudo/145012183 

Portaria n.º 238/2020, de 9 de outubro: Aprova os Estatutos da Academia Nacional de 
Belas-Artes.
https://dre.pt/application/conteudo/145012186 

Declaração de Retificação n.º 1/2020/A, de 9 de outubro: Retifica e procede à repu-
blicação da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 
36/2020/A, de 14 de agosto, 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores para o ano de 2020, publicada no Diário da República, 
1.ª série, n.º 158, de 14 de agosto de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/145012187 

Lei n.º 59/2020, de 12 de outubro: Concede ao Governo autorização legislativa para 
aprovar um regime especial de realização de expropriações e constituição de servi-
dões administrativas necessárias à execução das intervenções que sejam consideradas, 
por despacho do membro do Governo responsável pelo setor de atividade sobre que 
recaia a intervenção em causa, integradas no âmbito do Programa de Estabilização 
Económica e Social (PEES), aprovado em anexo à Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 41/2020, de 6 de junho.
https://dre.pt/application/conteudo/145132197 

Declaração de Retificação n.º 39/2020, de 12 de outubro: Declaração de retificação à 
Lei n.º 45/2020, de 20 de agosto, que «Altera o regime excecional para as situações de 
mora no pagamento da renda nos contratos de arrendamento não habitacional, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 
4-C/2020, de 6 de abril».
https://dre.pt/application/conteudo/145132198 

Decreto-Lei n.º 84/2020, de 12 de outubro: a) Procede à transposição parcial para a 
ordem jurídica interna da Diretiva (UE) 2019/2177, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 18 de dezembro de 2019, que altera a Diretiva 2009/138/CE relativa ao acesso 
à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II), a Diretiva 2014/65/
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UE relativa aos mercados de instrumentos financeiros e a Diretiva (UE) 2015/849 relativa 
à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 
capitais ou de financiamento do terrorismo; b) Procede à sexta alteração ao regime 
jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado em 
anexo à Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 
de outubro, pelas Leis n.os 35/2018, de 20 de julho, 7/2019, de 16 de janeiro, 27/2020, de 
23 de julho, e 58/2020, de 31 de agosto. 
https://dre.pt/application/conteudo/145132199 

Portaria n.º 239/2020, de 12 de outubro: Altera a Portaria n.º 282/2013, de 29 de agosto, 
que regulamenta vários aspetos das ações executivas cíveis. 
https://dre.pt/application/conteudo/145132201 

Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2020/A, de 12 de outubro: Procede à segunda 
alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2015/A, de 12 de agosto, alterado 
pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2016/A, de 16 de junho, que regulamenta o 
Decreto Legislativo Regional n.º 23/2009/A, de 16 de dezembro, alterado pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.ºs 16/2014/A, de 1 de setembro, e 1/2020/A, de 8 de janeiro, que 
aprova o programa de acesso à habitação pela via do arrendamento, designado por 
Programa Famílias com Futuro.
https://dre.pt/application/conteudo/145132202 

Lei n.º 60/2020, de 13 de outubro: Concede ao Governo autorização para legislar em 
matéria de prevenção e investigação de acidentes ferroviários, designadamente quan-
to à possibilidade de, no exercício das suas competências, os responsáveis pelas inves-
tigações técnicas do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aero-
naves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) terem acesso a imagens de videovigilância que 
sejam relevantes para as investigações.
https://dre.pt/application/conteudo/145102349

Lei n.º 61/2020, de 13 de outubro: Procede autoriza o Governo a legislar em matéria 
relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2018/957, do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 28 de junho de 2018, que altera a Diretiva n.º 96/71/CE, do Par-
lamento e do Conselho, de 16 de dezembro de 1996, procedendo à primeira alteração 
à Lei n.º 29/2017, de 30 de maio.
https://dre.pt/application/conteudo/145102350 

Lei n.º 62/2020, de 13 de outubro: Concede ao Governo autorização para legislar em 
matéria de trabalho a bordo das embarcações de pesca e da atividade de marítimos a 
bordo de navios, transpondo a Diretiva (UE) 2017/159, do Conselho, de 19 de dezembro 

ÍNDICE

https://dre.pt/application/conteudo/145132199
https://dre.pt/application/conteudo/145132201
https://dre.pt/application/conteudo/145132202
https://dre.pt/application/conteudo/145102350


E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 / OUTUBRO 163

de 2016, e a Diretiva (UE) 2018/131, do Conselho, de 23 de janeiro de 2018, procedendo 
à: a) Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de maio, que transpõe para 
a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 93/103/CE, do Conselho, de 23 de novembro, 
relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos na-
vios de pesca; b) Terceira alteração à Lei n.º 15/97, de 31 de maio, que estabelece o 
regime jurídico do contrato individual de trabalho a bordo das embarcações de pesca; 
c) Segunda alteração à Lei n.º 146/2015, de 9 de setembro, que regula a atividade de 
marítimos a bordo de navios que arvoram a bandeira portuguesa, bem como as res-
ponsabilidades do Estado português enquanto Estado de bandeira ou do porto.
https://dre.pt/application/conteudo/145102351 

Decreto-Lei n.º 85/2020, de 13 de outubro: Transpõe parcialmente para a ordem jurídica 
interna a Diretiva (UE) 2016/798, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio 
de 2016 (Diretiva (UE) 2016/798), relativa à segurança ferroviária.
https://dre.pt/application/conteudo/145102352 

Portaria n.º 241/2020, de 13 de outubro: Fixa as normas regulamentares necessárias à re-
partição dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nos termos do Decreto-Lei n.º 56/2006, 
de 15 de março, na sua redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/145102355 

Portaria n.º 242/2020, de 13 de outubro: Define os montantes e o modelo de repartição 
das taxas cobradas pelos serviços prestados no âmbito do Decreto-Lei n.º 93/2018, de 
13 de novembro, na sua redação atual.
https://dre.pt/application/conteudo/145102356 

Decreto-Lei n.º 86/2020, de 14 de outubro: Procede à oitava alteração ao Decreto-Lei 
n.º 79/2013, de 11 de junho, que estabelece regras relativas à restrição da utilização de 
determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico (EEE), trans-
pondo para a ordem jurídica interna as seguintes Diretivas Delegadas, da Comissão, de 
17 de dezembro de 2019: a) Diretiva Delegada (UE) 2020/361; b) Diretiva Delegada (UE) 
2020/365; c) Diretiva Delegada (UE) 2020/360; d) Diretiva Delegada (UE) 2020/364; e) 
Diretiva Delegada (UE) 2020/366.
https://dre.pt/application/conteudo/145359680 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2020, de 14 de outubro: Define orientações 
e recomendações relativas à organização do trabalho na Administração Pública no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/145359681 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro: Define orientações 
e recomendações relativas à organização e funcionamento dos serviços públicos de 
atendimento aos cidadãos e empresas no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/145359682 

Decreto Legislativo Regional n.º 25/2020/A, de 14 de outubro: Cria o Sistema de Recolha 
e Gestão de Informação Cadastral (SiRGIC), adotando medidas para identificação da 
estrutura fundiária e da titularidade dos prédios rústicos, urbanos e mistos situados na 
Região Autónoma dos Açores, tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 224/2007, 
de 31 de maio, e nas Leis n.os 78/2017, de 17 de agosto, e 65/2019, de 23 de agosto, 
estabelece o procedimento de representação gráfica georreferenciada dos prédios e 
cria ainda uma plataforma eletrónica de informação cadastral.
https://dre.pt/application/conteudo/145359684 

Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2020/A, de 14 de outubro: Regulamenta a majo-
ração extraordinária do período de férias e da atribuição do prémio de desempenho 
aos profissionais do Serviço Regional de Saúde.
https://dre.pt/application/conteudo/145359685 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro: Declara a situação 
de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
https://dre.pt/application/conteudo/145440403 

Decreto-Lei n.º 87/2020, de 15 de outubro: Assegura a execução, na ordem jurídica 
nacional, do Regulamento (UE) 2015/757, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2015, relativo à monitorização, comunicação e verificação das emissões de 
dióxido de carbono provenientes do transporte marítimo [Regulamento (UE) 2015/757], 
bem como dos seguintes regulamentos de desenvolvimento: a) Regulamento de Exe-
cução (UE) 2016/1927, da Comissão, de 4 de novembro de 2016; b) Regulamento Dele-
gado (UE) 2016/2072, da Comissão, de 22 de setembro de 2016.
https://dre.pt/application/conteudo/145440390 

Decreto-Lei n.º 87-A/2020, de 15 de outubro: a) Procede à vigésima segunda alteração 
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID-19; b) 
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 de junho, que estabe-
lece o regime contraordenacional, no âmbito da situação de calamidade, contingên-
cia e alerta.
https://dre.pt/application/conteudo/145589087 

Decreto-Lei n.º 88/2020, de 16 de outubro: Procede à terceira alteração ao Decreto -Lei 
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n.º 135-B/2017, de 3 de novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 31/2018, de 7 de 
maio, e 155/2019, de 21 de outubro, que aprova o Sistema de Apoio à Reposição da 
Competitividade e Capacidades Produtivas, nos municípios das regiões Norte e Centro 
afetados pelos incêndios ocorridos em 15 de outubro de 2017.
https://dre.pt/application/conteudo/145589080 

Decreto-Lei n.º 89/2020, de 16 de outubro: Estabelece um regime excecional de cons-
tituição de relações jurídicas de emprego sem termo ou por tempo indeterminado nos 
órgãos, organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público empresarial 
do Ministério da Saúde, para a prestação direta de cuidados de saúde e para a pres-
tação de serviços de suporte.
https://dre.pt/application/conteudo/145589081 

Decreto-Lei n.º 90/2020, de 19 de outubro: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 46-A/2020, de 30 de julho, que cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de 
atividade em empresas em situação de crise empresarial com redução temporária do 
período normal de trabalho. 

https://dre.pt/application/conteudo/145714398 

Portaria n.º 246/2020, de 19 de outubro: Define e regulamenta os termos e as condições 
aplicáveis às medidas excecionais e temporárias de isenção, total ou parcial, do paga-
mento de contribuições à segurança social, previstas no n.º 4 da Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 65/2020, de 28 de agosto.
https://dre.pt/application/conteudo/145714400 

Portaria n.º 247-A/2020, de 19 de outubro: Regula a aplicação da verba 2.8 da lista II 
anexa ao Código do IVA ao fornecimento de eletricidade para consumo.
https://dre.pt/application/conteudo/145714405 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-B/2020, de 22 de outubro: Define medidas es-
peciais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito 
da situação de calamidade.
https://dre.pt/application/conteudo/146244086 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro:  Determina a limita-
ção de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre 
as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/146435548 

Portaria n.º 255-A/2020, de 27 de outubro: Procede à regulamentação da Lei n.º 34/2020, 
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de 13 de agosto, que aprovou o regime de apoio à retoma e dinamização da atividade 
dos feirantes e empresas de diversões itinerantes.
https://dre.pt/application/conteudo/146606570 

Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro: Determina, a título excecional, a obrigatoriedade 
do uso de máscara para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias pú-
blicas.
https://dre.pt/application/conteudo/146435561

Portaria n.º 256/2020, de 28 de outubro: (i) Simplifica o processo de reconhecimento do 
Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo à Lei n.º 100/2019, de 6 de setem-
bro, (ii) elimina a necessidade de atestado médico que certifique que o requerente 
possui condições físicas e psicológicas adequadas e (iii) prevê, até 31 de dezembro de 
2020, a possibilidade de apresentação de documentos que impliquem atos médicos 
em momento posterior.
https://dre.pt/application/conteudo/146608649 

Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro: Procede à quinta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de 
agosto (Exercício do direito de petição), alterada pelas Leis n.ºs 6/93, de 1 de março, 
15/2003, de 4 de junho, 45/2007, de 24 de agosto, e 51/2017, de 13 de julho.
https://dre.pt/application/conteudo/146809939 

Portaria n.º 257-A/2020, de 30 de outubro: Estabelece o regime excecional de compar-
ticipação do Estado no preço dos medicamentos contendo adrenalina, na apresenta-
ção em autoinjetores, destinados ao tratamento de emergência de reações alérgicas 
agudas graves (anafilaxia).
https://dre.pt/application/conteudo/147228356 

10.3. JURISPRUDÊNCIA
10.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia  

Acórdão do Tribunal de Justiça de 1 de outubro, Processo C-405/19: Reenvio prejudi-
cial. Fiscalidade. Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Sexta 
Diretiva 77/388/CEE. Artigo 17.°, n.° 2, alínea a). Direito à dedução do imposto pago a 
montante. Serviços de que terceiros também beneficiaram. Existência de uma relação 
direta e imediata com a atividade económica do sujeito passivo. Existência de uma 
relação direta e imediata com uma ou várias operações efetuadas a jusante. 

Sumário:

“O artigo 17.°, n.° 2, alínea a), da Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de maio 
de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos 
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impostos sobre o volume de negócios — Sistema comum do imposto sobre o valor acres-
centado: matéria coletável uniforme, conforme alterada pela Diretiva 95/7/CE do Con-
selho, de 10 de abril de 1995, deve ser interpretado no sentido de que a circunstância 
de as despesas efetuadas por um sujeito passivo, promotor imobiliário, a título de despe-
sas de publicidade, de despesas administrativas e de honorários de agentes imobiliários 
que tenha suportado no âmbito da venda de apartamentos também aproveitarem a 
um terceiro não obsta a que esse sujeito passivo possa deduzir integralmente o imposto 
sobre o valor acrescentado pago a montante, relativo a essas despesas, quando, por 
um lado, exista uma relação direta e imediata entre as referidas despesas e a atividade 
económica do sujeito passivo e, por outro, o proveito para o terceiro seja acessório face 
às necessidades da empresa do sujeito passivo.

O artigo 17.°, n.° 2, alínea a), da Sexta Diretiva 77/388, conforme alterada pela Diretiva 
95/7, deve ser interpretado no sentido de que a circunstância de as despesas efetuadas 
pelo sujeito passivo também aproveitarem a um terceiro não obsta a que este sujeito 
passivo possa deduzir integralmente o imposto sobre o valor acrescentado pago a mon-
tante relativo a essas despesas, no caso de estas não se enquadrarem nas despesas 
gerais do sujeito passivo, mas constituírem despesas imputáveis a operações específicas 
a jusante, desde que as referidas despesas tenham uma relação direta e imediata com 
as operações tributáveis do sujeito passivo, o que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio 
apreciar à luz de todas as circunstâncias em que decorreram estas operações.

O artigo 17.°, n.° 2, alínea a), da Sexta Diretiva 77/388, conforme alterada pela Diretiva 
95/7, deve ser interpretado no sentido de que, no caso de um terceiro tirar proveito 
de despesas efetuadas pelo sujeito passivo, a circunstância de este ter a possibilidade 
de imputar a esse terceiro uma parte das despesas assim efetuadas constitui um dos 
elementos, juntamente com todas as outras circunstâncias em que decorreram as ope-
rações em causa, que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio tomar em consideração 
para determinar o alcance do direito à dedução do imposto sobre o valor acrescenta-
do de que o sujeito passivo dispõe.”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0405

Acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de outubro, Processo C-558/19: Reenvio prejudicial. 
Artigos 49.° e 63.° TFUE. Liberdade de estabelecimento. Livre circulação de capitais. 
Determinação do rendimento tributável das sociedades. Pessoas que se encontram 
numa situação de interdependência. Empréstimo em condições anormais concedido 
por uma sucursal residente a uma sociedade não residente. Retificação dos rendimen-
tos tributáveis da sucursal de uma sociedade não residente. Não retificação dos rendi-
mentos tributáveis em caso de empréstimo idêntico concedido pela sua sucursal a uma 
sociedade residente. Princípio da livre concorrência. Restrição à liberdade de estabele-
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cimento. Justificação. Repartição equilibrada do poder tributário entre os Estados‑Mem-
bros. Proporcionalidade.

Sumário:

“O artigo 49.° TFUE deve ser interpretado no sentido de que não se opõe, em princípio, 
a uma regulamentação de um Estado-Membro nos termos da qual uma transferência 
de fundos efetuada por uma sucursal residente, a favor da sua sociedade-mãe esta-
belecida noutro Estado-Membro, pode ser reclassificada de «operação que gera ren-
dimentos», com a consequente obrigação de aplicar as regras relativas aos preços de 
transferência, quando, se a mesma operação tivesse sido realizada entre uma sucursal 
e uma sociedade-mãe estabelecidas no mesmo Estado-Membro, não teria sido classifi-
cada do mesmo modo e não teriam sido aplicadas as referidas regras.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0558 

10.3.2. Tribunal Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 515/2020, Processo n.º 1095/2018: 

O Tribunal Constitucional declarou, “com força obrigatória geral, a inconstitucionalida-
de, por violação dos números 1 e 4 do artigo 20.° da Constituição, da norma da alínea 
a) do n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, com o sentido de que o prazo 
interrompido por aplicação do n.º 4 do mesmo artigo se inicia com a notificação ao 
patrono nomeado da sua designação, quando o requerente do apoio judiciário desco-
nheça essa nomeação, por dela ainda não ter sido notificado.”.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200515.html 

10.3.3. Tribunais Judiciais

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 8 de outubro, Processo n.º 22/19.8T8PST.
L1-2: Contrato de fornecimento. Resolução do contrato. Abuso de direito.

Sumário: 

“I – Se a autora, fornecedora de café à ré, durante mais de 10 anos (num contrato 
que, se fosse normalmente cumprido, não duraria mais de 5 anos), nunca resolveu o 
contrato com base no incumprimento, grosso modo, da obrigação de a ré comprar 
todos os meses 35 kg de café (105 kg em 3 meses), o que a autora sabia que a ré nunca 
conseguiria cumprir e a ré nunca cumpriu desde o início do contrato, e apesar disso a 
autora, passados aqueles 10 anos, queria celebrar novo contrato nos mesmos termos, 
considera-se que, ao resolver agora o contrato, com base no incumprimento, está a 
agir em manifesta violação dos limites impostos pela boa fé (supressio).
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II – Uma resolução ilegítima é ineficaz (ou seja, não produz a extinção do contrato).

III – Se o contrato tiver sido julgado extinto, com trânsito, a ré não pode ficar nem com a 
máquina de café que lhe foi emprestada, nem com um desconto pela compra de café 
que não chegou a comprar; mas não pode ser obrigada a pagar uma indemnização 
pelo incumprimento do contrato.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/93d6676f9c0ce0c0802585ff003e6278?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 8 de outubro, Processo n.º 2981/19.1T8LSB.
L1-6: Contrato de arrendamento. Pagamento de rendas. Consignação em depósito. 
Moeda corrente.

Sumário:

“.1 – A consignação em depósito, com vista à extinção da obrigação , é facultativa, 
pressupondo porém enquanto expediente capaz de liberar de forma definitiva, o de-
vedor, da verificação de uma situação prevista nas alíneas a) e b), do artº 841º, do CC

.2. - Na dúvida, a consignação em depósito funciona em favor debitoris, ou seja, “ Basta 
que a situação de impossibilidade ou de incerteza seja plausível, em termos objectivos 
ou sempre que, dadas as circunstâncias, ela não possa deixar de se impor ao espírito do 
devedor, para que a consignação seja possível”;

.3. – Apesar de constar de contrato de arrendamento outorgado em 1939 que a renda 
é paga “em casa da senhoria, ou de quem a representar, em moeda corrente  e sem-
pre antecipadamente no primeiro dia útil do mês anterior àquela a que disser respeito, é 
de admitir a consignação em depósito pelo inquilino de rendas e indemnização quan-
do em causa está uma quantia total superior a 8.000,00€ e ,em tempo útil, não fornece 
a senhoria ao inquilino o NIB para efeitos de transferência bancária/depósito ;

.4. – A justificar o referido em .3., recorda-se ainda que com a Lei nº 92/2017, de 22/8, 
passou o artº 63º-E,  da Lei Geral Tributária, a dispor no seu nº 1, que “ É proibido pagar 
ou receber em numerário em transações de qualquer natureza que envolvam montan-
tes iguais ou superiores a (euro) 3 000, ou o seu equivalente. em moeda estrangeira”.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5afa2d5edd74a006802585ff004e250a?OpenDocument 

10.3.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 14 de outubro, Processo n.º 0865/12.3BEL-
RS: IRC. Benefícios fiscais. Subsídio de alimentação. Majoração. Criação de postos de 
trabalho. Desemprego.

Sumário:
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O subsídio de refeição não tem a natureza de remuneração, entendimento este que é 
acolhido no CIRS, ao considerar-se que essa prestação apenas está sujeita a tributação 
«na parte em que exceder o limite legal estabelecido ou em que o exceda em 60% 
sempre que o respetivo subsídio seja atribuído através de vales de refeição;» - 2) da alí-
nea b) do nº3 do artigo 2º do CIRS.

O subsídio de refeição tem a natureza de benefício social e destina-se a compensar os 
trabalhadores das despesas com a refeição principal do dia em que prestam serviço 
efectivo, tomada fora da residência habitual, o que vale por dizer que é na sua causa, e 
apenas nesta, que radica a sua regularidade, à qual não pode, pois, ser atribuído outro 
sentido, como seja o indiciar, nos termos gerais, o seu carácter retributivo.

Igual descaracterização [da sua natureza remuneratória] era feita no art. 260º, nº 2, 
Código do Trabalho de 2003, excepto na parte que exceda os respectivos montantes 
normais, tenham sido previstas no contrato ou se devam considerar pelos usos como 
elemento integrante da retribuição do trabalhador, caso em que se considerava retri-
buição, e foi mantida nos mesmos termos no art. 260º, nº 1, al. a) e nº 2, do Código do 
Trabalho de 2009.

Tratando-se não de uma componente da remuneração do trabalho mas de um bene-
fício social cuja existência é justificada pela necessidade de custear as refeições reali-
zadas durante o período da prestação de trabalho, tal prestação não é subsumível no 
conceito de “remuneração fixa” consagrada no artigo 19º do EBF, sendo a sua introdu-
ção pela Lei nº 53-A/2006, um evidente intuito do legislador em restringir o conceito de 
“encargos” a atender para efeitos de majoração.

Para efeitos de majoração dos “encargos” correspondentes à criação líquida de postos 
de trabalho para jovens e para desempregados de longa duração, admitidos por con-
trato de trabalho por tempo indeterminado, ao abrigo do disposto no artigo 19º do EBF, 
deve atender-se aos montantes suportados pela entidade empregadora com o traba-
lhador, a título da “remuneração fixa” e das contribuições para a segurança social a 
cargo da mesma entidade, nos quais não se inclui o subsídio de alimentação, por não 
revestir a natureza remuneratória, mas sim de benefício social.

Tal entendimento é o mais harmónico com a letra e o espirito do legislador, que com 
as alterações introduzidas ao artigo 19º do EBF, pela Lei nº 53-A/2006, de 29/12, e cons-
tantes da alínea c) do seu nº2, revela o seu intuito de restringir o âmbito do conceito de 
“encargos” previsto nº1 do mesmo preceito legal.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2ae10497cf02b45b80258606004bc875?OpenDocument

10.4. BREVES
10.4.1. Doutrina Monografias e Publicações Periódicas
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Jorge Bacelar Gouveia, Direito da Segurança - Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo, 
2.ª Edição, Almedina, outubro 2020

Gustavo Brandão de Nascimento, Dos Honorários de Advogado - Em Especial, o Laudo 
Sobre Honorários, Almedina, outubro 2020

Diogo Coimbra Casqueiro, Da Renovação de Deliberações dos Sócios, Almedina, ou-
tubro 2020

Inês Magalhães Dias, Recuperação e Revitalização de Grupos de Sociedades, Almedi-
na, outubro 2020

António Santos Justo, Introdução ao Estudo do Direito, 11.ª Edição, Petrony, outubro 2020

Francisco Cabral Metello, João Verdades dos Santos, Manual de Administração de 
Condomínios, Almedina, 2020

Paula Távora Vítor, Crédito Compensatório e Alimentos Pós-Divórcio, Almedina, outubro 
2020

Francisco Cabral Metello, João Verdades dos Santos, Formulários BDJUR - Condomínio, 
Almedina, outubro 2020

Carlos Castelo Branco, José Eusébio Almeida, Estatuto dos Magistrados Judiciais Anota-
do e Comentado, Almedina, outubro 2020

Jorge dos Reis Bravo, Corpo e Prova em Processo Penal - Admissibilidade e Valoração, 
Almedina, outubro 2020

10.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Ofício Circulado n.º 30225, de 02.10.2020, por despacho do Subdiretor-Geral de Serviços 
de IVA

Assunto: IVA-novas regras de simplificação nas transações intracomunitárias.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30225_2020.pdf 

Despacho n.º 386/2020, de 12.10.2020, por despacho do Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_386_2020_XXII.pdf 

Ofício Circulado n.º 35133, de 12.10.2020, por despacho 

Assunto: Atividade de produção de eletricidade. Tributação em ISP.
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_35133_2020.pdf 

Despacho n.º 404/2020, de 20.10.2020, por despacho do Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_404_2020_XXII.pdf 

Despacho n.º 412/2020, de 23.10.2020, por despacho do Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_412_2020_XXII.pdf

10.4.3. Miscelânea

Economia, Finanças e Fiscalidade

O Conselho de Ministros aprovou no dia 29 de outubro, a Estratégia Portugal 2030, en-
quanto referencial de planeamento das políticas públicas de promoção do desenvol-
vimento económico e social do país: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, 
menos desigualdade; digitalização, inovação e qualificações como motores do desen-
volvimento; transição climática e sustentabilidade dos recursos; e um país competitivo 
externamente e coeso internamente.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=377 

Por outro lado, no dia 31 de outubro,  foi aprovada a Resolução que renova a situação 
de calamidade em todo o território nacional continental, das 00h00 do dia 4 de novem-
bro de 2020 até às 23h59 do dia 15 de novembro de 2020, e, face à situação epidemio-
lógica que se verifica em Portugal, alargam-se a outros concelhos as medidas especiais 
que tinham sido estabelecidas para os concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de 
Ferreira, introduzindo-se ainda algumas alterações adicionais.

As medidas especiais adotadas para aqueles concelhos passam a abranger novos con-
celhos tendo em consideração dois critérios: (i) em primeiro lugar, um critério quanti-
tativo, em função do número de casos por cada 100.000 habitantes; (ii) um segundo 
critério, qualitativo, em função da proximidade com um outro concelho que preencha 
o critério quantitativo.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=378  
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10.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O Observatório do EUIPO, em conjunto com o Grupo de Trabalho (GT) do Conselho da 
União Europeia sobre Cooperação Aduaneira, e com a Europol, efetuaram um inqué-
rito sobre casos de contrafação de etiquetas e  embalagens, com vista a aprofundar 
o conhecimento relativo a esta tendência de infração de direitos de Propriedade Inte-
lectual (PI).
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Inquerito-sobre-Etiquetas-e-Embalagens-Contrafeitas 

O Secretariado da Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou uma nova nota 
de informação sobre o modo como a pandemia da COVID-19 afetou o sistema global 
da Propriedade Intelectual (PI) e quais as potenciais contribuições da PI quanto aos 
esforços levados a cabo na abordagem à pandemia. A referida nota proporciona uma 
visão das medidas relacionadas com a PI, aplicadas pelos membros da OMC e outros 
‘stakeholders’ desde o início da crise, sublinhando que a necessária inovação relacio-
nada com a COVID-19 deve ser encorajada, partilhada e divulgada, no entanto, sem-
pre em respeito dos direitos e obrigações inerentes aos Direitos de PI.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/O-Acordo-de-TRIPS-e-a-COVID-19

Foi disponibilizada a 31.ª edição do “BVT Energias Oceânicas” (Boletim de Vigilância 
Tecnológica), publicada no âmbito do projeto ibérico entre o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) e a Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), as institui-
ções nacionais que atribuem os direitos de propriedade industrial em Portugal e Espa-
nha, respetivamente. O BVT tem como principal objetivo acompanhar trimestralmente 
as últimas notícias e publicações de Pedidos de Patentes internacionais (PCT) e Euro-
peias (EP), no domínio técnico da energia oceânica.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/31%C2%AA-edicao-do-BVT-Oceanicas-ja-esta-disponivel
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11. E-LEGAL® NEWSLETTER – NOVEMBRO 2020

11.1. EDITORIAL – RENOVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA

O mês de novembro ficou marcado, no plano legislativo, pela renovação da declara-
ção do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública, através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 
20 de novembro.

Destaque ainda, no plano legislativo, para a Lei n.º 65/2020, de 4 de novembro, que 
veio estabelecer as condições em que o tribunal pode decretar a residência alternada 
do filho em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nu-
lidade ou anulação do casamento dos progenitores, alterando o Código Civil, e ainda 
para a Lei n.º 75/2020, de 27 de novembro, que veio criar um processo extraordinário de 
viabilização de empresas e estabelecer diversas medidas de apoio às empresas afeta-
das pela crise económica decorrente da pandemia da doença COVID-19.

No âmbito jurisprudencial, saliente-se o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 641/2020, 
Processo n.º 1106/18, que decidiu “Julgar inconstitucional a norma contida na segunda 
parte do n.º 2 do artigo 637.º do Código de Processo Civil, quando estabelece, nos re-
cursos em que se invoque um conflito jurisprudencial que se pretende ver resolvido, que 
o recorrente junta obrigatoriamente, sob pena de imediata rejeição, cópia, ainda que 
não certificada, do acórdão fundamento, sem que antes seja convidado a suprir essa 
omissão, por ofensa do artigo 20.º, números 1 e 4, da Constituição”.

Por sua vez, destaca-se o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 644/2020, Processo n.º 
30/19, que veio julgar “inconstitucional a norma do artigo 248.º, n.º 4, do Código da In-
solvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), na parte em que impede a obtenção 
do apoio judiciário, na modalidade de dispensa do pagamento da taxa de justiça e 
demais encargos com o processo, aos devedores que tendo obtido a exoneração do 
passivo restante e cuja massa insolvente e o rendimento disponível foram insuficientes 
para o pagamento integral das custas e encargos do processo de exoneração, sem 
consideração pela sua concreta situação económica, por violação dos artigos 20.º, n.º 
1, e 13.º, n.º 2, da Constituição”.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, sublinhamos a aprovação, em sede de Conselho 
de Ministros, do Decreto-Lei que altera o sistema de incentivos à adaptação da ativida-
de empresarial ao contexto da Covid-19.

11.2. LEGISLAÇÃO
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de novembro: Declara a situa-
ção de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/147412974 

Decreto-Lei n.º 93/2020, de 3 de novembro: Estabelece regras de segurança aplicáveis 
a navios de passageiros e regras de tratamento de dados das pessoas que neles viajam 
e cria um sistema de inspeções relativo a outras embarcações, transpondo a Diretiva 
(UE) 2017/2108, a Diretiva (UE) 2017/2109 e a Diretiva (UE) 2017/2110.
https://dre.pt/application/conteudo/147432950 

Decreto-Lei n.º 94-A/2020, de 3 de novembro: Altera as medidas excecionais e tempo-
rárias relativas à pandemia da doença COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/147533155 

Lei n.º 65/2020, de 4 de novembro: Estabelece as condições em que o tribunal pode 
decretar a residência alternada do filho em caso de divórcio, separação judicial de 
pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação do casamento dos progenitores, 
alterando o Código Civil.
https://dre.pt/application/conteudo/147533134 

Decreto-Lei n.º 96/2020, de 4 de novembro: Prevê a dispensa de cobrança de taxas mo-
deradoras nas consultas e em todos os exames complementares de diagnóstico e te-
rapêutica prescritos no âmbito da rede de prestação de cuidados de saúde primários.
https://dre.pt/application/conteudo/147533138 

Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro: Declara o esta-
do de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 
pública.
https://dre.pt/application/conteudo/147933283 

Resolução da Assembleia da República n.º 83-A/2020, de 6 de novembro: Autorização 
da declaração do estado de emergência.
https://dre.pt/application/conteudo/147933284 

Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro: Regulamenta a aplicação do estado de emer-
gência decretado pelo Presidente da República.
https://dre.pt/application/conteudo/147968348 

Lei Orgânica n.º 2/2020, de 10 de novembro: Nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de 
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outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade.
https://dre.pt/application/conteudo/148086464 

Lei Orgânica n.º 3/2020, de 11 de novembro: Regime excecional e temporário de exer-
cício de direito de voto antecipado para os eleitores que estejam em confinamento 
obrigatório, no âmbito da pandemia da doença COVID -19, em atos eleitorais e refe-
rendários a realizar no ano de 2021.
https://dre.pt/application/conteudo/148214575 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-B/2020, de 12 de novembro: Prorroga a de-
claração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/148444017 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de novembro: Aprova a Estraté-
gia Portugal 2030.
https://dre.pt/application/conteudo/148444002

Lei n.º 76/2020, de 16 de novembro: Procede à primeira alteração ao Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e 
estabelece ainda um regime transitório de simplificação de procedimentos administrati-
vos comuns previstos na lei geral e de procedimentos administrativos especiais previstos 
em legislação setorial.
https://dre.pt/application/conteudo/148599583 

Decreto-Lei n.º 97/2020, de 16 de novembro: Altera o estatuto das denominações de 
origem e indicação geográfica da Região Demarcada do Douro.
https://dre.pt/application/conteudo/148599584 

Decreto Regulamentar Regional n.º 23/2020/A, de 16 de novembro: Regulamenta na 
Região Autónoma dos Açores a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de 
máscara em espaços públicos aprovada pela Lei n.º 62 -A/2020, de 27 de outubro.
https://dre.pt/application/conteudo/148599586 

Portaria n.º 265-A/2020, de 16 de novembro: Procede à segunda alteração à Portaria n.º 
86/2020, de 4 de abril, que estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporá-
rias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, no âmbito da operação 
n.º 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das 
estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento 
local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020).
https://dre.pt/application/conteudo/148708093 
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Portaria n.º 265-B/2020, de 16 de novembro: Estabelece as condições e procedimentos 
aplicáveis à atribuição, em 2020, do apoio financeiro previsto no artigo 309.º-A da Lei n.º 
2/2020, na redação conferida pela Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho, que tem por objeto, 
exclusivamente, a energia utilizada na produção agrícola e pecuária e nas atividades 
de armazenagem, conservação e comercialização de produtos agrícolas.
https://dre.pt/application/conteudo/148747511 

Lei n.º 73/2020, de 17 de novembro: Modifica as regras de nomeação do governador e 
dos demais membros do conselho de administração do Banco de Portugal, alterando a 
Lei Orgânica do Banco de Portugal, aprovada em anexo à Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro. 
https://dre.pt/application/conteudo/148747521 

Resolução da Assembleia da República n.º 85/2020, de 17 de novembro: Orçamento da 
Assembleia da República para 2021.
https://dre.pt/application/conteudo/148747522 

Decreto-Lei n.º 98/2020, de 18 de novembro: Procede a) À terceira alteração ao Decre-
to-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, que prorroga o apoio extraordinário à manutenção 
dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial e cria outras medidas de 
proteção ao emprego, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social; 
b) À segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, que cria o apoio 
extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise 
empresarial com redução temporária do período normal de trabalho.
https://dre.pt/application/conteudo/148853501 

Portaria n.º 266/2020, de 18 de novembro: Procede à quarta alteração do regulamento 
do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, aprovado pela Portaria 
n.º 105/2017, de 10 de março, na sua versão atual.
https://dre.pt/application/conteudo/148853504 

Portaria n.º 268/2020, de 18 de novembro: Estabelece o regime de aplicação da medi-
da excecional e temporária prevista no artigo 39.º-B do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, na sua redação atual, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020).
https://dre.pt/application/conteudo/148853506  

Lei n.º 74/2020, de 19 de novembro: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 
(UE) 2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, 
alterando a Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, que aprova a Lei da Televisão e dos Servi-
ços Audiovisuais a Pedido, e a Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, relativa ao fomento, 
desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e 
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audiovisuais.
https://dre.pt/application/conteudo/148963298 

Portaria n.º 269/2020, de 19 de novembro: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
178/2020, de 28 de julho, que estabelece um sistema de incentivos à adaptação da ati-
vidade das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19, doravante designado 
Programa Adaptar Social +.
https://dre.pt/application/conteudo/148963300 

Portaria n.º 270/2020, de 19 de novembro: Regulamenta as matérias relativas à publi-
citação de procedimento concursal, prazos, forma de apresentação de candidatura, 
notificações e utilização de meios eletrónicos.
https://dre.pt/application/conteudo/148963301 

Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2020/A, de 19 de novembro: Regulamenta a exe-
cução da alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, nas 
deslocações para o território da Região Autónoma dos Açores por via aérea.
https://dre.pt/application/conteudo/148963303 

Resolução da Assembleia da República n.º 87/2020, de 20 de novembro: Aprova o Pro-
tocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório, 1930, adotado pela 
Conferência Internacional do Trabalho, na sua 103.ª Sessão, realizada em Genebra, a 
11 de junho de 2014.
https://dre.pt/application/conteudo/149104780 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20 de novembro: Aprova um con-
junto de medidas destinadas às empresas no âmbito da pandemia da doença CO-
VID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/149104781 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2020, de 20 de novembro: Reconhece a 
verificação de condições excecionais e permite o recurso ao Fundo de Emergência 
Municipal para a concessão de auxílios financeiros aos municípios afetados pelas de-
pressões Elsa e Fabien.
https://dre.pt/application/conteudo/149104782 

Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro: Renova a de-
claração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública.
https://dre.pt/application/conteudo/149106929 

Resolução da Assembleia da República n.º 87-A/2020, de 20 de novembro: Autorização 
da renovação do estado de emergência.
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https://dre.pt/application/conteudo/149106930 

Resolução da Assembleia da República n.º 87-B/2020, de 20 de novembro: Aprova pro-
cedimentos excecionais de participação dos Deputados nas sessões plenárias e do res-
petivo registo de presença.
https://dre.pt/application/conteudo/149106931 

Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro: Regulamenta a aplicação do estado de emer-
gência decretado pelo Presidente da República.
https://dre.pt/application/conteudo/149103950 

Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 de novembro: Altera as medidas excecionais e temporá-
rias relativas à pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/149220108 

Declaração de Retificação n.º 47/2020, de 22 de novembro: Retifica o Decreto n.º 
9/2020, de 21 de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta 
a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República.
https://dre.pt/application/conteudo/149220109 

Resolução da Assembleia da República n.º 88/2020, de 23 de novembro: Aprova a Con-
venção entre a República Portuguesa e a República do Quénia para Eliminar a Dupla 
Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e Prevenir a Fraude e a Evasão 
Fiscal, assinada em Lisboa, em 10 de julho de 2018.
https://dre.pt/application/conteudo/149220088 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2020, de 23 de novembro: Estabelece um 
sistema único de acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção 
internacional.
https://dre.pt/application/conteudo/149220089 

Portaria n.º 270-A/2020, de 23 de novembro: Altera a Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de 
dezembro, que aprovou o montante das taxas devidas à Autoridade Nacional de Co-
municações (ANACOM).
https://dre.pt/application/conteudo/149220145 

Declaração de Retificação n.º 47-A/2020, de 23 de novembro: Retifica o Decreto-Lei n.º 
76/2020, de 25 de setembro, da Economia e Transição Digital, que adapta ao progresso 
técnico as novas definições das unidades de base do Sistema Internacional de Unida-
des, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1258.
https://dre.pt/application/conteudo/149220149 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2020, de 24 de novembro: Aprova o Progra-
ma de Eficiência de Recursos na Administração Pública para o período até 2030.
https://dre.pt/application/conteudo/149220156 

Portaria n.º 271/2020, de 24 de novembro: Procede a) À definição das condições es-
pecíficas do princípio da gratuitidade da frequência de creche, em cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 146.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprovou o 
Orçamento do Estado para 2020; b) À segunda alteração do regulamento das com-
participações familiares devidas pela utilização dos serviços e equipamentos sociais, 
anexo à Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, que estabelece as normas que regulam 
as comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços e equipamentos 
onde se desenvolvem respostas sociais aplicáveis aos utentes abrangidos por acordo 
de cooperação celebrado entre as instituições particulares de solidariedade social ou 
legalmente equiparadas e o Instituto da Segurança Social, I. P.
https://dre.pt/application/conteudo/149220157 

Decreto Regulamentar Regional n.º 25/2020/A: Altera o Decreto Regulamentar Regional 
n.º 24/2020/A, de 19 de novembro, que regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 
do artigo 5.º do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, nas deslocações para o território 
da Região Autónoma dos Açores por via aérea.
https://dre.pt/application/conteudo/149220158 

Decreto do Presidente da República n.º 60-A/2020, de 24 de novembro: Fixa o dia 24 de 
janeiro de 2021 para a eleição do Presidente da República.
https://dre.pt/application/conteudo/149525069 

Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de novembro: Aprova o Regulamento do Programa 
APOIAR.
https://dre.pt/application/conteudo/149532792 

Declaração de Retificação n.º 47-B/2020, de 24 de novembro: Segunda retificação ao 
Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da Re-
pública.
https://dre.pt/application/conteudo/149595359 

Portaria n.º 272/2020, de 25 de novembro: Terceira alteração à Portaria n.º 933/2006, de 
8 de setembro, que aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de Fabrico, 
Reparação, Comércio e Guarda de Armas.
https://dre.pt/application/conteudo/149595347 
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Portaria n.º 273/2020, de 25 de novembro: Primeira alteração à Portaria n.º 33/2011, de 
13 de janeiro, que aprova a lista referencial de munições obsoletas.
https://dre.pt/application/conteudo/149595348 

Portaria n.º 273-A/2020, de 25 de novembro: Estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias no âmbito da pandemia da COVID-19 aplicáveis aos programas operacionais no 
setor das frutas e produtos hortícolas e respetiva assistência financeira, regulamentados, 
a nível nacional, pela Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro, ou pela Portaria n.º 
1325/2008, de 18 de novembro.
https://dre.pt/application/conteudo/149707142 

Portaria n.º 273-B/2020, de 25 de novembro: Estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias no âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis ao ano de 2021, do Programa Apí-
cola Nacional (PAN) relativo ao triénio de 2020-2022, regulamentado, a nível nacional, 
pela Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de setembro, alterada pela Portaria n.º 387-A/2019, 
de 25 de outubro.
https://dre.pt/application/conteudo/149707143 

Resolução da Assembleia da República n.º 89/2020, de 26 de novembro: Aprova o Acor-
do entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América relativo à Partilha de 
Bens Declarados Perdidos ou de Bens de Valor Equivalente, assinado em Lisboa, a 17 de 
dezembro de 2019.
https://dre.pt/application/conteudo/149707126 

Decreto-Lei n.º 100/2020, de 26 de novembro: Alarga a tarifa social de eletricidade e a 
tarifa social de gás natural a mais situações de insuficiência social e económica.
https://dre.pt/application/conteudo/149707127 

Decreto-Lei n.º 101/2020, de 26 de novembro: Procede à criação de uma licença espe-
cial para reestruturação familiar e do respetivo subsídio, no âmbito do crime de violên-
cia doméstica.
https://dre.pt/application/conteudo/149707128 

Lei n.º 75/2020, de 27 de novembro: a) Estabelece um regime excecional e temporário 
de prorrogação do prazo para conclusão das negociações encetadas com vista à 
aprovação de plano de recuperação ou de acordo de pagamento, bem como de 
concessão de prazo para adaptação da proposta de plano de insolvência, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19; b) Estende o privilégio previsto no n.º 2 do artigo 
17.º -H do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, aos sócios, acionistas ou quaisquer 
outras pessoas especialmente relacionadas da empresa que financiem a sua atividade 
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durante o Processo Especial de Revitalização (PER); c) Prevê a aplicação do Regime 
Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE), aprovado pela Lei n.º 8/2018, de 2 
de março, a empresas que se encontrem em situação de insolvência atual em virtude 
da pandemia da doença COVID-19; d) Cria um processo extraordinário de viabilização 
de empresas afetadas pela crise económica decorrente da pandemia da doença CO-
VID-19; e) Estabelece a obrigatoriedade da realização de rateios parciais em todos os 
processos de insolvência pendentes em que haja produto de liquidação depositado 
num valor acima de 10 000 €; f) Prevê a atribuição de prioridade na tramitação de re-
querimentos de liberação de cauções ou garantias prestadas no âmbito de processo 
de insolvência, processo especial de revitalização ou processo especial para acordo 
de pagamento.
https://dre.pt/application/conteudo/149861977 

Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2020/A, de 27 de novembro: Segunda alteração 
ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2020/A, de 19 de novembro, na redação 
dada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 25/2020/A, de 24 de novembro.
https://dre.pt/application/conteudo/149861979 

Decreto Regulamentar Regional n.º 26-A/2020/A: Regulamenta a execução da alínea 
e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, nas deslocações por 
via aérea e por via marítima para o território da Região Autónoma dos Açores.
https://dre.pt/application/conteudo/149948192 

Decreto-Lei n.º 101/2020, de 27 de novembro: Altera o apoio extraordinário à retoma 
progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial e clarifica o re-
gime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família.
https://dre.pt/application/conteudo/149971740 

Declaração de Retificação n.º 48/2020, de 30 de novembro: Retifica a Lei n.º 63/2020, de 
29 de outubro, «Quinta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (Exercício do direito 
de petição)».
https://dre.pt/application/conteudo/149948185 

11.3. JURISPRUDÊNCIA
11.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia  

Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de novembro, Processo C-42/19: Reenvio preju-
dicial. Imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Sexta Diretiva 77/388/CEE. Artigo 4.°. 
Conceito de “sujeito passivo”. Sociedade holding mista. Artigo 17.°. Direito à dedução 
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do IVA pago a montante. IVA pago a montante por uma sociedade holding mista sobre 
serviços de consultadoria relativos a uma prospeção de mercado com vista à even-
tual aquisição de participações sociais noutras sociedades. Desistência dos projetos de 
aquisição. IVA pago a montante sobre uma comissão bancária pela organização e 
montagem de um empréstimo obrigacionista destinado a dotar as filiais dos meios ne-
cessários para realizar investimentos. Investimentos não realizados.

Sumário:

“O artigo 4.°, n.os 1 e 2, bem como o artigo 17.°, n.os 1, 2 e 5, da Sexta Diretiva 77/388/
CEE do Conselho, de 17 de maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios — Sistema co-
mum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável uniforme, devem ser 
interpretados no sentido de que uma sociedade holding mista cuja interferência na ges-
tão das suas filiais é reiterada está autorizada a deduzir o imposto sobre o valor acres-
centado suportado a montante na aquisição de serviços de consultadoria relativos a 
uma prospeção de mercado com vista à aquisição de participações sociais noutra 
sociedade, incluindo quando essa aquisição tenha acabado por não se concretizar.

O artigo 4.°, n.os 1 e 2, bem como o artigo 17.°, n.os 1, 2 e 5, da Sexta Diretiva 77/388 
devem ser interpretados no sentido de que uma sociedade holding mista cuja inter-
ferência na gestão das suas filiais é reiterada não está autorizada a deduzir o imposto 
sobre o valor acrescentado suportado a montante na comissão paga a uma instituição 
de crédito pela organização e montagem de um empréstimo obrigacionista que se 
destinava a realizar investimentos num determinado setor, quando esses investimentos 
tenham acabado por não se concretizar e o capital obtido através desse empréstimo 
tenha sido integralmente concedido sob a forma de empréstimo à sociedade-mãe do 
grupo.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0042 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 26 de novembro, Processo C-787/18: Reenvio preju-
dicial. Legislação nacional que prevê que as deduções do imposto sobre o valor acres-
centado (IVA) sejam regularizadas por um sujeito passivo diferente daquele que efe-
tuou inicialmente a dedução. Venda por uma sociedade a particulares de um imóvel 
dado de arrendamento pela referida sociedade, bem como pela anterior sociedade 
proprietária. Fim da sujeição ao IVA no momento da venda do imóvel a particulares.

Sumário:

“A Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema 
comum do imposto sobre o valor acrescentado, deve ser interpretada no sentido de 
que se opõe a uma legislação nacional que, embora preveja, ao abrigo do artigo 188.°, 
n.° 2, desta diretiva, que o cedente de um bem imóvel não tem de proceder à regulari-
zação de uma dedução do imposto sobre o valor acrescentado efetuada a montante 
quando o cessionário só pretender utilizar esse bem para realizar operações que confe-
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rem direito a dedução, impõe igualmente ao cessionário que proceda à regularização 
desta dedução para o restante período de regularização quando este ceder, por sua 
vez, o bem imóvel a um terceiro que não o pretende utilizar para tais operações.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0787 

11.3.2. Tribunal Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 641/2020, Processo n.º 1106/18: 

O Tribunal Constitucional decidiu “Julgar inconstitucional a norma contida na segunda 
parte do n.º 2 do artigo 637.º do Código de Processo Civil, quando estabelece, nos re-
cursos em que se invoque um conflito jurisprudencial que se pretende ver resolvido, que 
o recorrente junta obrigatoriamente, sob pena de imediata rejeição, cópia, ainda que 
não certificada, do acórdão fundamento, sem que antes seja convidado a suprir essa 
omissão, por ofensa do artigo 20.º, números 1 e 4, da Constituição.”
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200641.html 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 644/2020, Processo n.º 30/19:

Julgou-se “inconstitucional a norma do artigo 248.º, n.º 4, do Código da Insolvência e 
da Recuperação de Empresas (CIRE), na parte em que impede a obtenção do apoio 
judiciário, na modalidade de dispensa do pagamento da taxa de justiça e demais en-
cargos com o processo, aos devedores que tendo obtido a exoneração do passivo 
restante e cuja massa insolvente e o rendimento disponível foram insuficientes para o 
pagamento integral das custas e encargos do processo de exoneração, sem conside-
ração pela sua concreta situação económica, por violação dos artigos 20.º, n.º 1, e 13.º, 
n.º 2, da Constituição”
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200644.html 

11.3.3. Tribunais Judiciais

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 5 de novembro, Processo n.º 325/17.6T8AMD.
L1-2:  Venda de coisa defeituosa. Cláusula de irresponsabilidade. Nulidade atípica.

Sumário:

“I. É nula a cláusula de renúncia à garantia, subscrita pelo consumidor num contrato de 
compra e venda de bem de consumo.

II. A invocação da nulidade referida em I depende da manifestação de vontade nesse 
sentido por parte do consumidor.

III. Entende-se estar preenchido o requisito indicado em II para o conhecimento da alu-
dida nulidade por parte do tribunal se o consumidor, arredando tacitamente os efeitos 
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da aludida declaração de renúncia à garantia, demanda judicialmente o vendedor, 
reclamando deste a reparação de anomalia do veículo vendido e o pagamento de 
indemnização pela privação do seu uso.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4cf9d393fe61293c80258622003268ed?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10 de novembro, Processo n.º 1525/11.8TYL-
SB-K.L1-1: Recurso extraordinário de revisão. Revisão. Indeferimento. Documento. Insol-
vência. Verificação ulterior de créditos.

Sumário:

“1 – Um oficio comunicando a transferência do produto da venda de imóveis, efetua-
da em execução fiscal, para a massa insolvente, não pode ser considerado um docu-
mento que, por si só, seja suscetível de alterar a natureza de créditos já verificados e 
graduados como comuns por sentença transitada em julgado nos termos da al. c) do 
art. 696º do CPC.

2 – A junção, anterior à prolação da sentença revidenda, de documentos que eviden-
ciam a existência de garantias, a incorreção do julgamento da matéria de facto, ou a 
nulidade da sentença a rever, são possíveis argumentos para um recurso ordinário, mas 
não para um recurso extraordinário de revisão.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ef14ae19e63259048025862a0052cfab?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 12 de novembro, Processo n.º 
12475/18.7T8SNT-A.L1-8: Penhora de casa de morada de família. Execução fiscal. Dupla 
penhora. Sustação da execução. Venda do bem penhorado.

Sumário: 

“1. Depois da Lei n.º 13/2016, de 23 de maio, a venda judicial da casa de habitação 
permanente do executado passou a ter particulares restrições.

2. A protecção da habitação do executado apenas se faz nos casos em que se sacrifi-
ca a posição do fisco, mas não a dos demais credores.

3. Pendendo duas execuções contra o mesmo executado, com sucessivas penhoras 
em cada uma delas do mesmo imóvel, de valor patrimonial tributário não superior a € 
574.323,00 efectivamente afecto à habitação do devedor, e do seu agregado familiar, 
e sendo a penhora fiscal a primeira penhora em tempo, a Administração Fiscal não 
pode promover, nos casos aí contemplados, a venda desse bem, mas o artigo 244.º, 2, 
do CPPT não impede que um credor que nesse processo tenha reclamado o seu crédito 
promova essa venda dado que se encontra em situação similar à prevista no art.º 850º, 
n.º 2, do C. P. Civil.”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/01c58a3f32ebb3018025862900545d70?OpenDocument 

ÍNDICE

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4cf9d393fe61293c80258622003268ed?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ef14ae19e63259048025862a0052cfab?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/01c58a3f32ebb3018025862900545d70?OpenDocument


E-LEGAL® NEWSLETTER ANUAL 2020 / NOVEMBRO 187

11.3.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 4 de novembro, Processo n.º 0365/20.8BE-
BRG: Prescrição. Interrupção. Citação edital. Nulidade.

Sumário:

“Arguida a prescrição da dívida exequenda pela executada por reversão perante o 
órgão de execução fiscal e decidindo este que o prazo prescricional não está esgota-
do porque foi interrompido pela citação edital da requerente, compete àquele órgão 
demonstrar a regularidade da citação.

Se a citação padece de nulidade, o efeito interruptivo que lhe é atribuído pelo artigo 
49.º, n.º 1 da LGT, não opera.

O requerimento apresentado pela executada a pedir a declaração de prescrição, sen-
do a sua primeira intervenção no processo de execução fiscal, não sana a nulidade da 
citação.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5303089933988b6d802586230038d10d?OpenDocument 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 4 de novembro, Processo n.º 038/19.4BAL-
SB: Juros indemnizatórios. Revisão oficiosa.

Sumário:

“Os juros indemnizatórios são devidos depois de decorrido um ano, contado da apre-
sentação do pedido de revisão, até à data do processamento da respectiva nota de 
crédito, e não desde a data do pagamento indevido do imposto.”
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a649ac79cd54adad80258623003e4fb1?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 

11.4. BREVES
11.4.1. Doutrina Monografias e Publicações Periódicas

Higina Orvalho Castelo, Regime Jurídico da Atividade de Mediação Imobiliária Anota-
do, 2.ª Edição, Almedina, novembro 2020

António Santos Justo, Direitos Reais, 7.ª Edição, Quid Juris, novembro 2020

João Ricardo Catarino, Finanças Públicas e Direito Financeiro, 6.ª Edição, Almedina, no-
vembro 2020

Alberto de Sá e Mello, Direito de Autor e Direitos Conexos, 4º Edição, Almedina, novem-
bro 2020
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António Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 20.ª Edição, Almedina, novembro 2020

José Alberto Vieira, Direito de Autor - Dogmática Básica, Almedina, novembro 2020

Diogo Leite de Campos, Mónica Martinez de Campos, Lições de Direito da Família, 5.ª 
Edição, Almedina, novembro 2020

Paula Quintas, Legislação Turística Anotada, 9.ª Edição, Almedina, novembro 2020

Luís Menezes Leitão, Arrendamento Urbano, 10.ª Edição, Almedina, novembro 2020

José Carlos Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa – Lições, 18.ª Edição, Almedina, 
novembro 2020

Paulo Pimenta, Processo Civil Declarativo, 3.ª Edição, Almedina, novembro 2020

Rosa Cândido Martins, A Família entre o Público e o Privado, Almedina, novembro 2020

Paulo de Sousa Mendes, Rui Soares Pereira (Coord.), Novos Desafios da Prova Penal, 
Almedina, novembro 2020

11.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Despacho n.º 437/2020, de 09.11.2020, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e 
dos Assuntos Fiscais
Despacho_SEAAF_437_2020_XXII.pdf (portaldasfinancas.gov.pt) 

Ofício Circulado n.º 30227, de 10.11.2020, por despacho do Subdiretor-Geral da Área De 
Gestão Tributária-Iva

Assunto: IVA - prazo para entrega da declaração periódica e pagamento do respetivo 
imposto.
Oficio Circulado n.º 30227, de 2020-11-10 (portaldasfinancas.gov.pt) 

Despacho n.º 444/2020, de 19.11.2020, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e 
dos Assuntos Fiscais
Despacho n. º 444/2020-XXII (portaldasfinancas.gov.pt) 
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Ficha doutrinária n.º 18369, de 25.11.2020, por despacho da Subdiretora-Geral do IR

Assunto: RFAI - Não elegibilidade do investimento de substituição/reparação em pavi-
lhão industrial (aplicação relevante).
Ficha Doutrinária (portaldasfinancas.gov.pt) 

Despacho n.º 450/2020, de 27.11.2020, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e 
dos Assuntos Fiscais
Despacho n.º 450/2020-XXII do SEAAF, de 27/11 (portaldasfinancas.gov.pt) 

11.4.3. Miscelânea Economia, Finanças e Fiscalidade

O Conselho de Ministros aprovou, no dia 27 de novembro, o Decreto-Lei que altera o 
sistema de incentivos à adaptação da atividade empresarial ao contexto da Covid-19.

Face à evolução da situação epidemiológica e à adoção de novas medidas e restri-
ções com vista à prevenção e resposta à pandemia, o Governo aprovou a prorroga-
ção da duração máxima de execução dos projetos apoiados no âmbito do Programa 
Adaptar, de 6 para 9 meses, a contar da data de notificação da decisão favorável, 
tendo como data limite 31 de março de 2021.

O programa Adaptar, criado em maio, visa apoiar as empresas no esforço de adapta-
ção e de investimento nos seus estabelecimentos, ajustando os métodos de organiza-
ção do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores às novas condições 
do contexto da pandemia Covid-19, garantindo o cumprimento das normas estabele-
cidas e das recomendações das autoridades competentes e salvaguardando a segu-
rança dos trabalhadores e a confiança dos clientes.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=385 

11.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Foi publicada no website do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUI-
PO) a Prática Comum PC8, que visa identificar os princípios gerais para avaliar situações 
em que a utilização de uma marca num formato diferente do registado altera o seu 
caráter distintivo e fornecer orientações a este respeito.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Comunicacao-Comum-PC8-Utilizacao-de-marca-em-formato-diferente-do-registado 

O português João Negrão foi nomeado a 11 de novembro para o cargo Presidente das 
Câmaras de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). 
O processo de seleção, em que concorreram 17 candidatos, decorria desde 2019 e me-
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receu o forte apoio e empenho do Governo português, numa campanha diplomática 
coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, envolvendo também o Ministério 
da Justiça e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Nomeacao-para-cargo-Presidente-das-Camaras-Recurso-do-EUIPO 

O INPI disponibilizou o Relatório Estatístico Semestral 2020, que reflete a evolução se-
mestral dos Direitos de Propriedade Industrial no 1.º Semestre de 2020, permitindo a sua 
comparação com o período homólogo anterior. As Marcas e os Outros Sinais Distintivos 
do Comércio, que têm sido desde sempre as modalidades mais utilizadas e procuradas 
junto do INPI, registaram, no 1.º semestre, um decréscimo de 11,3% nos pedidos de regis-
to (11.330) e de 4,3% no número de concessões (8.075). Relativamente à via europeia, 
verificou-se uma diminuição de 5,7% no número de pedidos de Marcas da U.E. de ori-
gem portuguesa junto do Instituto Europeu da Propriedade Intelectual (EUIPO), passan-
do de 975 pedidos para 919. Na via internacional de proteção de Marcas (Sistema de 
Madrid) existiu igualmente um decréscimo de 22,4%, tendo sido apresentados um total 
de 59 pedidos, no 1.º semestre de 2020.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Relatorio-Estatistico-Semestral-2020 

A Comissão Europeia procedeu à avaliação da legislação da UE sobre a proteção dos 
desenhos e modelos, proporcionando uma análise profunda do funcionamento geral 
do sistema de proteção dos desenhos e modelos, tanto a nível da UE como a nível 
nacional. A avaliação efetuada revelou algumas deficiências, como por exemplo as 
definições pouco claras da definição de proteção, um regime processual desatuali-
zado para a representação de produtos e diferenças entre as regras processuais dos 
Estados-Membros e do regulamento.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Avaliacao-da-legislacao-da-UE-sobre-a-protecao-dos-desenhos-e-modelos 

A OMPI lançou este mês a WIPO Sequence, uma nova ferramenta informática de alcan-
ce mundial que permite aos requerentes de patentes criar as suas listagens de sequên-
cias - incluindo ADN, ARN e aminoácidos - compatíveis com a Norma ST.26 da OMPI, 
adotada pelos Estados-Membros. A partir de 1 de janeiro de 2022, todas as listagens de 
sequências que figurem nos pedidos de patentes apresentadas a nível nacional e inter-
nacional devem cumprir a Norma ST.26 da OMPI.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Nova-ferramenta-informatica-da-OMPI-WIPO-Sequence 

A Comissão publicou, a 25 de novembro, um novo Plano de Ação em matéria de Pro-
priedade Intelectual para ajudar as empresas, especialmente as de Pequena e Média 
Dimensão (PME), para que estas possam tirar o máximo partido das suas invenções e 
criações. O plano de acção pretende melhorar a proteção da PI, promover o uso da 
PI pelas PME, facilitar a partilha da PI de forma a disseminar a tecnologia pela indústria, 
combater a contrafação e melhorar o enforcement dos Direitos de PI e promover con-
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dições de concorrência equitativas mundiais.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Plano-de-Acao-da-CE-em-materia-de-PI-para-ajudar-empresas 

A Alemanha votou e aprovou, a 26 de novembro, a legislação referente ao Acordo 
relativo ao Tribunal Unificado de Patentes e ao seu Protocolo de Aplicação Provisória. 
Será ainda necessária a conclusão do procedimento na Alemanha e a ratificação do 
Protocolo de Aplicação Provisória por outros dois Estados Signatários para que o projeto 
avance para a sua fase final. O Acordo relativo ao TUP foi assinado a 19 de fevereiro de 
2013 por 25 Estados-Membros, tendo Portugal depositado o seu instrumento de ratifica-
ção a 28 de agosto de 2015. O Tribunal Unificado de Patentes será um tribunal comum 
aos Estados-Membros Contratantes e, portanto, parte do seu sistema judicial. O Tribunal 
terá competência exclusiva em matéria de patentes europeias e patentes europeias 
com efeito unitário.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Tribunal-Unificado-de-Patentes 
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12. E-LEGAL® NEWSLETTER – DEZEMBRO 2020

12.1. EDITORIAL – ORÇAMENTO DO ESTADO 2021; LEI DAS GRANDES OPÇÕES 2021-2023; 
REGIME EXCECIONAL PARA AS SITUAÇÕES DE MORA NO ARRENDAMENTO; RETRIBUIÇÃO 
MÍNIMA MENSAL GARANTIDA; PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO – COVID-19

O mês de dezembro ficou marcado, no plano legislativo, pela aprovação e publicação 
da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o 
ano de 2021, e da Lei n.º 75-C/2020, de 31 de dezembro, que aprovou a Lei das Grandes 
Opções para 2021-2023 em Matéria de Planeamento e da Programação Orçamental 
Plurianual. 

Destaque ainda, no plano legislativo, para os seguintes diplomas: I) a Lei n.º 75-A/2020, 
de 30 de dezembro, que altera o regime excecional para as situações de mora no pa-
gamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habita-
cional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19; II) o Decreto-Lei n.º 109-
A/2020, de 31 de dezembro, que fixou o valor da retribuição mínima mensal garantida 
para 2021, e III) a Portaria n.º 298-B/2020, de 23 de dezembro, que procede à criação e 
implementação do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 (PNV COVID-19) 
através do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No âmbito jurisprudencial, saliente-se o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 711/2020, 
Processo n.º 173/2020 que decidiu colocar ao Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) uma questão prejudicial, relativamente à possibilidade de interpretação do ar-
tigo 110.º, isoladamente ou em conjunto com o artigo 191.º, ambos do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (TFUE), no sentido de “não se opor a uma norma 
de direito nacional que omite a componente ambiental na aplicação de reduções as-
sociadas à desvalorização comercial média dos veículos no mercado nacional ao im-
posto incidente sobre veículos usados portadores de matrículas definitivas comunitárias 
atribuídas por outros Estados-Membros (...), permitindo que o valor assim calculado seja 
superior ao relativo a veículos usados nacionais equivalentes?»”.

Por sua vez, destaca-se o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 729/2020, Processo n.º 
727/2020, que julgou “inconstitucional, por violação do disposto nas alíneas b) e p) do 
n.º 1 do artigo 165.º da Constituição da República Portuguesa, a norma contida no n.º 6” 
da Resolução do Conselho do Governo Regional dos Açores n.º 207/2020, “que cria um 
procedimento de validação judicial da quarentena obrigatória ou isolamento profiláti-
co” relativamente a passageiros que desembarquem em certos aeroportos dos Açores 
“provenientes de aeroportos (...) em zonas consideradas pela Organização Mundial de 
Saúde como (...) zonas de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de transmis-
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são ativas do vírus SARS-CoV2.”.

Finalmente, no âmbito da Miscelânea, o Conselho de Ministros aprovou, no dia 22 de 
dezembro, um conjunto de alterações que, visam manter atualizadas as medidas que 
têm vindo a ser aplicadas desde março de 2020, assegurando a sua pertinência e opor-
tunidade, designadamente a atribuição de apoios sociais e económicos.

12.2. LEGISLAÇÃO

Decreto Regulamentar Regional n.º 27/2020/A, de 2 de dezembro: Estabelece os limites 
e as condições para a viabilização das utilizações não agrícolas referidas no n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Regional (RAR), aprovado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 32/2008/A, de 28 de julho.
https://dre.pt/application/conteudo/149948203 

Portaria n.º 274-A/2020, de 2 de dezembro: Procede à terceira alteração à Portaria n.º 
323/2017, de 26 de outubro, que estabelece as normas de execução do regime de 
apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para o período 2019-2023, pre-
visto no Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro.
https://dre.pt/application/conteudo/150109609 

Decreto Regulamentar Regional n.º 27-A/2020/A, de 2 de dezembro: Regulamenta, na 
Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 
59-A/2020, de 20 de novembro, que renova o estado de emergência.
https://dre.pt/application/conteudo/150231929 

Decreto-Lei n.º 101-B/2020, de 3 de dezembro: Procede à regulamentação do artigo 
42.º-A da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, atribuindo uma com-
pensação aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no combate à 
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/150368755 

Portaria n.º 275/2020, de 4 de dezembro: Procede à segunda alteração da Portaria n.º 
182/2018, de 22 de junho, que regula as condições de trabalho dos trabalhadores ad-
ministrativos não abrangidos por regulamentação coletiva específica.
https://dre.pt/application/conteudo/150368748

Portaria n.º 276/2020, de 4 de dezembro: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
232/2020, de 1 de outubro, que estabelece as obrigações declarativas fiscais que estão 
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abrangidas pelo regime do justo impedimento de curta duração, previsto no artigo 12.º-
A do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados. 
https://dre.pt/application/conteudo/150368749 

Portaria n.º 277/2020, de 4 de dezembro: Fixa a taxa do adicionamento sobre as emis-
sões de CO2 previsto no artigo 92.º-A do Código dos Impostos Especiais de Consumo 
(CIEC) e o valor do adicionamento resultante da aplicação dessa taxa aos fatores de 
adicionamento relativos a cada produto. 
https://dre.pt/application/conteudo/150368750 

Portaria n.º 278/2020, de 4 de dezembro: Procede à atualização anual das pensões de 
acidentes de trabalho para o ano de 2020. 
https://dre.pt/application/conteudo/150368751 

Portaria n.º 278-A/2020, de 4 de dezembro: a) Define os termos, condições e procedi-
mentos do processo de candidatura, seleção, formação e avaliação das famílias de 
acolhimento, bem como o respetivo reconhecimento; b) Estabelece os termos e as 
condições de atuação das instituições de enquadramento no âmbito da execução da 
medida de acolhimento familiar.
https://dre.pt/application/conteudo/150343971 

Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro: Renova a decla-
ração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública.
https://dre.pt/application/conteudo/150509281 

Resolução da Assembleia da República n.º 89-A/2020, de 4 de dezembro: Autorização 
da renovação do estado de emergência.
https://dre.pt/application/conteudo/150509282 

Decreto n.º 11/2020, de 6 de dezembro: Regulamenta a prorrogação do estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de 
dezembro, bem como a eventual renovação do mesmo.
https://dre.pt/application/conteudo/150509308 

Portaria n.º 279/2020, de 7 de dezembro: Procede à oitava alteração ao Regulamento 
Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 
97-A/2015, de 30 de março.
https://dre.pt/application/conteudo/150509329 
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Portaria n.º 280/2020, de 7 de dezembro: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
140/2020, de 15 de junho, que procedeu à oitava alteração do Regulamento Específico 
do Domínio da Competitividade e Internacionalização.
https://dre.pt/application/conteudo/150509330 

Decreto-Lei n.º 101-C/2020, de 7 de dezembro: Transpõe parcialmente para a ordem 
jurídica interna a Diretiva (UE) 2016/798, de 11 de maio de 2016, relativa à segurança 
ferroviária, no que se refere a investigações de segurança a acidentes e incidentes, e 
procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro.
https://dre.pt/application/conteudo/150570703 

Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro: Estabelece os requisitos aplicáveis a edi-
fícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de Certifi-
cação Energética de Edifícios, transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a 
Diretiva (UE) 2019/944.
https://dre.pt/application/conteudo/150570704 

Decreto-Lei n.º 101-E/2020, de 7 de dezembro: Transpõe para a ordem jurídica interna 
a Diretiva (UE) 2018/957, que altera a Diretiva 96/71/CE, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, procedendo à primeira alte-
ração à Lei n.º 29/2017, de 30 de maio, que transpôs a Diretiva 2014/67/UE, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. 
https://dre.pt/application/conteudo/150570705

Decreto-Lei n.º 101-F/2020, de 7 de dezembro: Transpõe as Diretivas (UE) 2017/159 e 
2018/131, relativas ao trabalho a bordo das embarcações de pesca e à atividade de 
marítimos a bordo de navios.
https://dre.pt/application/conteudo/150570706 

Decreto-Lei n.º 102/2020, de 9 de dezembro: Transpõe a Diretiva (UE) 2019/883, relativa 
aos meios portuários de receção de resíduos provenientes dos navios, tendo em vista 
uma maior proteção do meio marinho.
https://dre.pt/application/conteudo/150509334 

Portaria n.º 281/2020, de 9 de dezembro: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
160/2020, de 26 de junho, que alarga o prazo de vigência e o âmbito de aplicação da 
medida excecional relativa às comparticipações financeiras da segurança social.
https://dre.pt/application/conteudo/150509335 

Decreto-Lei n.º 102-A/2020, de 9 de dezembro: Altera as prescrições mínimas de pro-
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teção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a 
agentes biológicos durante o trabalho e transpõe as Diretivas (UE) 2019/1833 e 2020/739.
https://dre.pt/application/conteudo/150661864 

Decreto Regulamentar Regional n.º 27-C/2020/A, de 9 de dezembro: Regulamenta, na 
Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 
61-A/2020, de 4 de dezembro, que renova o estado de emergência. 
https://dre.pt/application/conteudo/150661867 

Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 9 de dezembro: Altera o Código da Estrada e legislação 
complementar, transpondo a Diretiva (UE) 2020/612.
https://dre.pt/application/conteudo/150757538 

Decreto-Lei n.º 102-C/2020, de 9 de dezembro: Procede: a) À transposição para a or-
dem jurídica interna da Diretiva (UE) 2018/645, na parte relativa à qualificação inicial 
e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários afetos ao 
transporte de mercadorias e de passageiros; b) À segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
126/2009, de 27 de maio; c) À conformação do regime jurídico de certificação das enti-
dades formadoras àquele previsto na Diretiva 2006/123/CE, transposta pelo Decreto-Lei 
n.º 92/2010, de 26 de junho, na sua redação atual. 
https://dre.pt/application/conteudo/150757539 

Portaria n.º 283/2020, de 10 de dezembro: Aprova o modelo de declaração da contri-
buição extraordinária sobre os fornecedores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de 
dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e seus acessórios 
(modelo 56) e respetivas instruções de preenchimento, que se publicam em anexo à 
presente portaria, dela fazendo parte integrante.
https://dre.pt/application/conteudo/150757509 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro: Aprova o regime geral da gestão de 
resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da 
gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 
2018/851 e 2018/852.
https://dre.pt/application/conteudo/150908012 

Portaria n.º 284/2020, de 11 de dezembro: Procede à criação do Plano Nacional de In-
centivo ao Associativismo Estudantil.
https://dre.pt/application/conteudo/150946889 

Portaria n.º 285/2020, de 11 de dezembro: Cria a Medida de Apoio Excecional aos Arte-
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sãos e às Unidades Produtivas Artesanais («Apoio»), a conceder a artesãos e a unidades 
produtivas artesanais com sede em território continental, como forma de incentivo à 
manutenção da atividade das empresas artesanais, para fazer face à perda de rendi-
mentos decorrente do cancelamento de feiras e certames de promoção e comerciali-
zação do artesanato originado pela crise pandémica COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/150946890 

Portaria n.º 286/2020, de 14 de dezembro: Procede à alteração da Portaria n.º 1227/2006, 
que regula o reconhecimento das associações juvenis sem personalidade jurídica, à al-
teração da Portaria n.º 1228/2006, que cria o Registo Nacional do Associativismo Jovem 
(RNAJ) e aprova o respetivo Regulamento, e à alteração da Portaria n.º 1230/2006, que 
cria os programas de apoio financeiro ao associativismo jovem (PAJ, PAI e PAE) e apro-
va o respetivo Regulamento.
https://dre.pt/application/conteudo/151036061 

Portaria n.º 286-A/2020, de 14 de dezembro: Procede à 3.ª alteração dos seguintes re-
gulamentos: a) Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das Ativi-
dades de Pesca das Embarcações Polivalentes; b) Regulamento do Regime de Apoio 
à Cessação Temporária das Atividades de Pesca de Arrasto Costeiro; c) Regulamento 
do Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades de Pesca com Recurso a 
Artes de Cerco.
https://dre.pt/application/conteudo/151064804 

Decreto-Lei n.º 103/2020, de 15 de dezembro: Procede à primeira alteração ao Decreto-
-Lei n.º 20-G/2020, de 14 de maio, que estabelece um sistema de incentivos à segurança 
nas micro, pequenas e médias empresas, no contexto da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/151064868 

Decreto-Lei n.º 103-A/2020, de 15 de dezembro: Altera o regime excecional e tempo-
rário de cumprimento de obrigações fiscais, no âmbito da pandemia da doença CO-
VID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/151194544

Portaria n.º 288/2020, de 16 de dezembro: Estabelece um regime excecional de incen-
tivos à realização de atividade assistencial não realizada ou adiada por força da situa-
ção epidemiológica provocada pela COVID -19.
https://dre.pt/application/conteudo/151323088

Portaria n.º 289/2020, de 17 de dezembro: Fixa o valor médio de construção por metro 
quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a 
vigorar no ano de 2021.
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https://dre.pt/application/conteudo/151323163 

Portaria n.º 290/2020, de 17 de dezembro: Procede à definição dos termos globais em 
que a promoção público-comunitária e a concessão, previstas nos termos dos artigos 
15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, são efetuadas, designadamente 
quanto ao regime da afetação dos imóveis, às condições gerais a estabelecer entre as 
partes e aos prazos e valores máximos admitidos para a disponibilização da habitação.
https://dre.pt/application/conteudo/151323164 

Portaria n.º 291/2020, de 17 de dezembro: Primeira alteração à Portaria n.º 311/2018, de 
4 de dezembro, que estabelece as regras complementares para o apoio comunitário à 
promoção de vinhos em mercados de países terceiros, no âmbito do programa nacio-
nal de apoio ao setor vitivinícola, para o período de 2019-2023.
https://dre.pt/application/conteudo/151323165 

Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro: Renova a de-
claração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública. 
https://dre.pt/application/conteudo/151557411  

Resolução da Assembleia da República n.º 90-A/2020, de 17 de dezembro: Autorização 
da renovação do estado de emergência.
https://dre.pt/application/conteudo/151557412 

Portaria n.º 292/2020, de 18 de dezembro: Segunda alteração à Portaria n.º 273/2013, de 
20 de agosto, alterada pela Portaria n.º 106/2015, de 13 de abril, que regula as condi-
ções específicas da prestação dos serviços de segurança privada.
https://dre.pt/application/conteudo/151557424

Portaria n.º 294/2020, de 18 de dezembro: Primeira alteração à Portaria n.º 261/2013, de 
14 de agosto, que estabelece os termos e as condições de utilização de assistentes de 
recinto desportivo em espetáculos desportivos realizados em recintos desportivos em 
que seja obrigatório disporem de sistema de segurança.
https://dre.pt/application/conteudo/151557426 

Portaria n.º 294-B/2020, de 18 de dezembro: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
170-A/2020, de 13 de julho, que regulamenta os procedimentos, condições e termos de 
acesso do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial.
https://dre.pt/application/conteudo/151658533 
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Portaria n.º 295/2020, de 21 de dezembro: Altera a Portaria n.º 523/2003, de 4 de julho, 
relativa ao modelo da declaração de pagamento de retenções na fonte de imposto 
sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das 
pessoas coletivas (IRC).
https://dre.pt/application/conteudo/151662904 

Decreto n.º 11-A/2020, de 21 de dezembro: Regulamenta a prorrogação do estado de 
emergência decretado pelo Presidente da República.
https://dre.pt/application/conteudo/151904698  

Portaria n.º 296/2020, de 22 de dezembro: Aprova a declaração modelo 25 - donativos 
recebidos e respetivas instruções de preenchimento a utilizar pelas entidades que rece-
bam donativos fiscalmente relevantes no âmbito do regime consagrado no Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF).
https://dre.pt/application/conteudo/151865083 

Decreto-Lei n.º 105/2020, de 23 de dezembro: Institui o Sistema Público de Apoio à Con-
ciliação no Sobre-Endividamento.
https://dre.pt/application/conteudo/152015940 

Decreto-Lei n.º 106/2020, de 23 de dezembro: Aprova o regime transitório aplicável à 
prestação de serviços financeiros por entidades com sede no Reino Unido.
https://dre.pt/application/conteudo/152015941 

Portaria n.º 297/2020, de 23 de dezembro: Procede à manutenção, no ano de 2021, dos 
países de referência estabelecidos para o ano de 2020, para efeitos de autorização dos 
preços dos novos medicamentos, bem como para a revisão anual de preços dos medi-
camentos do mercado hospitalar e do mercado de ambulatório.
https://dre.pt/application/conteudo/152015942

Portaria n.º 298-A/2020, de 23 de dezembro: Altera as instruções de preenchimento da 
declaração recapitulativa, a que se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do Código 
do IVA e a alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do Regime do IVA nas Transações Intracomu-
nitárias, aprovadas pela Portaria n.º 215/2020, de 10 de setembro, as quais são aplicá-
veis às operações realizadas a partir de 1 de janeiro de 2021.
https://dre.pt/application/conteudo/152015948 

Portaria n.º 298-B/2020, de 23 de dezembro: Procede à criação e estabelece a imple-
mentação do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 (PNV COVID-19) atra-
vés do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
https://dre.pt/application/conteudo/152197945 
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Decreto Regulamentar Regional n.º 28-D/2020/A, de 24 de dezembro: Regulamenta, na 
Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 
66-A/2020, de 17 de dezembro, que renova o estado de emergência.
https://dre.pt/application/conteudo/152165521 

Portaria n.º 300/2020, de 24 de dezembro: Aprova a Declaração Modelo 10 — Rendi-
mentos e retenções — Residentes, e respetivas instruções de preenchimento.
https://dre.pt/application/conteudo/152197938 

Portaria n.º 301/2020, de 24 de dezembro: Aprova a delimitação dos territórios vulnerá-
veis com base nos critérios fixados no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26 de 
junho.
https://dre.pt/application/conteudo/152197939 

Portaria n.º 303/2020, de 28 de dezembro: Regulamenta a apresentação do pedido de 
autorização prévia no procedimento de regularização previsto nos artigos 78.º-B e 78.º-
C do Código do IVA e aprova os modelos e respetivas instruções, a utilizar para o efeito, 
que se publicam em anexo.
https://dre.pt/application/conteudo/152197933 

Portaria n.º 303-A/2020, de 28 de dezembro: Fixa o valor do fator de correção do In-
dexante Contributivo previsto no artigo 79.º-A do Regulamento da Caixa de Previdência 
dos Advogados e Solicitadores, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/2015, de 29 de junho, 
para o ano de 2021.
https://dre.pt/application/conteudo/152415438 

Portaria n.º 304/2020, de 29 de dezembro: Aprova a declaração modelo 58 para cum-
primento da obrigação declarativa de comunicação à Autoridade Tributária e Adua-
neira (AT) de determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância 
fiscal, conforme previsão da Lei n.º 26/2020, de 21 de julho, alterada pelo Decreto-Lei 
n.º 53/2020, de 11 de agosto, e respetivas informações gerais e instruções de preenchi-
mento.
https://dre.pt/application/conteudo/152422623 

Portaria n.º 305/2020, de 29 de dezembro: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
73/2018, de 12 de março, que define os termos e as condições de utilização do Sistema 
de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP) para a certificação de atributos profis-
sionais, empresariais e públicos através do Cartão de Cidadão e Chave Móvel Digital.
https://dre.pt/application/conteudo/152422624 
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Portaria n.º 306/2020, de 29 de dezembro: Aprova, em anexo a esta portaria e que dela 
faz parte integrante, a lista de substâncias e métodos proibidos a partir de 1 de janeiro 
de 2021.
https://dre.pt/application/conteudo/152422625 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 30 de dezembro: Aprova um con-
junto de novas medidas destinadas às empresas e ao emprego no âmbito da pande-
mia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/152512121 

Lei n.º 75-A/2020, de 30 de dezembro: Altera o regime excecional para as situações de 
mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urba-
no habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, alterando a Lei 
n.º 1-A/2020, de 19 de março, e a Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril.
https://dre.pt/application/conteudo/152639820 

Decreto-Lei n.º 106-A/2020, de 30 de dezembro: Altera as medidas excecionais e tem-
porárias relativas à pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/152639821 

Decreto-Lei n.º 107/2020, de 31 de dezembro: Altera as medidas excecionais de prote-
ção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social 
e demais entidades da economia social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/152639802 

Decreto-Lei n.º 109/2020, de 31 de dezembro: Estabelece uma isenção de imposto do 
selo sobre as apólices de seguros de crédito à exportação, apólices de seguros caução 
e garantias bancárias na ordem externa.
https://dre.pt/application/conteudo/152639804 

Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro: Aprova o Orçamento do Estado para o ano de 
2021.
https://dre.pt/application/conteudo/152639825 

Lei n.º 75-C/2020, de 31 de dezembro: Aprova a Lei das Grandes Opções para 2021-2023 
em Matéria de Planeamento e da Programação Orçamental Plurianual.
https://dre.pt/application/conteudo/152639826 

Lei n.º 75-D/2020, de 31 de dezembro: Determina a renovação da imposição transitória 
da obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso, circulação ou permanência nos 
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espaços e vias públicas.

Portaria n.º 309-A/2020, de 31 de dezembro: Altera a Portaria n.º 150/2004, de 13 de 
fevereiro, que aprova a lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação 
privilegiada, claramente mais favoráveis.
https://dre.pt/application/conteudo/152637737 

Portaria n.º 309-B/2020, de 31 de dezembro: Regulamenta as medidas de uniformização 
e atenuação de custos para os utilizadores de autoestradas.
https://dre.pt/application/conteudo/152637738 

Decreto-Lei n.º 109-A/2020, de 31 de dezembro: Fixa o valor da retribuição mínima men-
sal garantida a partir de 1 de janeiro de 2021.
https://dre.pt/application/conteudo/152637760 

Portaria n.º 309-D/2020, de 31 de dezembro: Procede à terceira alteração à Portaria n.º 
278/2012, de 14 de setembro, que regulamenta a implementação gradual do princípio 
da onerosidade, através da determinação dos termos em que é devida a contrapar-
tida pelos serviços, organismos ou demais entidades utilizadoras de espaços públicos.
https://dre.pt/application/conteudo/152637762 

12.3. JURISPRUDÊNCIA
12.3.1. Tribunal de Justiça da União Europeia  

Acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de dezembro, Processo C-488/18: Reenvio prejudi-
cial. Fiscalidade. Imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Diretiva 2006/112/CE. Artigo 
132.°, n.° 1, alínea m). Isenção de “determinadas prestações de serviços estreitamente 
relacionadas com a prática de desporto ou de educação física”. Efeito direto. Concei-
to de “organismos sem fins lucrativos”. 

Sumário:

“O artigo 132.°, n.° 1, alínea m), da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novem-
bro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, deve 
ser interpretado no sentido de que não tem efeito direto, de modo que, embora a le-
gislação de um Estado-Membro que transpõe esta disposição isente de IVA apenas um 
número limitado de prestações de serviços estreitamente relacionadas com a prática 
do desporto ou de educação física, a referida disposição não pode ser diretamente 
invocada nos órgãos jurisdicionais nacionais por um organismo sem fins lucrativos, a fim 
de obter a isenção de outras prestações de serviços estreitamente relacionadas com 
a prática do desporto ou de educação física, fornecidas por esse organismo a pessoas 
que pratiquem tais atividades, e que não estão isentas ao abrigo dessa legislação.
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O artigo 132.°, n.° 1, alínea m), da Diretiva 2006/112 deve ser interpretado no sentido de 
que o conceito de «organismo sem fins lucrativos», na aceção desta disposição, consti-
tui um conceito autónomo de direito da União, que exige que, em caso de dissolução 
desse organismo, o mesmo não possa distribuir aos seus membros os lucros que realizou 
e que ultrapassem as participações realizadas por estes, bem como o valor venal das 
entradas em espécie efetuadas por estes últimos.”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0488 

Acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de dezembro, Processo C-656/19: Reenvio preju-
dicial. Sistema comum do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Diretiva 2006/112/
CE. Isenções à exportação. Artigo 146.°, n.° 1, alínea b). Bens expedidos ou transpor-
tados para fora da União Europeia por um adquirente não estabelecido no território 
do Estado‑Membro em causa. Artigo 147.°. “Bens transportados na bagagem pessoal 
de viajantes” não estabelecidos na União. Conceito. Bens que saíram efetivamente do 
território da União. Prova. Recusa da isenção na exportação. Princípios da neutralidade 
fiscal e da proporcionalidade. Fraude.

Sumário:

“A isenção, prevista no artigo 147.°, n.° 1, da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 
de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescen-
tado, em benefício dos «bens transportados na bagagem pessoal de viajantes» deve 
ser interpretada no sentido de que não estão abrangidos pela mesma os bens que um 
particular que não está estabelecido na União Europeia transporta consigo para fora 
da União Europeia para fins comerciais, com vista à sua revenda num Estado terceiro.

O artigo 146.°, n.° 1, alínea b), e o artigo 147.° da Diretiva 2006/112 devem ser interpreta-
dos no sentido de que não se opõem a uma jurisprudência nacional por força da qual, 
quando a administração fiscal constata que os requisitos da isenção do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) prevista para os bens transportados na bagagem pessoal de 
viajantes não estão preenchidos, mas que os bens em causa foram efetivamente trans-
portados para fora da União Europeia pelo adquirente, está obrigada a examinar se a 
isenção do IVA prevista nesse artigo 146.°, n.° 1, alínea b), pode ser aplicada à entrega 
em causa, mesmo que as formalidades aduaneiras não tenham sido efetuadas e que, 
no momento da compra, o adquirente não tivesse a intenção de obter a aplicação 
desta última isenção.

O artigo 146.°, n.° 1, alínea b), e o artigo 147.° da Diretiva 2006/112, bem como os princí-
pios da neutralidade fiscal e da proporcionalidade devem ser interpretados no sentido 
de que se opõem a uma prática nacional por força da qual a administração fiscal re-
cusa automaticamente a um sujeito passivo o benefício da isenção do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) prevista em cada uma dessas disposições quando constata 
que esse sujeito passivo emitiu de má-fé o formulário com base no qual o adquirente 
invocou a isenção prevista nesse artigo 147.°, mesmo que esteja demonstrado que os 
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bens em causa saíram do território da União Europeia. Nestas circunstâncias, o benefício 
da isenção do IVA prevista nesse artigo 146.°, n.° 1, alínea b), deve ser recusado se a 
violação de uma exigência formal tiver por efeito impedir a produção da prova incon-
testável de que as exigências substantivas que condicionam a aplicação dessa isenção 
foram cumpridas ou se se demonstrar que o referido sujeito passivo sabia ou devia saber 
que a operação em causa estava implicada numa fraude que põe em perigo o funcio-
namento do sistema comum do IVA.”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0656 

12.3.2. Tribunal Constitucional 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 711/2020, Processo n.º 173/2020: 

O Tribunal Constitucional decidiu:

“a)  Colocar questão prejudicial ao Tribunal de Justiça, ao abrigo do artigo 267.º TFUE: 
«Pode o artigo 110.º do TFUE, isoladamente ou em conjunto com o artigo 191.º do TFUE, 
em especial com o seu n.º 2, ser interpretado no sentido de não se opor a uma norma 
de direito nacional que omite a componente ambiental na aplicação de reduções as-
sociadas à desvalorização comercial média dos veículos no mercado nacional ao im-
posto incidente sobre veículos usados portadores de matrículas definitivas comunitárias 
atribuídas por outros Estados-Membros da União Europeia, permitindo que o valor assim 
calculado seja superior ao relativo a veículos usados nacionais equivalentes?»

b) Suspender a instância enquanto se aguarda pelo julgamento da questão prejudicial 
pelo Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 269.º, n.º 1, alínea c), e 272.º, n.º 1, do 
Código de Processo Civil, aplicáveis ao presente processo ex vi artigo 69.º da LTC.”.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200711.html 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 729/2020, Processo n.º 727/2020: 

O Tribunal decidiu “Julgar inconstitucional, por violação do disposto nas alíneas b) e 
p) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição da República Portuguesa, a norma contida 
no n.º 6 da Resolução do Conselho do Governo n.º 207/2020, de 31 de julho de 2020, 
emanada do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, que cria um pro-
cedimento de validação judicial da quarentena obrigatória ou isolamento profilático 
decretados pela autoridade regional de saúde relativamente a passageiros que de-
sembarquem nos aeroportos nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial, 
provenientes de aeroportos localizados em zonas consideradas pela Organização Mun-
dial de Saúde como sendo zonas de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de 
transmissão ativas do vírus SARS-CoV2.”
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200729.html 
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12.3.3. Tribunais Judiciais

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 10 de dezembro, Processo n.º 
6099/16.0T8VIS-S.C1: Caso julgado. Fundamentos de facto. Fundamentos de direito. In-
solvência. Indemnização. Massa insolvente. Credores. Responsabilização. Gerentes so-
cietários.

Sumário:

“1. A exceção de caso julgado verifica-se, em regra, quando quem foi parte em ação 
anterior pretende obter o mesmo efeito jurídico a partir dos mesmos factos principais, 
simples ou complexos, deduzidos na primeira.

2. Contudo, a obtenção de uma prestação por parte do autor vencedor implica que 
a procedência da ação consuma todos os fundamentos, tanto os deduzidos como os 
deduzíveis, seja quanto aos factos em si mesmos, seja quanto às qualificações jurídicas 
em si mesmas, sendo irrelevante por que concretos fundamentos se venceu, de facto 
ou de direito.

3. A indemnização a que se reporta o artigo 189º, nº 2, al. e) do CIRE tem como bene-
ficiário direto a massa insolvente na qual deverá ingressar a fim de, posteriormente, ser 
distribuída pelos credores insatisfeitos segundo a graduação efetuada na sentença de 
verificação e graduação de créditos.

4. Caso a qualificação da insolvência como culposa tenha acarretado a condenação 
dos administradores a indemnizar os credores no montante dos créditos não satisfeitos 
(art. 189º, nº 2, al. e) do CIRE), haverá ainda espaço para a instauração da ação pre-
vista nos arts. 82º, nº 3, al. b) do CIRE e 78º do CSC, na medida em que o montante dos 
danos causados exceda o montante dos créditos que já tenham sido satisfeitos pela via 
do art. 189º, nº 2, al. e) do CIRE.”.
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/7223e5ca1104afe680258646003fb0ab?OpenDocument 

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 15 de dezembro, Processo n.º 
281/13.0TBPCV.C2: Direito legal de preferência. Prédio rústico. Pressupostos. Confinância 
de prédios. Prazo. Exercício do direito. Comunicação do projeto de venda. Renúncia ao 
exercício do direito.

Sumário:

“I- São pressupostos do direito legal de preferência previsto no artº. 1380º, nº 1, do C. 
Civil:

a) Que tenha sido vendido ou dado em cumprimento um prédio rústico;

b) Que o preferente seja dono/proprietário de um prédio rústico confinante com o pré-
dio alienado;
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c) Que, pelo menos, um daqueles prédios tenha uma área inferior à unidade de cultura;

d) Que o adquirente do prédio não seja proprietário confinante.

II- A confinância deve reportar-se ao momento da celebração do negócio da venda e 
não após a sua consumação, ou seja, só estará em condições de beneficiar e exercer 
do direito legal de preferência aquele que no momento em que foi vendido o prédio 
rústico era proprietário de prédio com ele confinante.

III- O direito legal de preferência deve ser exercido, pelo preferente, no prazo de seis 
meses, contados a partir da data do conhecimento pelo mesmo dos elementos es-
senciais da alienação, e desde que deposite o preço devido nos 15 dias seguintes à 
propositura da ação.

IV- A comunicação da intenção venda ou do seu projeto (bem assim como a resposta 
do preferente) tanto pode ser feita judicial como extrajudicialmente, ou seja, poderá 
sê-lo por qualquer forma ou meio legalmente admissíveis – o que significa que poderá 
sê-lo também verbalmente -, sendo essencial é que tal seja feito de forma clara e ine-
quívoca.

V- A comunicação ao preferente do projeto venda e das cláusulas do respetivo contra-
to deve reportar-se a um negócio concreto, abrangendo todos os elementos ou fatores 
que possam influir na formação da vontade e decisão de preferir ou não, designada-
mente, o preço, as condições do seu pagamento e o conhecimento da pessoa adqui-
rente ou comprador.

VI- Nesse tipo de ações, enquanto ao autor/preferente incumbe o ónus de prova da 
verificação dos pressupostos referidos em I, já ao réu-vendedor impende o ónus de de-
monstrar/provar que deu conhecimento àquele da venda ou da projetada venda e 
dos seus elementos essenciais, ou então que caducou o direito do mesmo, por não ter 
sido exercido dentro prazo legalmente estipulado para o efeito.

VII- A renúncia ao direito de preferir tem de ser clara e inequívoca, só devendo ser con-
siderada válida depois de ao preferente ter sido dado conhecimento dos elementos 
essenciais que envolvem o negócio que está prestes a ser concretizado.”.
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/2eca6cbd6503c2c880258646003e8c4c?OpenDocument 

12.3.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 3 de dezembro, Processo n.º 
1160/08.8BELRS: Inspecção tributária. Caducidade do direito à liquidação.  Avaliação 
directa da matéria tributável.
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/7aa5aeca7149446a80258634005a64aa?OpenDocument 
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12.4. BREVES
12.4.1. Doutrina Monografias e Publicações Periódicas

José Casalta Nabais, Problemas Nucleares de Direito Fiscal, Almedina, dezembro 2020

Paulo Ferreira da Cunha, Vontade de Justiça - Direito Constitucional Fundamentado, 
Almedina, dezembro 2020

Apelles J. B. Conceição, Segurança Social - Manual Prático, 12.ª Edição, Almedina, de-
zembro 2020

Tiago Serrão, O Direito de Regresso na Responsabilidade Administrativa, Reimpressão, 
AAFDL Editora, dezembro 2020

Manuel Fragoso Mendes, Agrupamentos Complementares de Empresas, AAFDL Editora, 
dezembro 2020

12.4.2. Orientações Genéricas & Cia

Circular n.º 8/2020, de 04.12.2020, por despacho da Diretora-Geral do IRS

Assunto: Tabelas de Retenção - 2021 – Continente.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_8_2020.pdf 

Despacho n.º 510/2020 de 17.12.2020, por despacho do Secretário de Estado dos Assun-
tos Fiscais
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_510_2020_XXII.pdf 

 Ficha Doutrinária n.º º17946, de 11.12.2020, por despacho da Diretora de Serviços do IVA

Assunto: Enquadramento – Herança indivisa – Royalties / direitos de autor recebidos

pelos herdeiros.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vinculativa_17946.pdf 

Ofício Circulado n.º 15803, de 21.12.2020, por despacho da Subdiretora-Geral da Área 
de Gestão Aduaneira

Assunto: BREXIT - Fim Do Período De Transição - Aspetos Aduaneiros.
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_15803_2020.pdf 
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12.4.3. Miscelânea Economia, Finanças e Fiscalidade

O Conselho de Ministros aprovou, no dia 22 de dezembro, um conjunto de alterações 
que, visam manter atualizadas as medidas que têm vindo a ser aplicadas desde março 
de 2020, assegurando a sua pertinência e oportunidade, designadamente a atribuição 
de apoios sociais e económicos.

Entre as alterações aprovadas, destacam-se:

•  a prorrogação até dia 30 de junho de 2021 da vigência das regras especiais referentes 
ao subsídio de doença quando a incapacidade para o trabalho resulta da doença 
COVID-19;

•  no plano contributivo, procurando evitar a introdução de um elemento de imprevisibi-
lidade contributiva neste período especialmente exigente, é decidido adiar para 2021 
a revisão anual das declarações dos trabalhadores independentes relativas a 2019;

•  no que respeita ao arrendamento habitacional, procede-se à prorrogação do regime 
excecional para as situações de mora no pagamento de rendas, sendo criado um 
apoio a título de comparticipação financeira não reembolsável para os mutuários de 
empréstimos com baixos rendimentos, cuja taxa de esforço destinada ao pagamento 
da renda seja ou se torne superior a 35%;

•  a prorrogação até 31 de dezembro de 2021 do regime que estabelece normas desti-
nadas à prática de atos por meios de comunicação à distância, no âmbito da pan-
demia da doença COVID-19.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=391 

12.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O INPI dispõe de um novo canal de comunicação, denominado Atendimento On-line, 
que permite o atendimento do cliente através da utilização de plataforma eletrónica 
(Microsoft Teams), desde o dia 4 de dezembro. 
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/cid/47988 

Foi lançada uma nova base de dados de pesquisa para todas as Indicações Geográfi-
cas protegidas a nível da União Europeia – a GIview. A referida base de dados fornece 
dados sobre Indicações Geográficas (IG) registadas na União Europeia (UE) e contém 
também informações sobre IG não pertencentes à UE, protegidas a nível da UE através 
de acordos bilaterais e multilaterais, e sobre IG protegidas em países terceiros. A base 
de dados será continuamente atualizada com dados oficiais registados da Comissão 
Europeia e é desenvolvida e mantida pelo EUIPO.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/cid/48043 
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Um novo estudo do IEP (“Patents and the Fourth Industrial Revolution - the global tech-
nology trends enabling the data-driven economy”) analisa os dados globais de pedidos 
de patentes para destacar as tendências das tecnologias relacionadas com objetos 
conectados inteligentes. O referido estudo mostra que a inovação nas tecnologias da 
Quarta Revolução Industrial (4RI) acelerou consideravelmente em todo o mundo na 
última década e que, entre 2010 e 2018, os pedidos de patentes mundiais para essas 
tecnologias, relacionadas com objetos conectados inteligentes (abrangendo a Internet 
das Coisas, Big Data, 5G e Inteligência Artificial), aumentaram a uma média anual de 
quase 20%, cerca de cinco vezes mais rápido que a média para todos os campos de 
tecnologia.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/cid/48067 

A Comissão Europeia publicou um documento de trabalho sobre Pirataria e Contrafa-
ção estruturado em quatro secções: i) Fornecedores de serviços em linha (online) que 
permitem o acesso a conteúdo protegido por direitos de autor; ii) Plataformas de co-
mércio eletrónico (e-commerce); iii) Farmácias e fornecedores de serviços que permi-
tem a venda de medicamentos; e iv) Mercados físicos. O documento inclui ainda uma 
lista de sites e de mercados que infringem os direitos de propriedade intelectual de 
empresas e criadores da UE visando, assim, encorajar os operadores desses mercados, 
autoridades locais de fiscalização e governos a tomarem medidas para reprimir os abu-
sos dos direitos de Propriedade Intelectual.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/cid/48191 

Foi lançado um fundo de apoio (Ideas Powered for Business SME Fund) no valor de 20 
milhões de euros, que disponibiliza vales para ajudar as Pequenas e Médias Empresas 
(PME) sediadas na União Europeia a acederem a direitos de Propriedade Intelectual 
(DPI). As candidaturas para o fundo abrem a partir de 11 de janeiro de 2021, que mar-
cará o início da primeira das cinco janelas de financiamento que decorrerão ao longo 
de 2021. O fundo estará aberto a todas as empresas da UE que se enquadrem na defini-
ção oficial de PME e que pretendam obter apoio financeiro sob a forma de reembolsos 
para pedidos de registo de marcas e desenhos ou modelos, até um montante máximo 
de 1.500 euros por empresa.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/cid/48194 

O EUIPO publicou um relatório intitulado “Relatório sobre a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual na UE: resultados nas fronteiras da UE e nos Estados-membros 
2019” acerca das apreensões efetuadas nos mercados nacionais, e comunicadas atra-
vés do IP Enforcement Portal. O objetivo do relatório é fornecer informações úteis para 
apoiar a análise das infrações dos DPI na UE e o desenvolvimento, pelas autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei, de contramedidas adequadas.
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/cid/48294 
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