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Quatro candidatos a Bastonário

As eleições para o triénio 2007/2010 que vão decorrer no final 

de Novembro prometem ser amplamente disputadas. António 

Garcia Pereira, Manuel Magalhães Silva, Luís Menezes Leitão 

e António Marinho Pinto concorrem entre si para substituir 

Rogério Alves, que optou por não se recandidatar. António Vilar 

seria o quinto candidato, mas uma divergência de critérios entre 

os vários Conselhos Distritais na autenticação das assinaturas 

inviabilizou a apresentação da sua lista.

O debate entre os quatro candidatos reflecte diferenças de ponto 

de vista mas também alguns pontos de convergência.

Os objectivos que o Simplex se propõe atingir são considerados 

oportunos embora haja medidas menos sensatas que terão de 

ser corrigidas. 

Os vários candidatos defendem a manutenção do sistema pró-

prio de Previdência que representa uma excepção entre todas as 

profissões liberais em Portugal. E admitem que o financiamento 

não deve depender apenas das contribuições dos advogados, po-

dendo ser alargado à cobrança de uma vinheta em todos os actos 

formais, sem excluir o papel do Estado, que deixou de contribuir 

com o novo Código das Custas Judiciais.

Tendo em conta que a advocacia passou a ser uma profissão 

maioritariamente feminina no que toca aos jovens advogados, os 

candidatos sugerem medidas sociais que tenham em conta essa 

realidade, nomeadamente, uma licença de maternidade ainda 

inexistente e a suspensão da instância após parto.

As limitações ao segredo profissional que a Directiva da Co-

missão Europeia pretende impor suscitam a discordância dos 

vários candidatos. No nosso país, o Governo vai ainda mais 

longe ao obrigar o advogado a informar as autoridades sobre 

as medidas de planeamento fiscal que tenha feito, ou que tenha 

aconselhado, ao seu cliente.

A globalização e a abertura no espaço europeu vão contribuir 

para alguma aproximação entre as normas que regem a pro-

fissão.
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Eleições estão marcadas para 30 de Novembro

Luta acesa na corrida 
à Ordem

Ana Santos Gomes

“Não cabe na cabeça de ninguém que possa continuar a 
‘automedicação’ que o Simplex introduz, sob pena de se 
matar o doente”, afirma Manuel Magalhães e Silva

“A mais nociva forma de procuradoria ilícita é a que é 
levada a cabo com a cobertura de advogados”, afirma 
António Marinho Pinto

“A sustentabilidade da CPAS passa pelo levantamento 
rigoroso da sua presente situação patrimonial”, afirma 
António Garcia Pereira

“Querer afastar o advogado da Justiça por razões 
economicistas acaba sempre por dar prejuízo”, afirma 
Luís Menezes Leitão
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Até 30 de Novembro, os quatro candida-
tos a bastonário da Ordem dos Advogados 
vão continuar a percorrer o país, partici-
pando em mais de uma dezena de debates, 
ao mesmo tempo que travam batalhas na 
imprensa com trocas de ideias, com ata-
ques pessoais e profissionais, esgrimindo 
argumentos para justificar a eleição para 
bastonário. Depois do debate promovido 
a 29 de Outubro, em Lisboa, a Vida Judi-
ciária publica na íntegra as entrevistas 
concedidas pelos quatro candidatos, res-
pondendo a temas tão pertinentes para a 
vida profissional e familiar dos advogados 
portugueses como o acesso à profissão e à 
formação, a protecção da maternidade, a 
desjudicialização da justiça e a procura-
doria ilícita.

Vida Judiciária – O Simplex e a cres-
cente desjudicialização têm diminuí-
do a necessidade de intervenção dos 
advogados. O que propõe fazer para 
colmatar a perda de algumas áreas de 
intervenção do advogado? 

António Garcia Pereira – A desburo-
cratização e a simplificação administrativa 
não têm que conduzir à diminuição da ne-
cessidade de intervenção dos advogados. O 
que conduz a tal é a lógica das concepções 
que têm predominado nos últimos tempos 
e que vão no sentido de pretender impor 
a ideia, profundamente errónea, de que o 
advogado é uma espécie de “empecilho” 
sem o qual tudo, a começar pela própria 
Justiça e a acabar no funcionamento da 
administração, correria melhor e mais 
facilmente. Fazer crer aos cidadãos que o 
seu direito constitucional a ser acompa-
nhado e representado por advogado junto 
de qualquer entidade pública ou privada 
não passaria de retórica é, afinal, a outra 
face da mesma política que conduziu a 
Justiça e os direitos dos cidadãos ao lasti-
mável estado em que hoje se encontram. 
A salvaguarda das áreas de intervenção 
do advogado passa, antes de mais, pela 
defesa e densificação desse direito cons-
titucional. Mas passa também por outras 
medidas basilares, como a revogação de 
todas as normas (v.g. artº 11º do Código de 
Processo dos Tribunais Administrativos e 
Estatutos dos Magistrados) que permitem 
o exercício da advocacia por não advogados 

e sem sujeição às regras deontológicas des-
tes, a proibição da intromissão de outras 
profissões em matérias de aconselhamento 
jurídico e o combate a todas as formas de 
procuradoria ilícita.

Magalhães e Silva – Os meios alter-
nativos de resolução de conflitos instituem 
processos expeditos e simplificados de com-
posição de litígios. Vieram para ficar, como, 
aliás, em todo o mundo ocidental. Por outro 
lado, o Simplex, quando for expurgado – e 
vai ter de sê-lo – de todos os disparates 
que geram conflitos e, portanto, futuro e 
acrescido entupimento dos tribunais, só 
pode ter o aplauso dos advogados, que toda 
a vida exigiram procedimentos céleres 
e simples. Acontece é que o Governo, no 
que à desjudicialização importa, parece 
ter apenas como preocupação “matar” 
processos, quando é indiscutível que uma 
resolução informada e em que a parte se 
sinta protegida de pressões exige a presen-
ça de advogado. Como também não cabe na 
cabeça de ninguém que possa continuar a 
“automedicação” que o Simplex introduz, 
sob pena de se matar o doente. Resposta, 
por isso, à desjudicialização e a todos os 
actos do Simplex que importem disposi-
ção de bens ou organização jurídica de 
actividades, é a intervenção obrigatória 
de advogado. Com isto se restabelecerá, e 
ampliará mesmo, uma área perdida. De-
pois, será ainda necessário lutar para que 
se crie o advogado de família e a obrigato-
riedade, à semelhança do técnico oficial de 
contas (TOC), de instituição generalizada 
de secretário nas sociedades comerciais, a 
ser obrigatoriamente preenchido por advo-
gado. Finalmente, tanto a consulta jurídica 
gratuita, no âmbito do apoio judiciário, 
tanto a medida que venho propondo “um 
advogado 24/24 h em cada esquadra e pos-
to de polícia” alargarão significativamente 
as oportunidades de intervenção.

Menezes Leitão – Penso que nós de-
veremos alertar os cidadãos para os efeitos 
perniciosos dessas medidas e a imprescin-
dibilidade do recurso aos advogados para 
a adequada tutela dos seus interesses. Ex-
periências algo inconsideradas dos poderes 
públicos, como o Simplex, irão até aumentar 
a prazo a necessidade de intervenção de 
advogados – mas, infelizmente para os 

“O Simplex, 
quando for 

expurgado – e 
vai ter de sê-lo 

– de todos os 
disparates que 

geram conflitos 
e, portanto, 

futuro e 
acrescido 

entupimento 
dos tribunais, 
só pode ter o 

aplauso dos 
advogados, 
que toda a 

vida exigiram 
procedimentos 

céleres e 
simples” afirma 

Magalhães e 
Silva



7 Vida Judiciária Novembro/2007

cidadãos, num plano já contencioso, e não 
preventivo. De facto, quando vemos, por 
exemplo, pactos sociais a serem adoptados a 
partir de minutas e por sugestão de simples 
funcionários de repartição, não se torna-se 
difícil adivinhar que eles vão tornar fontes 
de problemas e conflitos e implicar inevita-
velmente o recurso a advogados. Como diz 
o povo, o barato sai caro, e querer afastar 
o advogado da Justiça por razões economi-
cistas acaba sempre por dar prejuízo – para 
os cidadãos, sobretudo.

António Marinho Pinto – Uma das 
principais linhas de força da minha candi-
datura é combater a desjudicialização, ou 
seja, as pseudo-reformas que fazem com 
que a Justiça se faça cada vez mais fora 
dos tribunais. Não estou (nem os advogados 
portugueses) contra a simplificação nem 
contra a desburocratização.  Outros estão, 
mas não os advogados. Eu sempre me bati 
pela simplificação e transparência da Jus-
tiça. Agora o que não se pode tolerar é que 
um credor, para cobrar o seu crédito, tenha 
de recorrer a uma empresa privada (que 
até pode usar métodos ilegais) para tal. O 
que eu não posso admitir é que os graves 
problemas do direito de família (como os 
alimentos dos filhos menores e de cônjuges, 
os divórcios e as separações) não sejam de-
cididos nos tribunais de família por juízes 
independentes e sim em repartições por 
funcionários sem independência e, muitas 
vezes, sem a necessária qualificação técni-
co-jurídica. A Justiça é para ser feita nos 
tribunais por magistrados independentes 
e advogados independentes e não em re-
partições, em centros de mediação ou em 
empresas privadas. O processo de desjudi-
cialização não visa responder a exigências 
de simplificação e de desburocratização. 
Isso é um pretexto demagógico e oportunis-
ta. O processo de desjudicialização em curso 
responde apenas a objectivos economicistas 
deste governo e a reivindicações sindicais 
dos magistrados e funcionários.  Por isso, 
o que me proponho fazer enquanto basto-
nário é mobilizar a opinião pública contra 
essa mentira, alertando-a para os perigos 
e para os graves prejuízos que advirão no 
futuro, para o Estado de Direito, para a 
democracia e para os direitos fundamentais 
dos próprios cidadãos.

Vida Judiciária – Apesar da desjudi-
cialização, aos advogados tem vindo 
a ser reconhecida a possibilidade de 
praticarem actos que até há algum 
tempo estavam reservados a outras 
entidades, como a certificação de as-
sinaturas e de documentos, o que tem 
merecido resistências, por exemplo, da 
Ordem dos Notários. O que pretende 
fazer relativamente às dificuldades 
colocadas por aquela classe? Pretende 
sugerir que aos advogados seja permi-
tido intervir noutros actos? Em caso 
afirmativo, quais? 

António Garcia Pereira – Creio que é 
nesta perspectiva que se deve curar de de-
fender a área de intervenção dos advogados 
e não tanto na base da luta pela concessão 
da possibilidade da prática de actos até aqui 
reservados a outros profissionais.

Magalhães e Silva – Basta o que está. 
Importa é abrir todas as vias de negociação 
e de tutela judiciária para acabar com a 
“desobediência civil” dos notários.

Menezes Leitão – A atribuição de al-
gumas funções notariais a advogados justi-
fica-se, enquanto depositários de confiança 
pública, mas não constituem nem nunca 
constituirão o essencial da nossa actividade. 
Não me parece por isso justificado o receio 
de que os advogados invadam a esfera de 
competências de outras profissões, como a 
dos notários, assim como também não vejo 
necessidade de reclamar novas competên-
cias para os advogados. O que é imperioso 
é a defesa das nossas competências actuais, 
o que é um combate onde se tem claudica-
do. Hoje, actos próprios dos advogados são 
frequentemente praticados por elementos 
de outras profissões, o que é muito grave. 
Quando vemos economistas ou técnicos de 
contas a elaborar contratos, ou funcionários 
de agências funerárias a regular proble-
mas de sucessões, por exemplo, estamos 
perante situações de defraudamento dos 
particulares por parte de profissionais que 
não possuem a necessária competência e 
que consubstanciam verdadeiros crimes de 
procuradoria ilícita.

António Marinho Pinto – Os notários 
têm razão num ponto: foram enganados. 
Aliciaram-nos para a privatização, monta-

“É 
absolutamente 
imprescindível 
lutar pela 
garantia legal 
dos direitos 
sociais dos 
advogados e 
desde logo da 
suspensão da 
instância para 
os casos de 
maternidade, 
bem como de 
luto e de apoio 
efectivo”, 
afirma António 
Garcia Pereira
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ram os seus cartórios, alguns com grandes 
investimentos, e depois esvaziaram as suas 
funções. O grande erro esteve na privati-
zação, a qual só aconteceu porque era do 
interesse de algumas grandes empresas 
de advocacia, que lhes interessava ter os 
notários privativos. Coisa semelhante acon-
teceu também com a privatização da acção 
executiva. Isso foi obra de um bastonário e 
dos seus apoiantes, alguns dos quais voltam 
a candidatar-se nestas eleições, talvez para 
completarem a obra iniciada há seis anos. 
Não é por reconhecerem assinaturas ou cer-
tificarem fotocópias que os advogados saem 
beneficiados e os notários prejudicados. Não 
são os advogados que os prejudicam, mas 
sim o Governo, que não agiu de boa fé. É 
necessário que cada um tenha as suas fun-
ções delimitadas e protegidas da usurpação. 
Eu proponho-me combater a procuradoria 
ilegal que se verifica mais ou menos clan-
destinamente, algumas vezes com a cober-
tura formal de advogados; eu proponho-me 
denunciar os arremedos de Justiça feita à 
pressa fora dos tribunais por funcionários 
mais interessados nas estatísticas do que 
em solucionar os casos concretos; proponho-
me denunciar as “composições leoninas” de 
“mediações” em que as partes não estão 
representadas por advogados; denunciarei 

as chocantes soluções “mediadas”, não por 
advogados, mas por funcionários ou traba-
lhadores de empresas privadas que agem 
só em busca do lucro, bem como mostrar os 
prejuízos que daí advêm para as partes eco-
nómica e culturalmente mais frágeis. Aliás, 
muitas vezes, o recurso à mediação é uma 
forma de impedir ou adiar a justa solução 
judicial. Denunciarei também o frequente 
recurso a métodos ilícitos, senão mesmo 
criminosos, usados por certos cobradores 
de dívidas fora dos tribunais. Em suma, os 
advogados não querem ter mais funções do 
que aquelas que são suas há séculos (diria 
mesmo, desde os primórdios da civilização) 
e que estão hoje plasmadas na Constituição 
da República Portuguesa. Mas também não 
consentiremos os ataques que estão a ser 
feitos à Justiça. A desjudicialização é feita 
à custa dos cidadãos e em benefício dos ma-
gistrados e funcionários. A desjudicialização 
não se consubstancia em reformas, antes é 
a forma demagógica e oportunista por que o 
Governo tenta esconder a sua incapacidade 
em levar a cabo as verdadeiras reformas da 
Justiça e dos tribunais.

Vida Judiciária – O actual Bastonário 
defende uma maior profissionalização 
da estrutura da OA, a par da remune-
ração do próprio bastonário. Qual a 
sua opinião? Porquê? 

António Garcia Pereira – Um dos 
maiores vícios de que padece actualmente 
a Ordem, e que a separou e laqueou da 
esmagadora maioria dos seus membros, 
resulta precisamente da sua funciona-
rização e burocratização progressivas, 
fazendo-a perder cada vez mais a natureza 
de uma associação de “pares do mesmo 
ofício” e determinando que a generalidade 
dos advogados (que é coisa bem distinta 
do reduzido número daqueles que se vão 
revezando como titulares dos respectivos 
órgãos...) nela se não reveja nem se sinta 
representada. Defendo por isso a forte 
desburocratização e descentralização das 
actuais estruturas e serviços da Ordem e a 
manutenção do carácter gracioso do exercí-
cio de todos os cargos na Ordem, incluindo 
o de bastonário.

Magalhães e Silva – Torna-se neces-
sária uma maior profissionalização dos 

“Há mais advogados em Lisboa do que em Paris”, afirma 
António Marinho Pinto
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processos disciplinares, com a instrução 
confiada a juristas, e reservando-se o 
despacho liminar e a decisão para os 
membros do Conselho. Quanto ao bas-
tonário, a opção é pessoal. Eu não terei 
remuneração, à semelhança de todos os 
meus antecessores.

Menezes Leitão – Estou frontalmente 
contra. Como diz o nosso Estatuto, o basto-
nário da Ordem tem de ser um advogado, 
e um advogado que não exerce, que é um 
simples funcionário da Ordem, não é ver-
dadeiramente um advogado. O problema 
da Ordem, em meu entender, não é estar 
pouco profissionalizada; é, pelo contrário, 
estar virada para dentro, para os seus 
pequenos problemas, e estar distante dos 
problemas dos advogados, que são a sua 
razão de ser. A remuneração de cargos 
electivos, como o de bastonário, só viria 
agravar esta tendência da Ordem para 
o fechamento sobre si própria, para um 
certo autismo, com que a minha candida-
tura pretende, de facto, cortar. E depois, 
eticamente, como seria possível justificar 
um ordenado equivalente ao Procurador-
Geral da República para o bastonário, 
como propõe um outro candidato, quando 
há colegas que conhecem tantas dificulda-
des e com meses e anos de pagamentos de 
oficiosas em atraso? Parece--me incorrecto 
e insensato.

António Marinho Pinto – A remu-
neração do bastonário já foi deliberada 
em Congresso dos Advogados e aprovada 
em Conselho Geral da OA (penso que 
foi no tempo do bastonário José Miguel 
Júdice). O actual bastonário, Dr. Rogério 
Alves, utiliza a remuneração fixada para 
o bastonário, não como remuneração sua, 
mas para remunerar os seus assessores. 
Acho que chegou a altura de termos um 
bastonário em dedicação exclusiva e não 
em “part-time”. As concretas circunstân-
cias históricas que atravessamos exigem 
cada vez mais um bastonário a tempo 
inteiro e totalmente independente. Se há 
advogados que suspendem a advocacia 
quando vão para o Governo, para presi-
dentes de câmaras e para outras funções, 
por que não fazer o mesmo quando se vai 
exercer o cargo de bastonário? É preciso 
um bastonário que tenha independência 

perante o Governo e o poder político para 
poder denunciar e contestar as medidas 
demagógicas e economicistas que ofendam 
o estado de direito e atentem contra os 
direitos dos cidadãos. Ora, isso não acon-
tecerá se o bastonário tiver (ou quiser vir 
a ter) o Estado como cliente. E repare-se 
que o Estado é o melhor e o maior clien-
te da advocacia portuguesa. Por outro 
lado, como é que um bastonário poderá 
denunciar e combater as prepotências e 
arbitrariedades de alguns magistrados 
se perante eles (ou outros) intervier como 
advogado em acções de terceiros? Por isso 
deve ser também independente em relação 
a interesses privados, ou seja, dos clientes, 
que representava como advogado. 

Vida Judiciária – Os advogados são 
uma das poucas classes profissionais 
que está rejuvenescida. Como compa-
tibilizar a inserção profissional dos 
jovens advogados, sem que isso acar-
rete um adiamento dos seus projectos 
de vida, nomeadamente a gravidez? 
Tenciona propor medidas para a pro-
tecção da maternidade das advogadas, 
nomeadamente através da CPAS? 

António Garcia Pereira – É absoluta-

“É criticável a passividade com que os órgãos dirigentes da Ordem 
assistiram ao primeiro ataque dos poderes públicos ao nosso 
sistema autónomo de previdência social”, Luís Menezes Leitão
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mente imprescindível lutar pela garantia 
legal dos direitos sociais dos Advogados e 
desde logo da suspensão da instância para 
os casos de maternidade bem como de luto 
e de apoio efectivo, por parte da Caixa de 
Previdência, em matéria de subsídios, e 
desde logo o de maternidade, do montante 
que puder vir a ser fixado em função da 
sustentabilidade da CPAS.

Magalhães e Silva – A suspensão 
da instância nos dois meses após parto 
foi uma medida pioneira do Colégio de 
advogados da Catalunha, que foi agora 
consagrada na lei espanhola. Tenciono 
propor medida idêntica, bem como a co-
ordenação das horas das diligências com 
as obrigações resultantes do aleitamento. 
Enquanto a primeira medida não tiver 
forma de lei, emitirei uma recomendação 
a todos os advogados para que, quando 
solicitados, requeiram em conjunto com a 
colega mãe a suspensão da instância por 
dois meses. Quanto ao alargamento do 
subsídio de maternidade, isso vai depender 
de estudo actuarial para se aquilatar da 
respectiva viabilidade.

Menezes Leitão – A nossa candidatu-
ra avançou com um conjunto de propostas 
para os jovens advogados, que passam 
pelo apoio à criação de novos escritórios 
e incluem uma discriminação positiva em 
matéria de contribuições para a Ordem 
e para a Caixa de Previdência, que não 
deverão pôr em causa o equilíbrio finan-
ceiro da Caixa, mas deverão adequar-se 
à realidade remuneratória da grande 
maioria dos jovens advogados. Eu gosta-
ria aqui de salientar que a proposta de 
celebração de protocolos entre a Ordem e 
instituições financeiras, tendo em vista a 
concessão de empréstimos em condições 
mais vantajosas para jovens advogados, 
que avançámos em primeiro lugar e que 
uma outra candidatura veio depois se-
cundar, recebeu o apoio público de várias 
entidades bancárias, que confirmaram o 
seu realismo e praticabilidade. Quanto 
ao apoio às nossas colegas, propusemos 
igualmente a criação de reforço do subsídio 
de nascimento por forma, de forma a per-
mitir-lhes o gozo de uma efectiva licença 
de parto, em condições comparáveis às de 
outras profissões. Deverá igualmente ser 

assegurada a suspensão dos actos judiciais 
no período após o parto.

António Marinho Pinto – Eu candi-
dato-me a bastonário e não a presidente 
da Caixa de Previdência. O que eu digo é 
que fui o único candidato a propor medidas 
que acabem com essa vergonha nacional 
de as advogadas portuguesas serem as 
únicas mulheres que não têm direito a 
licença de maternidade. Por isso, caso 
seja eleito, apresentarei imediatamente 
no Parlamento propostas de alteração le-
gislativa para que as advogadas possam, 
por motivo de parto, suspender a instância, 
por dois meses, em todos os processos em 
que intervenham como mandatárias. A 
situação actual deveria envergonhar-nos 
a todos, mas, infelizmente, nunca ninguém 
se preocupou com ela. Quanto à inserção 
dos jovens advogados, eu quero dizer que 
a equipa que escolhi é aquela que integra 
mais jovens, já que cinco membros da 
minha lista têm idades inferiores a 35 
anos. O nosso compromisso com os jovens 
advogados é sério e para o futuro e não um 
“flirt” de campanha eleitoral. 

Vida Judiciária – Que medidas pro-
põem tomar para assegurar a susten-
tabilidade da CPAS (face à perda de 
receitas decorrente do actual Código 
das Custas Judiciais) e, ao mesmo 
tempo, impedir a sua possível absor-
ção por parte da Segurança Social? 

António Garcia Pereira – Esta 
sustentabilidade da CPAS passa desde 
logo pelo levantamento rigoroso da sua 
presente situação patrimonial (v.g. inven-
tário e avaliação rigorosos de todo o seu 
património, levantamento da respectiva si-
tuação jurídica, estudo da sua valorização, 
muito em particular no que respeita aos 
arrendamentos em vigor e possibilidade de 
actualização das respectivas rendas, etc.). 
Mas passa também por uma gestão muito 
exigente assente em estudos actuariais 
que permitam calcular com rigor os riscos 
e as responsabilidades futuras. E passa 
finalmente por a Ordem não abdicar, por 
todos os meios ao seu alcance, da parte das 
receitas que lhe foi injustamente retirada 
e que resulta, aliás, do labor dos próprios 
advogados.

“A constituição 
de sociedades 

ditas interdisci-
plinares mais 

não visariam do 
que consumar 

e até ‘legalizar’ 
em definitivo 
o por alguns 
poderes tão 

almejado 
processo de 

funcionarização 
dos 

advogados”, 
afirma António 
Garcia Pereira
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Magalhães e Silva – A introdução de 
uma vinheta, com o custo de um euro, de 
que dependerá a validade e eficácia dos 
milhões de actos formais próprios dos 
advogados praticados anualmente, será 
um contributo decisivo para a sustentabi-
lidade da Caixa. Depois, vai ser necessário 
conhecer as recomendações que haja dos 
consultores profissionais da CPAS para se 
decidir se e em que medida terá de haver 
maior esforço contributivo.

Menezes Leitão – A nossa Caixa de 
Previdência resulta do esforço contributivo 
de muitas gerações de advogados e a nossa 
candidatura defende intransigentemente 
a sua existência independente, assim como 
a manutenção das suas fontes de receitas. 
Aliás, nós julgamos criticável a passivida-
de com que os órgãos dirigentes da Ordem 
assistiram ao primeiro ataque dos poderes 
públicos ao nosso sistema autónomo de 
previdência social, fazendo desaparecer 
uma receita que resultava da actividade 
própria dos advogados e que, se não pôs 
em causa o equilíbrio financeiro da Caixa, 
teve um valor simbólico inquestionável. 
Em qualquer caso, não penso que esteja 
presentemente em risco a sustentabilida-
de financeira da Caixa, dado o facto de a 
profissão ser maioritariamente composta 
por jovens. O risco que existe é o da sua 
absorção pelo Estado, mas, quanto a isso 
seremos absolutamente intransigentes 
em recusar qualquer tentativa do poder 
político nesse domínio.

António Marinho Pinto – Como 
disse, não me candidato à CPAS, mas 
mesmo assim posso dizer que a defesa da 
Caixa de Previdência é absolutamente 
inquestionável. Eu oponho-me tenazmente 
à sua absorção pelo Estado. Quanto à sua 
sustentabilidade, é óbvio que teremos de 
encarar essa questão com urgência. Penso 
que o seu financiamento deverá assentar 
sobretudo nas contribuições dos advogados 
e na maximização da rentabilidade (sem 
riscos) dos seus activos, mas também em 
outras formas. Não se esqueça que os ad-
vogados, apesar de serem uma profissão 
privada, prestam um insubstituível ser-
viço público sem qualquer contrapartida. 
Na altura própria para essa discussão 
apresentarei propostas que entendo não 

dever abordar agora publicamente. O 
que digo é que há soluções e perspectivas 
optimistas.

Vida Judiciária – Tenciona celebrar 
protocolos com organismos estatais 
com vista à inserção de jovens advoga-
dos, como foram exemplo os protoco-
los com a CML e o Instituto de Gestão 
Financeira e de Infra-estruturas da 
Justiça? 

António Garcia Pereira – Todos os 
protocolos com organismos estatais que 
permitam a inserção de jovens advogados 
(e um deles seria seguramente o da coloca-
ção de um advogado nos postos e esquadras 
policiais, garantindo a assistência jurídica 
imediata a todos os cidadãos que aí se 
dirigissem ou fossem conduzidos) serão se-
guramente úteis, desde que, relativamente 
a eles, sejam sempre observados os prin-
cípios da publicidade, da transparência e 
da igualdade de oportunidades, já que, de 
outra forma, facilmente se correria o risco 
de novas e mais sofisticadas modalidades 
de “cambão”.

Magalhães e Silva – Obviamente. 
Defendo, aliás, a criação de uma política 
de emprego que seja promovida pela Or-
dem, através de protocolos estabelecidos 
quer com entidades públicas, quer com 
entidades ou associações privadas, com 
vista à inserção profissional de jovens 
advogados.

Menezes Leitão – Já houve iniciativas 
nesse sentido em bastonatos anteriores, 
nomeadamente no bastonato do Dr. José 
Miguel Júdice, que não tiveram concreti-
zação, mas nós estamos dispostos a pros-
segui-las, visto que se inserem no nosso 
projecto de apoiar a jovem advocacia e de 
assegurar o futuro da profissão.

António Marinho Pinto – Tenciono 
lutar por todos os meios ao meu alcance 
para que os jovens advogados tenham 
perspectivas consistentes de futuro na 
profissão. Não me proponho arranjar em-
pregos para ninguém, porque essa não é 
a função da OA. Quero inverter o ciclo de 
massificação da advocacia e acabar com a 
desjudicialização da Justiça, com vista a 
que todos os advogados tenham clientes 
e/ou defesas e patrocínios oficiosos pagos 

“A Justiça é 
para ser feita 
nos tribunais 
por magistrados 
independentes 
e advogados 
independentes 
e não em 
repartições, 
em centros de 
mediação ou 
em empresas 
privadas”, 
afirma António 
Marinho Pinto
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decentemente e atempadamente. Para 
isso, a profissão não pode estar aberta 
a todos os licenciados em Direito, como 
querem alguns candidatos/professores 
universitários. 

Vida Judiciária – Impõe-se um “nu-
merus clausus” para impedir a mas-
sificação da profissão? Onde deve 
ser ele implementado: nas próprias 
universidades ou na OA? 

António Garcia Pereira – Sou abso-
lutamente contra a fixação de um qual-
quer “numerus clausus” para a entrada na 
profissão. As universidades devem forne-
cer os conhecimentos jurídicos essenciais 
cuja posse é certificada pela qualificação 
académica obtida. E à Ordem compete 
assegurar a formação e aprendizagem do 
exercício da advocacia e o respeito pelas 
suas regras deontológicas (o que nada tem 
de ver com o tipo de formação que em geral 
é administrado actualmente na Ordem e 
que assume sobretudo a natureza de uma 
espécie de “universidade – fase 2”). Deve 
haver assim um rigor e uma exigência de 
qualidade para se ser advogado, mas com 
base na formação que a Ordem assegura, 

e nunca por nunca como um “funil” de 
restrição do acesso à profissão dos mais 
jovens por parte daqueles que nela já estão 
instalados.

Magalhães e Silva – Desejável era 
que fosse, desde logo, nas universidades. 
Enquanto não for possível, defendo uma 
alteração estatutária que condicione a 
admissão com advogado estagiário a um 
exame de ingresso, com rigorosa grelha de 
qualidade. Não se trata, naturalmente, de 
um “numerus clausus”, porque serão admi-
tidos todos os que cumpram a grelha e não 
apenas um número predeterminado.

Menezes Leitão – A imposição de um 
“numerus clausus” é não só incompatível 
com o normativo europeu e português, 
nomeadamente com o recente projecto le-
gislativo de regulação das ordens profissio-
nais, como é ainda, do meu ponto de vista, 
ilegítimo e até imoral, pois significaria na 
prática que os advogados já instalados 
negariam aos mais novos o acesso à pro-
fissão de que eles próprios beneficiaram. 
A minha candidatura recusa o discurso 
populista de que “há advogados a mais”, 
não só porque a extensão desse flagelo 
que é a procuradoria ilícita parece indicar 
a existência de um mercado que deveria 
e poderia pertencer aos advogados, como 
ainda porque, se o acesso à Justiça não for 
dificultado por parte dos governos, há uma 
conflitualidade jurídica em crescimento 
natural que deve resultar num aumento 
da procura dos serviços de advogados. E 
depois, sejamos coerentes: quando se diz 
que “há advogados a mais”, é preciso dizer 
quais são, então, os advogados que estão a 
mais. Vamos voltar à tese, cara a alguns, de 
que serão os antigos alunos das universi-
dades privadas aqueles que estão a mais? 
Eu acho isso um profundo disparate – e falo 
tanto mais à vontade quanto sou também 
professor numa faculdade pública – e quero 
dizer que estou absolutamente contra essa 
lógica de divisão da classe.

António Marinho Pinto – Impõe-se 
urgentemente a adopção de medidas que 
restrinjam o acesso à profissão, de modo a 
que o número de profissionais corresponda 
adequadamente às necessidades sociais da 
advocacia e às exigências constitucionais 

“Uma vinheta de que dependa a validade e a eficácia 
dos actos próprios de advogado é o modo mais eficaz de 
combate à procuradoria ilícita”, afirma Manuel Magalhães 
e Silva
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do patrocínio. Porque é que o Estado não 
permite que todas as pessoas que tenham 
automóvel e carta de condução possam 
ser taxistas (que é, aliás,) uma profissão 
liberal? Obviamente porque um número 
de profissionais acima das respectivas 
necessidades sociais degradaria essa 
profissão e poria em causa a dimensão de 
serviço público que lhe é inerente. Com a 
advocacia passa-se exactamente a mes-
ma coisa. Esta é uma profissão liberal no 
seu exercício, ou seja, é uma profissão de 
homens e mulheres livres e independen-
tes e não uma profissão a que se possa 
aceder livremente. De outra forma, não 
seria necessário existir a Ordem dos Ad-
vogados. Entre as suas atribuições está 
precisamente a defesa da função social 
da advocacia, bem como o seu prestígio 
e dignidade funcional e social. Ora, a OA 
está muito longe de ter cumprido essas 
atribuições, justamente, porque permitiu a 
massificação da profissão. Não pode haver 
dignidade nem prestígio numa profissão 
onde milhares de advogados lutam entre 
si, desesperadamente, pela sobrevivência 
profissional. O próprio patrocínio forense 
tem vindo a degradar-se na sua dimensão 
constitucional e com ele o próprio Estado 
de direito. A OA pode mudar isto porque 
tem competências para o fazer. Mas eu 
acho que deve ir mais longe e denunciar o 
negócio escandaloso que as faculdades de 
Direito, públicas e privadas, estão a fazer, 
explorando as esperanças e as ilusões de 
uma juventude sem perspectivas de futu-
ro. As faculdades estão a licenciar jovens 
muito acima das necessidades sociais. Não 
há saídas profissionais para tantos licen-
ciados em Direito. Alguns já trabalham em 
caixas de hipermercados ou como motoris-
tas. Só a Faculdade de Direito de Lisboa 
tem mais de 3000 alunos, 600 dos quais 
no 1º ano. As outras faculdades públicas 
vão pelo mesmo caminho. E as privadas 
também. Estão a enganar esses milhares 
de jovens. É por isso que hoje se investe 
tanto em gabinetes de saídas profissionais, 
em alguns casos em detrimento de inves-
timentos no ensino, na investigação, nas 
qualificações científicas. As faculdades que 
arranjem saídas profissionais aos seus alu-
nos como professores (mas aí há “numerus 
clausus”), como magistrados (mas aí há 

“numerus clausus”), como notários (mas aí 
há “numerus clausus”), como conservado-
res (mas aí há “numerus clausus”). O Esta-
do que arranje saídas profissionais para os 
alunos das faculdades de Direito privadas 
que, aliás, licenciou indiscriminadamente. 
Não contem é que a OA vá continuar a ter 
as portas escancaradas, degradando ainda 
mais a advocacia e o patrocínio forense, só 
porque isso é conveniente para as faculda-
des de direito. Não! Na Finlândia existe 
um advogado por cada de 6000 habitantes; 
na Áustria existe um advogado por cada 
de 4200 habitantes; em França existe um 
advogado por cada de 1800 habitantes; 
em Portugal existe um advogado por cada 
380 habitantes. Isso não pode continuar. 
Há mais advogados em Lisboa do que em 
Paris. Ninguém se preocupa com a ques-
tão das farmácias, ninguém se preocupa 
que o Estado regule directamente certas 
profissões, restringindo drasticamente o 
respectivo acesso, mas até parece que se 
criou na sociedade portuguesa a ideia de 
que quem tem um curso de Direito tem 
uma espécie de direito subjectivo a ser 
advogado. A regulação desta profissão 
pertence à Ordem dos Advogados e não ao 

“Está a impor-se a ideia profundamente errónea de que o 
advogado é uma espécie de ‘empecilho’ sem o qual tudo, a 
começar pela própria Justiça e a acabar no funcionamento 
da administração, correria melhor e mais facilmente”, afirma 
António Garcia Pereira
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mercado, justamente porque esta profissão 
tem um relevantíssimo interesse público 
e se rege por rigorosos princípios de ética 
profissional e de deontologia. E o mercado 
não tem ética nem é sensível ao interesse 
público. Em matéria de deontologia, o 
mercado rege-se pela lei da selva. Por isso 
é que existe a OA.

Vida Judiciária – A globalização e a 
entrada de grandes sociedades es-
trangeiras no mundo da advocacia 
começam a alterar fortemente o pano-
rama jurídico. Isso não implicará uma 
diminuição dos poderes da OA (face 
a grandes grupos económicos) e uma 
perda da independência do advogado, 
que cada vez mais será visto como um 
assalariado? 

António Garcia Pereira – É verdade 
que a globalização e a entrada de grandes 
sociedades, em particular estrangeiras, 
no mundo da advocacia, pressionam for-
temente no sentido da alteração do pano-
rama jurídico. Mas se tal significa que a 
Ordem deve estar atenta a essas novas 
realidades, saber conhecê-las e até de 
alguma forma prevê-las e procurar balizá-
las e regulá-las, não é menos verdade que 
a independência da advocacia constitui 
a sua “marca d’água” e que tal indepen-
dência nunca pode ser posta em causa por 
quaisquer vínculos de que o advogado seja 
parte e, designadamente, pelo contrato de 
trabalho assalariado. Por muito que nos 
procurem impor, designadamente sob os 
cantos do “progresso e da modernidade”, 
outros paradigmas, o certo é que, no dia 
em que tal independência deixe de ser 
a “pedra de toque” do mundo jurídico, 
teremos porventura muitas outras coisas 
mas seguramente o que não teremos é um 
Estado de Direito democrático baseado na 
dignidade da pessoa humana e no respeito 
pelos direitos, liberdades e garantias dos 
cidadãos. Se a Ordem retornar, como se 
impõe que urgentemente o faça, à sua 
matriz não apenas de estrutura de auto-
regulação da profissão e de definição e 
defesa das suas regras deontológicas mas 
também de primeira linha de combate 
pelos princípios mais basilares do Estado 
de Direito e pelos direitos dos cidadãos, 
seguramente que terá com ela a comuni-

dade em que se insere e os seus poderes 
não sairão diminuídos, designadamente 
face aos grandes grupos económicos, mas 
antes prestigiados e reforçados.

Magalhães e Silva – O perigo existe. 
E por isso todo o cuidado e todo o rigor na 
regulamentação das condições em que os 
advogados prestam serviços em sociedades, 
sejam nacionais, sejam estrangeiras.

Menezes Leitão – A advocacia é antes 
de mais uma profissão liberal e assim deve 
continuar, do meu ponto de vista, a ser. Tal 
não implica, no entanto, que a advocacia 
não seja também, e cada vez mais, uma 
realidade plural, onde cabem advogados 
em prática individual, advogados de em-
presa e sociedades de advogados, que têm 
práticas profissionais distintas mas uma 
deontologia comum; ora quem assegura o 
respeito por esse código deontológico é, por 
delegação pública, a Ordem dos Advogados, 
e por isso eu não penso que o seu papel 
possa estar em causa.

António Marinho Pinto – A situação 
descrita na pergunta vai alterar muita coisa 
em Portugal, em todos os domínios, nome-
adamente no que se refere à regulação do 
exercício da advocacia. Até hoje, a OA tem 
regulado o exercício da advocacia enquanto 
profissão liberal. Temos de encarar a reali-
dade como ela é e, sobretudo, como ela pode 
vir a ser num futuro próximo. Temos de ser 
capazes de prever, para podermos prover 
com eficácia aos efeitos nefastos dessas al-
terações. Muitos colegas que exercem hoje a 
advocacia não são verdadeiros profissionais 
liberais. Ou porque trabalham para em-
presas mediante um contrato de trabalho 
típico, ou porque trabalham em sociedades 
de advogados (sem qualquer contrato e sem 
qualquer protecção) sem independência, e 
inseridos numa cadeia hierárquica, sob a 
direcção de superiores. Isso leva-nos a ques-
tões novas. Poderão os serviços prestados 
nas sociedades por advogados ser prestados 
por outros juristas? Poderão outros juristas, 
que não advogados, ir à barra dos tribunais 
ou assinar peças processuais? Poderá a OA 
abrir-se a esses profissionais? Poderá a OA 
regular a criação e o funcionamento das 
“lojas jurídicas”? E dos escritórios (ou das 
consultas) “on line”? Temos de olhar o futuro 

 “É preciso 
persuadir 
os nossos 

concidadãos 
de que a 

melhoria da 
sua qualidade 

de vida 
também está 
dependente 

do ‘advogado 
de família’”, 

afirma
Manuel 

Magalhães e 
Silva
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porque ele está a chegar mais rapidamente 
do que supúnhamos. E traz consigo pro-
blemas inimagináveis há apenas alguns 
anos. Muito provavelmente, os poderes (de 
regulação) da OA aumentarão no futuro. 
No caso concreto, eu quero dizer que sou 
a favor de fortes sociedades de advogados, 
capazes de concorrer com as estrangeiras, 
quer em Portugal quer no estrangeiro. 
Mas quero que essas sociedades cresçam e 
se fortaleçam pela qualidade dos serviços 
que prestam e não pela capacidade de in-
fluenciar o poder político. Quero sociedades 
que respeitem os advogados que trabalham 
para elas e não que os tratem como móveis 
ou computadores que são inexoravelmente 
“dispensados” ao fim de certos períodos de 
tempo, sem qualquer reconhecimento dos 
seus direitos como pessoas.

Vida Judiciária – Na Grã-Bretanha 
abriram-se as portas à constituição de 
sociedades interdisciplinares, permi-
tindo-se a associação entre advogados 
e outros técnicos (como consultores, 
economistas, etc.). Qual a sua posi-
ção relativamente à implementação 
deste novo modelo associativo em 
Portugal? 

António Garcia Pereira – Exacta-
mente pelas razões acima expostas, má-
xime pela necessidade da preservação da 
independência do advogado, sou também 
absolutamente contra essa abertura de 
portas – há muito desejada e propugnada 
pelas grandes multinacionais de auditoria 
e da consultadoria... – à constituição de 
sociedades ditas interdisciplinares e que 
mais não visariam do que consumar e 
até “legalizar” em definitivo o por alguns 
poderes tão almejado processo de funcio-
narização dos advogados.

Magalhães e Silva – Sou contra. 
As regras deontológicas são diversas e 
dificilmente compatibilizáveis na maioria 
dos casos.

Menezes Leitão – Eu julgo que é 
uma solução que merece estudo, que não 
deve ser liminarmente afastada mas que 
também não poderá ser adoptada sem uma 
grande prudência e sem cair na tentação 
do “experimentalismo jurídico”, que é 
uma doença nacional que eu julgo que é 

necessário combater com vigor. A ideia de 
sociedades de advogados que incorporem 
outras valências é uma ideia que pode ser 
ponderada, mas – e isto é fundamental 
– é necessário assegurar que a maioria do 
capital dessas sociedades seja detida por 
advogados e elas estejam sujeitas às regras 
deontológicas que regem a advocacia.

António Marinho Pinto – Eu sou 
contra as sociedades interdisciplinares. 
Sou pelo princípio da especialidade do 
objecto social das empresas em geral e, em 
particular, das sociedades de advogados.  
Mas reconheço que a tendência actual 
é para harmonizar a situação no espaço 
da União Europeia e, sobretudo, que essa 
tendência é para que a harmonização não 
se faça em favor do regime existente em 
Portugal. Porém, o que acontece hoje no 
mundo empresarial é um fenómeno inver-
so, ou seja, a intensificação do princípio da 
especialidade, supra referido.  As grandes 
empresas que concentravam a prestação 
de vários serviços interligados estão a des-
membrar-se em novas empresas, cada uma 
delas com um único objecto bem específico 
(produção, transporte, distribuição, gestão 
de infra-estruturas, prestação de serviços, 
etc.).  Ora, por que é que se há de operar um 
fenómeno inverso no domínio do patrocínio 
forense de interesses? Estender-se-ão às 
várias “disciplinas” as prerrogativas pró-
prias da advocacia e do patrocínio (sigilo 
profissional, regime de buscas judiciais, 
etc.)? E os honorários cobrados estarão 
sujeitos aos mesmos critérios que predo-
minam na advocacia (com possibilidade 
de laudos da OA)? Para já, o que eu digo é 
que temos de estar abertos à realidade, não 
no sentido de aderir acriticamente ao que 
quer que seja, mas antes na perspectiva 
de nos prepararmos para discutir tudo, 
sem preconceitos, sem fantasmas, sem 
estarmos fechados em dogmas, mas antes 
abertos ao futuro. Muita coisa pode mudar 
na advocacia tal como ela é hoje exercida, 
mas a sua alma não.

Vida Judiciária – O combate à pro-
curadoria ilícita vai merecer, da sua 
parte, uma atitude mais firme ou é 
uma guerra invencível? Que propos-
tas tenciona apresentar? 

“Não há 
tantos falsos 
engenheiros 
nem tantos 
falsos médicos 
em Portugal 
como há falsos 
advogados e 
no entanto 
a nocividade 
social de uns 
é tão grande 
como a dos 
outros”, diz 
Luís Menezes 
Leitão
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António Garcia Pereira – Também 
por aquilo que já referi anteriormente e 
designadamente na resposta à segunda 
pergunta, a procuradoria ilícita não pode 
deixar de merecer da parte da Ordem e 
do seu bastonário o combate mais tenaz e 
consequente. E não tanto por um interesse 
corporativo dos advogados, mas em defesa 
dos legítimos interesses dos cidadãos so-
bre quem – mal apoiados e aconselhados 
juridicamente – vão seguramente recair 
as mais gravosas consequências. É preciso, 
porém, ter presente que tal combate tem 
também de passar pelo ataque à posição 
cada vez mais assumida pelos poderes 
públicos – para quem sempre é mais fácil 
dirigir e governar cidadãos mal informa-
dos e pouco ciosos dos seus direitos – de 
menorizar e desvalorizar o papel do advo-
gado (o tal “empecilho”...) e assim justifi-
car ou pelo menos contemporizar com tudo 
o que contribua para tal desvalorização e 
designadamente para com a procuradoria 
exercida por não advogados!

Magalhães e Silva – Combate em sede 
de perseguição criminal, com intervenção 
da OA como assistente; mas sobretudo, 
através da vinheta que já referi, e de que 
dependa a validade e a eficácia dos actos 
próprios de advogado, que é o modo mais 
eficaz de combate à procuradoria ilícita.

Menezes Leitão – Não há tantos falsos 
engenheiros nem tantos falsos médicos em 
Portugal como há falsos advogados, e no 
entanto a nocividade social de uns é tão 
grande como a dos outros. Isto quer pro-
vavelmente dizer que existe alguma com-
placência com as situações de procuradoria 
ilícita, que, apesar de tipificarem um crime, 
raramente conduzem a acusações ou menos 
ainda a condenações. Eu defendo que a 
Ordem deve insistir junto do Governo para 
que o combate à procuradoria ilícita passe a 
integrar as prioridades de política criminal, 
com vista a que o Ministério Público e as 
polícias concedam mais importância a este 
problema, que é sério tanto para os advoga-
dos como para os cidadãos/consumidores, 
e que, em todos os processos que resultem 
da sua acção, a Ordem dos Advogados se 
constitua assistente, como é seu direito.

António Marinho into – O combate 
à procuradoria ilícita é como o combate à 

criminalidade – nunca acabará nem nunca 
deve esmorecer. A mais nociva forma de 
procuradoria ilícita é a que é levada a cabo 
com a cobertura de advogados. Estaremos 
particularmente atentas a ela. O combate 
à procuradoria deverá assentar em dois 
pilares: por um lado, perseguição judicial 
dos procuradores ilegais e, por outro lado, 
denúncia pública das malefícios e dos 
danos causados aos cidadãos por esses 
usurpadores de funções. Mas, como disse, 
estaremos muito atentos aos advogados 
que são usados para encobrir ou proteger 
essas ilegalidades. A procuradoria ilícita 
é apenas uma das muitas formas por que 
se evidencia a desqualificação funcional e 
social da advocacia.

Vida Judiciária – Como valorizar a 
imagem e o papel do advogado na 
comunidade? Como criar a figura do 
“advogado de família”? 

António Garcia Pereira – Se os ad-
vogados e a sua Ordem representam a voz 
autorizada, competente e firme quanto seja 
necessário e perante seja quem for, na de-
fesa dos legítimos interesses dos cidadãos, 
seguramente que a sua imagem e o seu pa-
pel serão valorizados e prestigiados junto 
da comunidade dos seus concidadãos, não 
obstante todas as operações de “cosmética” 
que o poder contra eles pretenda lançar. Se, 
ao invés, a Ordem e os advogados se dei-
xam funcionarizar, domesticar e silenciar 
perante os maiores desmandos, abusos e 
injustiças desse mesmo poder, é evidente 
que não apenas se tornarão presa fácil 
deste como perderão qualquer autoridade 
moral e respeito junto daquela mesma 
comunidade. 

E este é que é, afinal, o grande dilema 
com que os advogados e a sua Ordem es-
tão hoje, e quiçá de forma mais evidente 
do que nunca, confrontados! A figura do 
“advogado de família” é uma das moda-
lidades em que o apoio judiciário – hoje 
é clara e inadmissivelmente denegado 
à grande maioria dos cidadãos que dele 
carecem – pode e deve consubstanciar-se, 
garantindo que todo o cidadão, mesmo que 
economicamente necessitado, tem direito 
a ser assistido por um dos advogados que 
se encontram disponibilizados para pres-
tar esse autêntico serviço público. Que, 

“Se eu for 
bastonário 

da Ordem dos 
Advogados, 

serei o primeiro 
a ser preso, 

se for esse o 
preço a pagar 
por resistir a 

essa prepotente 
medida 

policiesca 
[directiva 

sobre segredo 
profissional]”, 

afirma
António 

Marinho Pinto
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todavia e exactamente ao contrário do 
que ora sucede, o Estado tem o dever de 
pagar, e pagar a tempo e horas, àqueles 
que o prestam. É que convém aqui recor-
dar que o direito de acesso à Justiça e aos 
tribunais para defesa dos seus legítimos 
interesses é não um qualquer “serviço” de 
que os cidadãos seriam meros “utentes”, 
mas antes um direito fundamental de que 
estes são titulares.

Magalhães e Silva – A imagem do 
advogado na sociedade será claramente 
reforçada quando a OA conseguir, como 
consta do meu programa de candidatura, 
em www.magalhaessilva.com, transformar 
as causas da Justiça em causas da opinião 
pública. E entre essas está exactamente 
persuadir os nossos concidadãos de que 
a melhoria da sua qualidade de vida 
também está dependente do “advogado 
de família”. Quando o conseguirmos, a 
medida surgirá.

Menezes Leitão – Nas sociedades 
mais desenvolvidas, mais ricas e mais 
sofisticadas, os cidadãos têm tendencial-
mente mais consciência dos seus direitos 
e recorrem mais aos tribunais e, logo, por 
acréscimo, aos advogados. Nos EUA ou no 
Norte da Europa, consultar um advogado 
é um acto corrente da vida social, tão 
normal como consultar um médico, se me 
é permitida a imagem. 

Passa-se assim em todo o lado e pas-
sar-se-á também em Portugal, desde 
que os poderes públicos não queiram 
subverter o princípio constitucional que 
garante o acesso de todos à Justiça e 
não pretendam, por razões puramente 
economicistas, dissuadir os cidadãos de 
recorrer aos tribunais, afastando-os deles 
(e eu lembro que, com a proposta de novo 
mapa judiciário, há cidadãos no interior do 
país que terão de se deslocar mais de 100 
quilómetros para chegar um tribunal!) ou 
aumentando as custas ao ponto de estas 
serem dissuasivas para largos sectores da 
população (ao mesmo tempo que limita o 
instituto do acesso ao direito, na prática, 
aos indigentes). Há limites para este eco-
nomicismo e a Ordem dos Advogados tem 
de confrontar claramente o Governo com 
a questão de saber se caminhamos para o 
aprofundamento ou, pelo contrário, para a 

destruição do Estado de Direito, e se que-
remos ter uma Justiça digna de um país 
da União Europeia ou, pelo contrário, de 
um país do terceiro mundo. As respostas 
parecem-me evidentes, mas é preciso que 
as palavras sigam os actos.

António Marinho Pinto – Não sou 
muito entusiasta da figura do “advogado de 
família”. Sou, antes, defensor da advocacia 
preventiva. Para tal é necessário criar uma 
nova cultura de cidadania. Agora as pes-
soas, em regra, só procuram um advogado 
depois de fazer as “asneiras” ou depois de 
ser enganados por procuradores ilegais. 
É preciso que as pessoas se convençam 
que devem procurar um advogado antes 
de praticarem certos actos (como comprar 
uma casa, como contrair casamento, por 
exemplo) e sobretudo, preparem aquelas 
coisas que têm mais certas na vida, como 
é a morte. 

Se as pessoas imaginassem os proble-
mas que surgem depois do seu falecimento 
entre os seus herdeiros para partilharem 
os seus bens, elas tratariam disso em vida, 
de modo a evitar os litígios fratricidas en-
tre os seus filhos. Por outro lado, a imagem 
do advogado só poderá ser valorizada se 
conseguirmos inverter o ciclo de massifi-
cação da profissão que tem vindo a regis-
tar-se nos últimos anos; se tivermos êxito 
no combate à desjudicialização da Justiça; 
se conseguirmos proibir o patrocínio “ad 
hoc” (em causas próprias ou de familiares) 
enquanto privilégio de certos profissionais 
como os magistrados e os doutorados em 
Direito; se conseguirmos impedir que ma-
gistrados do Ministério Público possam 
patrocinar causas de Direito privado, como 
acontece nos domínios do Direito do traba-
lho e de família, por exemplo. A formação 
profissional é também muito importante 
na consecução desse objectivo. Por isso 
defendo e exigirei que o Estado invista a 
sério na formação dos advogados. 

Estes são tão importantes na adminis-
tração da Justiça como os magistrados. 
Não há Justiça digna desse nome sem 
advogados. A Justiça sem (que os cidadãos 
sejam representados por) advogados é uma 
farsa. É a Justiça de Pilatos. É o tipo de 
Justiça que sai muito caro aos cidadãos e 
ao Estado de direito. Por isso é que defendo 

“O direito de 
acesso à Justiça 
e aos tribunais 
para defesa dos 
seus legítimos 
interesses é não 
um qualquer 
‘serviço’ de que 
os cidadãos 
seriam meros 
“utentes”, 
mas antes 
um direito 
fundamental 
de que estes 
são titulares”, 
afirma Garcia 
Pereira.
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o tronco comum na formação. Advogados, 
magistrados e escrivães de Direito deverão 
ter a sua formação conjunta numa escola 
superior de profissões forenses. Finda 
essa formação de natureza estritamente 
técnico-jurídica, voltada para a prática 
judiciária, os advogados teriam ainda 
uma formação complementar de deonto-
logia, exclusivamente a cargo da Ordem 
e com carácter eliminatório. O modelo de 
formação comum teria ainda a vantagem 
de acabar com os “complexos de superiori-
dade” que (des)caracterizam a maioria dos 
magistrados, fazendo-os sentir que todos 
são oriundos da mesma escola e que todos 
são e devem actuar como servidores da 
Justiça e não como donos dela. Mas, para 
já, o mais importante é mesmo inverter o 
ciclo de massificação da advocacia. Temos 
dois modelos a seguir no que diz respeito à 
advocacia: ou o modelo sul-americano, com 
a consequente massificação e proletariza-
ção dos advogados, ou o modelo europeu, 
em que o número de advogados tem de 
ser adequado às necessidades sociais dos 
serviços por eles prestado e às exigências 
constitucionais do patrocínio forense. O 
resto decorre daí.

Vida Judiciária – A directiva sobre o 
segredo profissional coloca ou não em 
causa um dos princípios basilares da 
relação entre cliente e advogado? 

António Garcia Pereira – É óbvio 
que a directiva sobre o segredo profissio-
nal coloca em causa um dos princípios 
basilares da relação entre cliente e advo-
gado! No dia em que o cidadão que entra 
no escritório de um advogado a fim de lhe 
expor o seu caso não tiver a certeza abso-
luta de que aquilo de que ali fale constitui 
“segredo de confissão” e, pelo contrário, 
for confrontado com a possibilidade de 
o advogado poder vir a ser obrigado a 
revelar à polícia ou ao tribunal o teor 
dessa conversa, poderemos ter tribunal, 
polícia, processo, juiz, Ministério Público, 
o que não teremos de certeza é advogado 
e, logo, não teremos um Estado de direito! 
Por isso e em meu entender, constitui não 
apenas uma possibilidade mas antes um 
dever a Ordem, com o seu bastonário na 
primeira linha, travar um combate sem 
tréguas contra este tipo de “ventos” que, 

embora sob uma capa formal de natureza 
comunitária, todos sabemos provirem, e 
sempre sob o mesmo tipo de pretextos, do 
outro lado do Atlântico...

Magalhães e Silva – Obviamente, ago-
ra ampliada com o projecto que se encontra 
pendente de obrigar o advogado a comu-
nicar às autoridades o planeamento fiscal 
que tenha feito para o seu constituinte ou 
que lhe tenha aconselhado. Vai ser uma 
brava trincheira de luta, porque a OA não 
pode aceitar estas situações que minam 
as condições elementares de exercício da 
profissão.

Menezes Leitão – Tenho assistido com 
alguma preocupação às iniciativas comu-
nitárias, designadamente em matéria de 
branqueamento de capitais, que chegam 
a pôr em causa o nosso segredo profissio-
nal. A nosso ver, o segredo profissional 
deve ser intransigentemente defendido 
enquanto elemento basilar da relação de 
confiança que deve existir entre o cliente e 
o advogado. Defendo, por isso, que a Ordem 
deve mover um combate intransigente a 
qualquer iniciativa desse género, venha 
ela donde vier.

António Marinho Pinto – É evidente 
que coloca. Quando um advogado for obri-
gado a denunciar um cliente, será o fim da 
advocacia, porque, a partir daí, ninguém 
voltará a ter confiança num advogado. Para 
mim, um advogado auxilia uma pessoa que 
cometeu um crime a defender-se em juízo, 
mas nunca deve auxiliar o cliente a come-
ter o crime, muito menos a cometê-lo em 
nome desse cliente. Mas com igual firmeza 
jamais aceitarei que um advogado possa 
portar-se como um polícia. Jamais aceitarei 
que um advogado traia a confiança de um 
cliente. Se eu for bastonário da Ordem dos 
Advogados, serei o primeiro a ser preso, se 
for esse o preço a pagar por resistir a essa 
prepotente medida policiesca. Os polícias 
e os investigadores em geral que cumpram 
a sua missão com os meios próprios e com 
respeito pela legalidade democrática e 
pelos direitos fundamentais dos cidadãos. 
Não esperem nunca que os advogados por-
tugueses sejam seus informadores. Como 
bastonário, tudo farei para que seja expul-
so da OA qualquer colega que se preste a 
essa função ignóbil.

“Uma das 
principais 
linhas de força 
da minha 
candidatura 
é combater a 
desjudiciali
zação, ou seja, 
as pseudo-
reformas que 
fazem com 
que a Justiça 
se faça cada 
vez mais fora 
dos tribunais”, 
afirma António 
Marinho Pinto.
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Viagens turísticas e o seu 
enquadramento normativo
Por: José Carlos Fernandes Pereira*

O Regime Jurídico das Agências de Viagem e 
Turismo, que havia sido objecto de alterações em 
1999 e em 2006, foi novamente objecto da interven-
ção do legislador. 

Influenciado pela Convenção de Montreal de 
28 de Maio de 1999 (sobre transporte aéreo inter-
nacional) e pela legislação da União Europeia, o 
Decreto-Lei n.º 263/2007, de 20 de Julho, que re-
publicou o Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de Agosto, 
trouxe um novo enquadramento normativo para 
as agências de viagem e turismo, destacando-se, 
neste particular, o regime das 
viagens turísticas, previsto no seu 
Capítulo IV.

Não obstante tratar-se de ma-
téria que, em nosso entender, 
deverá incluir-se num Título da 
compilação que há-de constituir o 
Código do Consumidor, no âmbito 
dos contratos de consumo em es-
pecial, este diploma avulso ambi-
ciona simplificar procedimentos e 
reforçar as garantias e a protecção 
do consumidor, num sector econó-
mico em crescimento, entretecido 
por um expressivo número de 
relações jurídicas de vária ordem, 
eleito como uma das prioridades 
da Presidência Portuguesa da 
União Europeia (Agenda 21 para 
o Turismo na Europa).

No campo da política de defesa 
do consumidor na União Europeia, 
a protecção durante as férias cons-
titui um dos seus dez princípios 
básicos, o que implica a criação de mecanismos de 
defesa, garantia e compensação.

Na base da legislação que ora se analisa evi-
denciam-se princípios de protecção do consumidor. 
É patente o princípio da protecção dos interesses 
económicos do consumidor, que goza de consagração 
constitucional no n.º 1 do art. 60.º, e previsão legal 
ordinária, materializada no n.º 1 do art. 9.º da Lei 
do Consumidor (Lei 24/96, de 31 de Julho), corolá-
rios do princípio-regra que “o consumidor paga só 
o que consome, na exacta medida em que e do que 

consome”. De destacar ainda a consagração dos 
direitos à qualidade dos bens e serviços, à protecção 
da saúde e da segurança física, à informação em 
particular, ou à reparação dos danos patrimoniais 
ou não patrimoniais.

Das viagens turísticas
O art. 17.º do Decreto-Lei n.º 263/2007, de 20 de 

Julho, abre o Capítulo IV, epigrafado “Das Viagens 
Turísticas”, definindo-se nos seus nos 1 a 2 os con-
ceitos de viagens turísticas, viagens organizadas e 
viagens por medida.

O direito à informação em particular, essencial 
para uma manifestação da von-
tade livre e esclarecida, impõe ao 
fornecedor de bens ou prestador 
de serviços o dever de informar o 
consumidor de forma clara, objec-
tiva e adequada. Complementa o 
art. 18.º uma obrigação de infor-
mação prévia, impondo o dever da 
agência de informar o consumidor 
que se desloca ao estrangeiro, por 
escrito ou outra forma adequada 
(v.g. programa de viagem que 
inclua os necessários elementos 
informativos), sobre as necessida-
des de determinados documentos 
(identificação, passaporte, vistos), 
respectivos prazos legais para a 
sua obtenção, formalidades sanitá-
rias e, em deslocações no território 
da União Europeia, a documenta-
ção para obtenção de assistência 
médica ou hospitalar em caso de 
acidente ou doença. O articulado 
subsequente refere ainda a obri-

gação da agência de entregar aos consumidores 
todos os documentos necessários para a obtenção 
do serviço contratado bem como documentação que 
mencione o objecto e características do serviço, data 
da prestação, preço e pagamentos já efectuados.

Viagens organizadas
No regime específico das viagens organizadas, as 

agências devem dispor de programas com informa-
ção clara, precisa e com letra legível, nos quais deve 
constar a exigência de documento de identificação 

“As agências devem 
dispor de programas 
com informação 
clara, precisa e 
com letra legível, 
nos quais deve 
constar a exigência 
de documento de 
identificação civil, 
passaportes, vistos 
e formalidades 
sanitárias e outras 
características 
especiais da 
viagem”.
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civil, passaportes, vistos e formalidades sanitárias 
e outras características especiais da viagem, assim 
como os dados e menções previstos nas alíneas a) 
a l) do n.º 1 do art. 22.º, relativos à identificação e 
caracterização da agência, preço, termos e prazos, 
pagamentos, origem, itinerário e destino, alojamento, 
excursões, entre outros. Antes do início de qualquer 
viagem organizada, nos termos do art. 23.º, deve a 
agência informar por escrito ou outra forma adequa-
da, entre outros, os horários e os locais de escalas, 
os contactos da representação local da agência ou 
entidades locais que possam assistir o consumidor 
em caso de dificuldade ou, inexistindo representação 
ou as referidas entidades, um número telefónico de 
urgência ou de qualquer outra infor-
mação que lhe permita estabelecer 
contacto com a agência. Deve ainda 
informar a ocorrência de catástrofes 
naturais, epidemias, revoluções e 
situações análogas. Por via de regra, 
não há possibilidade de alteração do 
preço nas viagens organizadas. 

Exceptuam-se os casos em que, 
até 20 dias antes da data prevista 
para a partida, cumulativamente, 
o contrato o previr expressamente 
e determinar as regras precisas de 
cálculo de alteração e esta resultar 
unicamente de variações no custo 
dos transportes ou do combustível, 
dos direitos, impostos ou taxas co-
bráveis ou de flutuações cambiais. 

Não se observando os pressu-
postos da excepção, a alteração não 
permitida do preço ou caso a agência 
cancele a viagem organizada antes 
da partida, ao consumidor é conferi-
do o direito de rescindir o contrato, 
devendo ser imediatamente reem-
bolsado de todas as quantias pagas, 
ou, caso o pretenda, optar por participar numa outra 
viagem organizada, contra reembolso da eventual di-
ferença de preço e sem prejuízo da responsabilidade 
civil da agência. 

Em casos de alteração não permitida do preço ou 
inviabilização do cumprimento de outra obrigação 
do contrato, necessariamente resultantes de factos 
não imputáveis à agência, deve esta notificar o con-
sumidor, que, no prazo de quatro dias úteis, deve 
comunicar a sua decisão de rescindir ou de alterar 
o contrato com eventual variação de preço.

Mas o direito de rescisão conferido ao consumi-
dor vai mais além. O exemplo dos consumidores 
que haviam marcado as suas férias para a costa 

caribenha do México no Verão pretérito, aquando 
da passagem do furacão Dean, serve para ilustrar o 
que pode resultar numa livre rescisão de contratos 
de viagens organizadas. Com efeito, o art. 29.º esta-
belece o direito de rescisão pelo consumidor a todo o 
tempo. Por sua vez, a agência deve proceder de forma 
imediata ao cancelamento das reservas e reembolsar 
o consumidor do montante antecipadamente pago, 
deduzindo os encargos a que, justificadamente, 
tenham dado lugar e uma percentagem do preço 
do serviço não superior a 15. Os referidos encargos 
devem ser discriminados, não cabendo aqui qualquer 
enriquecimento ou lucro para a agência.

Caso o consumidor já tenha iniciado a sua viagem 
organizada e haja incumprimento 
de uma parte significativa dos 
serviços contratados, o consumidor 
deve contactar a agência de viagens 
ou a sua representação local, de 
modo a que lhe seja assegurado, 
sem custos, a prestação de serviços 
equivalentes. Se se tornar impos-
sível a continuação da viagem ou 
as condições para a continuação 
não sejam justificadamente aceites 
pelo consumidor, a agência de via-
gens ou a sua representação local, 
contactada pelo consumidor, deve 
fornecer, sem aumento de preço, um 
transporte equivalente que possibi-
lite o regresso ao local de partida ou 
a outro local acordado. Em ambos 
os casos, o consumidor tem direito 
à restituição da diferença entre o 
preço das prestações previstas e as 
efectivamente fornecidas, sem pre-
juízo das indemnizações a que, nos 
termos gerais, tenha direito. 

Quando o contacto com a agência 
de viagens ou o seu representante 

local não seja possível, ou não seja assegurado em 
tempo útil a prestação dos serviços equivalentes aos 
contratados, o consumidor pode contratar serviços de 
alojamento e transportes com terceiros, a expensas 
da agência de viagens.

Se o consumidor não puder terminar a sua viagem 
organizada por causas que não lhe sejam imputáveis, 
a agência de viagens é obrigada a efectuar todas as 
diligências necessárias para lhe dar assistência até 
ao ponto de partida ou de chegada, cabendo a esta ou 
ao seu representante o ónus de provar ter actuado 
com diligência na procura da solução adequada.

*Advogado – PI Advogados (Porto)
 www.netconsumo.blogspot.com

“Não se observando 
os pressupostos 
da excepção, a 
alteração não 
permitida do 
preço ou caso a 
agência cancele a 
viagem organizada 
antes da partida, 
ao consumidor é 
conferido o direito 
de rescindir o 
contrato, devendo 
ser imediatamente 
reembolsado de 
todas as quantias 
pagas”.
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Informações Jurídicas

A ampla reforma recentemente 
aprovada aos  registos 
e notariado, pelo DL n.º 
324/2007, de 28.9,  traduz uma 
redução dos emolumentos 
devidos por actos de registo 
comercial quando promovidos 
através da  internet. 
A maioria das alterações, 
aprovadas no âmbito do ciclo 
de medidas de simplificação 
e desformalização, no que 
respeita aos actos de registo 
comercial, são aplicáveis desde 
o passado dia 1 de Outubro do 
corrente ano.
De acordo com as citadas 
alterações, os actos de registo 
comercial promovidos pela 
Internet  passam a custar 
metade do valor cobrado do que 
aqueles que são  pedidos ao 
balcão de uma conservatória. 
Assim, os emolumentos devidos 
por actos de registo, quando 
requeridos por via electrónica, 
são reduzidos em 50%, quanto 
a todas as verbas que os 
compõem, tal como se comprava 
pelos exemplos seguintes:
1. Criação de empresa pela 
internet: A constituição de 
sociedades através da Internet 
(Empresa on-line), quando 
seja utilizado um pacto pré-
aprovado, custa € 360,00, 
acrescido de imposto de selo. A 
constituição de sociedades por 
outra via que não a internet 
custa mais de € 500,00, 
acrescido de imposto de selo. 
Com a redução de preços ora 
aprovada, constituir sociedades 
pela Internet com o sistema 
“Empresa on-line”, custará 180 
euros mais imposto de selo, 
quando seja utilizado um pacto 
pré-aprovado. Trata-se, pois, de 
uma redução de 50%.
2. Nomeação de órgãos 
sociais: O registo de nomeação 
de órgãos sociais (gerentes, 

administradores, ...), quando 
realizado ao balcão de uma 
conservatória, custa € 150,00, 
sendo que, se for feito via on-
-line, beneficia de uma redução 
de € 15,00. Esta mesma 
operação vai passar a custar 
€ 75,00, o que representa 
precisamente  uma redução 
de 50% face ao preço da sua 
realização ao balcão e de 44% 
face ao preço praticado via on-
line até ao mês de Outubro do 
corrente ano.
3. Alterações aos estatutos 
da sociedade: As alterações 
ao contrato social (como, por 
exemplo, a mudança de sede 
da sociedade ou a alteração 
do capital social), quando 
realizadas ao balcão de 
uma conservatória, custam 
actualmente € 200,00. Essas 
mesmas alterações passarão 
a custar € 100,00 quando 
realizadas via internet.
Destacamos, ainda, outras 
medidas introduzidas no 
âmbito da reforma operada 
aos registos e notariado, no 
passado dia 28 de Setembro:
1.º  Permite-se que os actos 
e formalidades relacionados 
com a sucessão hereditária se 
possam efectuar num único 
balcão de atendimento, nas 
conservatórias do registo civil. 
Nesses balcões pode agora 
tratar-se de:
- habilitação de herdeiros;
- partilha dos bens imóveis, 
móveis ou participações sociais 
sujeitos a registo do falecido;
- liquidação dos impostos que 
se mostrem devidos e a entrega 
das declarações às finanças que 
sejam necessárias;
- registos e pedidos de registo 
dos bens partilhados.
2.º  Simplificam-se as 
formalidades associadas ao 
processo de separação de 

pessoas e bens e de divórcio por 
mútuo consentimento, que são 
tramitados nas conservatórias 
do registo civil.
Passa a ser possível tratar 
na mesma Conservatória 
do Registo Civil da partilha 
dos bens imóveis, móveis ou 
participações sociais sujeitos 
a registo, liquidar os impostos 
que se mostrem devidos e 
efectuar os registos e pedidos 
de registo dos bens partilhados
3.º Adoptam-se medidas 
para simplificar o processo 
de casamento. Assim, passa 
a ser possível apresentar o 
pedido do processo preliminar 
do casamento em qualquer 
conservatória de registo civil e 
dispensa-se a obtenção prévia 
de certidões de nascimento, 
pois a comprovação da 
identidade dos nubentes passa 
a ser efectuada pelo acesso da 
conservatória que instruiu o 
processo à base de dados do 
registo civil.
4.º Permite-se que a escolha 
de um regime de bens do 
casamento que não esteja 
tipificado na lei também se 
possa fazer nas conservatórias 
do registo civil. A escolha de 
um regime de bens atípico e 
a celebração do casamento 
pode realizar-se num único 
momento, nas conservatórias 
do registo civil, sem ser 
necessário recorrer ao notário, 
como até agora acontecia 
nestes casos.
5.º Simplificou-se o processo de 
casamento de estrangeiros que 
pretendam casar em Portugal, 
sem prejudicar a segurança 
jurídica.
6.º Os cidadãos passam a ser 
dispensados de apresentar 
certidões de actos ou 
documentos nas conservatórias 
do registo civil sempre que os 

 Actos de registo comercial online
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O sítio na internet onde pode 
ser efectuada a aquisição 
online de marcas registadas foi 
recentemente criado, pela Port. 
n.º 1359/2007, de 15.10. No dia 
27 do passado mês de Setembro 
entrou em vigor o novo regime 
especial de aquisição imediata 
e de aquisição online de marca 
registada. Este regime veio 
alargar as possibilidade 
de adquirir a 
denominada “marca 
na hora”, ou seja, uma 
marca pré-registada e 
aprovada em nome do 
Estado. 
Antes da entrada 
em vigor deste novo 
regime, só era possível 
adquirir uma “marca 
na hora” no momento 
da constituição de 
uma “empresa na 
hora”, caso em que a 
marca era idêntica à 
firma escolhida para a 
sociedade.
A partir de 27 de 
Setembro último, passou a ser 
possível adquirir uma “marca 
na hora”, independentemente 
da constituição de uma 
sociedade, o que pode ser 
efectuado nas conservatórias e 
na Internet. A partir dessa data 
é também possível adquirir  a 

“marca na hora” no momento 
da constituição de uma 
empresa através da Internet, 
a  chamada “empresa online”. 
No passado dia 15 de Outubro 
foi disponibilizado o sítio na 
Internet onde pode ser feita 
a aquisição online de marcas 
registadas, fixando-se as taxas 
a pagar na aquisição online e 

presencial de tais marcas.
Esse sítio da Internet, de 
acesso público, tem o seguinte 
endereço:  www.empresaonline.
pt. 
Pela  aquisição de uma «marca 
na hora» online, com ou sem 
constituição de uma «empresa 

online», são devidas as 
seguintes taxas:
- Aquisição de uma marca com 
uma classe de produtos ou 
serviços - € 100,00
- Cada classe adicional - € 44,00
Pelo procedimento especial 
de constituição imediata de 
sociedades com simultânea 
aquisição de marca registada e  

pelo procedimento 
de aquisição 
imediata de marca 
registada sem 
a simultânea 
constituição 
de sociedade, 
são devidas as 
seguintes taxas:
- Aquisição de uma 
marca com uma 
classe de produtos 
ou serviços - € 
200,00;
- Cada classe 
adicional - € 44,00.
De  referir 
que o preço 
anteriormente 

fixado para este serviço era de 
€ 228,74, o que sofre agora uma 
redução para os € 200,00. 
A citada Portaria encontra-se 
em vigor desde o passado dia 
16 de Outubro, embora produza 
efeitos desde  27 de Setembro 
último.

Sítio na internet para aquisição online de marca registada

mesmos constem de base de 
dados a que a conservatória 
tenha acesso ou que tenham 
sido lavrados ou se encontrem 
arquivados em qualquer 
conservatória ou serviço de 
registo. Por exemplo, no âmbito 
do processo de divórcio por 
mútuo consentimento, deixará 
de ser necessário entregar 
uma certidão do registo de 
casamento.
7.º  Elimina-se a competência 
territorial das conservatórias 
de registo civil. 
Qualquer acto de registo 

civil pode ser praticado em 
qualquer conservatória, 
independentemente da 
localização física ou da 
residência dos interessados. 
O registo de nascimento, o 
processo de casamento ou o 
processo de divórcio por mútuo 
consentimento passam a poder 
ser praticados em qualquer 
conservatória do registo civil.
8.º Permite-se que os oficiais 
de registos também possam 
praticar actos de registo civil.
9.º Os actos de processos 
de registo civil passam a 

ser lavrados em suporte 
informático
10.º O Código do Registo Civil 
é alterado de forma a permitir 
que o casamento celebrado 
por forma religiosa perante 
o ministro do culto de uma 
igreja ou comunidade religiosa 
radicada no País produza 
efeitos civis. Desta forma, 
a partir de agora, basta a 
celebração do casamento civil 
sob forma religiosa nos termos 
previstos no Código do Registo 
Civil para que o mesmo possa 
ser registado.
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A Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 172/2007, 
de 6.11, aprovou as mais 
recentes medidas de 
descongestionamento dos 
tribunais judiciais, no âmbito 
do Plano de Acção para o 
Descongestionamento dos 
Tribunais (PADT). 
Trata-se de medidas que 
visam  garantir uma gestão 
racional do sistema de 
justiça, libertando os meios 
judiciais, magistrados e 
oficiais de justiça para a 
protecção de bens jurídicos 
que efectivamente mereçam a 
tutela judicial.
Passamos a indicar as 
aludidas medidas:
a) Criação de um regime 
temporário e especial de 
incentivo à extinção da 
instância por transacção, 
compromisso arbitral, 
confissão e desistência do 
pedido, tendo em conta o valor 
da acção, mediante a dispensa 
do pagamento das custas 
judiciais; 
b) Viabilização da criação de 
centros de arbitragem com 
competência em matéria de 
acção executiva; 
c) Revisão do regime jurídico 
da locação financeira no 
sentido de evitar acções 
judiciais desnecessárias, como 
por exemplo: 
1) Extinguir a obrigatoriedade 
de propor uma acção 
declarativa para prevenir 
a caducidade de uma 
providência cautelar 
requerida por uma locadora 
financeira; 
2) Eliminar a obrigatoriedade 
de recorrer a uma providência 
cautelar apenas para efeitos 
de cancelamento do registo 
da locação financeira de bens 
móveis sujeitos a registo; 
3) Evitar o recurso a 
embargos de terceiro por 

parte da locadora financeira 
para comprovar a propriedade 
do seu bem quando ocorra a 
penhora ou o arresto de bens 
móveis sujeitos a registo. 
d) Desjudicialização do 
processo de inventário; 
e) Criação de um centro de 
arbitragem para dirimir 
litígios em matéria de 
propriedade industrial; 
f) Aprovação de quatro 
julgados de paz em 2007 e, 
pelo menos, quatro em 2008; 
g) Alteração do regime das 
custas judiciais de forma 
penalizar a parte que tenha 

inviabilizado a utilização dos 
mecanismos de resolução 
alternativa de litígios. 
A responsabilidade pelo 
pagamento das custas, cabe 
à parte que tenha obstado à 
utilização desses mecanismos.
h) Revisão do regime jurídico 
aplicável aos processos de 
indemnização por acidente 
de viação, estabelecendo 
regras para a fixação do valor 
dos rendimentos auferidos 
pelos lesados, de forma a que 
os rendimentos declarados 
para efeitos fiscais sejam o 

elemento mais relevante; 
i) Revisão do regime da 
concessão de pensões de 
alimentos ou de sobrevivência 
a pessoas que vivam em 
condições análogas às dos 
cônjuges; 
j) Alargamento do sistema 
de mediação familiar  e de 
mediação laboral a todo o 
território nacional; 
l) Dispensa da necessidade 
de apresentação de uma 
acção judicial em matéria 
de acidentes de trabalho 
quando, quando exista 
acordo entre trabalhador e 

empregador relativamente 
ao grau de incapacidade do 
primeiro, na sequência de 
um acidente de trabalho. No 
entanto, esta medida não 
dispensa a intervenção de 
entidades administrativas 
independentes, 
designadamente para a 
verificação do grau de 
incapacidade resultante do 
acidente de trabalho.
Todas estas medidas deverão 
ficar concretizadas entre 
finais de 2007 e finais de 
2008.

Plano de Acção para o Descongestionamento 
dos Tribunais – novas medidas
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A Port. n.º 1375/2007, de 
23.10, introduziu alterações 
ao sistema de pagamento de 
custas e multas processuais.
Estas alterações, em vigor 
desde o passado dia 24 de 
Outubro, determinam que 
os pagamentos das quantias 
devidas a título de custas, 
juros de mora ou multas, 

efectuados nos terminais 
Multibanco ou através do 
sistema de “homebanking”, 
consideram-se efectivados 
quando for junto ao processo 
o documento comprovativo do 
mesmo, reportando-se esse 
pagamento à data constante 
do documento comprovativo.
Esse documento comprovativo 
deverá ser  junto ao processo 
nos 30 dias posteriores à data 
do pagamento.
Se o documento comprovativo 
for junto ao processo fora 
daquele prazo (30 dias), é 
devido o pagamento imediato 
de multa no valor de 0,5 UC, 
salvo quando o valor a pagar 
for  inferior, caso em que o 
valor da multa será  igual ao 
valor do pagamento realizado.

Pagamento de 
custas e multas 
processuais por 
meio electrónico

O Governo anunciou 
recentemente que vai repetir 
a medida de perdão das custas 
judiciais para quem termine, 
até ao fi nal de 2007, com os 
processos judiciais.
Trata-se de mais uma das 
medidas que pretende 
contribuir para o 
descongestionamento dos 
tribunais judiciais. Assim, quem 
tenha a correr em Tribunal 
processos  a que tenha dado 
entrada até 29 de Setembro 
de 2006 e decida por termo 
aos mesmos por acordo ou 
desistência vai benefi ciar do 
perdão das respectivas custas. 
Estão abrangidas por esta 
medida quer as  acções em fase 
declarativa, que as acções em 
fase executiva.

Perdão de custas nas transações 
e desistências

Os cidadãos que possuam 
cartas de condução das 
categorias A, B e B+E, emitidas 
em data anterior a Maio de 
2005,  e que em 2008 façam 
50, 60, 65, 70 anos devem ter 
em atenção a 
revalidação das 
mesmas.
Essa revalidação 
efectua-se 
mediante entrega 
no serviço 
competente do 
comprovativo 
médico da aptidão 
física e mental do 
titular da carta de 
condução e deve 
ser feita dentro 
dos seis meses 
anteriores à 
perda de validade da carta de 
condução.
Assim, para as categorias 
A, B e B+E e subcategorias 
A1 e B1, devem proceder à 
revalidação das suas cartas 
em 2008 as pessoas que 

tenham nascido em 1958, 
em 1948, em 1943, em 1938 
e sucessivamente de dois em 
dois anos anteriores a esta 
data.
Para as categorias C e C+E 

cujo peso bruto 
não exceda 
20 000 kg e 
subcategoria 
C1 e C1+E, a 
revalidação 
deverá ser feita 
de 5 em 5 anos a 
partir de 2008 e 
inicia-se quando 
o condutor tiver 
45 anos.
No caso das 
categorias C+E 
cujo peso bruto 
exceda 20 000 kg, 

D e D+E e das  subcategorias 
D1 e D1+E, a revalidação 
também é de 5 em 5 anos e 
inicia-se a partir 40 anos, 
terminando aos 65 anos, idade 
a partir da qual é proibida a 
condução destes veículos.

Revalidação das cartas de condução

não exceda 
20 000 kg e 
subcategoria 
C1 e C1+E, a 
revalidação 
deverá ser feita 
de 5 em 5 anos a 
partir de 2008 e 
inicia-se quando 
o condutor tiver 
45 anos.
No caso das 
categorias C+E 
cujo peso bruto 
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A nova Tabela Nacional de 
Incapacidades por Acidentes 
de Trabalho e Doenças 
Profissionais, bem como a Tabela 
Indicativa para a Avaliação da 
Incapacidade em Direito Civil, 
foi publicada no passado dia 
23 de Outubro. A incapacidade 
do sinistrado ou doente no 
âmbito do direito do trabalho e 
a incapacidade permanente do 
lesado no domínio do direito civil 
são calculadas respectivamente 
em conformidade com estas 
tabelas, observando-se as 
instruções gerais e específicas 
delas constantes.
Segundo o DL nº 352/2007, 
a incapacidade permanente 
do lesado para efeitos de 
reparação civil do dano 
é calculada por médicos 
especialistas em medicina 
legal ou por especialistas 
noutras áreas com competência 
específica no âmbito da 
avaliação médico-legal do dano 
corporal no domínio do direito 
civil e das respectivas regras, 
os quais ficam vinculados 
à exposição dos motivos 
justificativos dos desvios em 
relação às pontuações previstas 
na Tabela Nacional para 
Avaliação de Incapacidades 
Permanentes em Direito Civil.
As referidas tabelas, em 

vigor a partir do dia 22 de 
Janeiro de 2008, aplicam-se 
respectivamente:
- aos acidentes de trabalho 
ocorridos após a sua entrada em 
vigor;
- às doenças profissionais 
diagnosticadas após a 
sua entrada em vigor, 
independentemente da data 
do início do procedimento 
de avaliação e da data a que 
os efeitos do diagnóstico se 

reportam, salvo se ao caso em 
apreço corresponder legislação 
mais favorável, na data do início 
do procedimento;
- a todas as peritagens de danos 
corporais efectuadas após a sua 
entrada em vigor.
Nas revisões dos processos por 
doença profissional aplica-se 
a tabela em vigor à data do 
diagnóstico.

Nova Tabela Nacional 
de Incapacidades

Com a criação de um 
novo serviço “online” que 
permite efectuar os pedidos 
de registo de patentes 
e modelos de utilidade 
através da Internet - www.
inpi.pt, prevê-se agora um 
incentivo específico para 
estes actos, atendendo à sua 
importância enquanto factor 
de incentivo ao investimento 
e à investigação e 
desenvolvimento, através 
da redução das respectivas 
taxas em 50%.
Assim, quando respeitem 
a actos promovidos por via 
electrónica, as taxas são 
reduzidas nas seguintes 
percentagens:
- pedidos de patentes e de 
modelos de utilidade - 50%;
- outros pedidos de protecção 
- 30%;
- restantes casos - 10%.

Taxas da 
propriedade 
industrial

Já foram publicados os factores 
de correcção extraordinária 
das rendas a vigorar em 2008, 
actualizados pela aplicação do 
coeficiente de 1,025, constante 
do Aviso nº 19303/2007, de 10.10 
(2ª série do DR). As rendas 
de prédios arrendados para 
habitação, anteriormente a 
1 de Janeiro de 1980, podem 
ser corrigidas na vigência 
do respectivo contrato pela 

aplicação dos factores de 
correcção extraordinária 
referidos ao ano da última 
fixação da renda. De acordo 
com a Port. n.º 1425-A/2007, 
de 31.10,  nos municípios de 
Lisboa e Porto, os aumentos dos 
montantes das rendas serão de 
3,75%, para as casas arrendadas 
antes de 1967, de 3,4%, para as 
casas arrendadas nesse ano, e 
de 2,5%, para os restantes anos.

Actualização das rendas para 2008. 
Factores de correcção extraordinária

O prazo para os empregadores 
de trabalhadores no domicílio 
enviarem cópia do registo dos 
respectivos trabalhadores à 
Autoridade para as Condições 
do Trabalho (ACT) decorre 
de 1 de Outubro a 30 de 
Novembro
Refira-se que a ACT 
substituiu, desde o passado 
dia 1 de Outubro, a Inspecção-
Geral do Trabalho (IGT) e o 
Instituto para a Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho 
(ISHST).
Lembramos que o beneficiário 
da actividade deve manter 
no estabelecimento um 
registo dos trabalhadores no 
domicílio.

Trabalho 
no domicílio. 
Obrigações
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Garantia bancária
Uma garantia bancária é um documento emi-

tido pelas instituições bancárias, por solicitação 
dos seus clientes a favor de outrem, perante quem 
as mesmas assumem o compromisso de honrar as 
obrigações ou cláusulas decorrentes dos contratos 
celebrados entre os seus clientes e terceiros, caso 
estes não o façam. 

A garantia representa uma transferência de res-
ponsabilidade do cliente para o Banco. As garantias 
bancárias podem ser concedidas para garantir o 
cumprimento de obrigações legais, administrativas,  

judiciais ou de obrigações assumidas em contratos 
particulares, tais como: 

- pedido de isenção ou redução de direitos; 
- pagamente de fornecimento de serviços e 

bens;
- pagamento da renda estipulada em contrato de 

arrendamento, etc.
A minuta que seguir publicamos traduz um 

exemplo de minuta de garantia bancária, a qual, 
por regra, fica anexa ao contrato no âmbito do qual 
a mesma é celebrada.

GARANTIA BANCÁRIA

Garantia Bancária n.º

1. Em nome e a pedido da sociedade............................................, pessoa colectiva nº......................., com 
sede em.............................................., registada na Conservatória do Registo Comercial de.........................
sob o n.º......................, com o capital social de...................., o Banco..........................................................
..........................., com sede em................................................., pessoa colectiva n.º................................., 
registada na Conservatória do Registo Comercial de..................................., sob o n.º................., com o capital 
social bancário no valor de..................................., declara que oferece uma garantia bancária autónoma («UPON 
FIRST DEMAND»)  no valor de ..............................euros, através da qual se constitui principal pagador de 
todas e quaisquer importâncias, incluindo juros e demais encargos legalmente exigíveis, até ao montante máximo 
de..........................euros, que a sociedade....................................venha a dever a................................... 
(identificação da entidade credora) em virtude do bom pagamento resultante do contrato de...............................
celebrado entre a sociedade..................................... e ......................................(entidade credora).

2. Compromete-se o Banco...................................., na qualidade de principal pagador, a reembolsar, de 
forma incondicional e irrevogável, ao primeiro pedido, a sociedade..............................................(entidade 
credora), no prazo de oito dias depois de para tal ter sido notificado por essa sociedade, por carta registada, todas 
as importâncias devidas acima identificadas que lhe sejam exigidas até ao referido limite, sem necessidade de 
outra confirmação ou justificação.

3. Mais declara o Banco........................................ renunciar expressamente a qualquer benefício, direito 
ou excepção que, de qualquer modo, possa limitar, restringir ou anular a obrigação assumida no presente 
documento.

4. Esta garantia é válida pelo período de seis meses, após decorrido tal prazo será automaticamente cancelada 
e considerada sem efeito e nada poderá, então, por força dela ser reclamado.

Data e assinaturas 
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“Deve haver limites temporais        
ao segredo de justiça”

Por: Ana Santos Gomes*

Foi na conferência organizada pela “Vida Judi-
ciária” sobre a nova legislação penal que Daniel 
Proença de Carvalho, orador convidado, considerou 
que o legislador poderia ter ido mais longe nas 
limitações impostas ao segredo 
de justiça. “Não é consentâneo 
numa sociedade democrática que, 
sem limites, se possa manter o 
segredo contra as pessoas que são 
parte interessada no processo, ou 
porque são vítimas, ou porque são 
arguidos ou suspeitos”, alegou 
Proença de Carvalho. O advogado 
refere-se ao facto de a lei conferir 
ao Ministério Público o poder, 
controlado pelo juiz de instrução, 
de determinar segredo de justiça 
nos casos em que considere que a publicidade 
pode prejudicar as investigações. “Aqui está uma 
solução que considero indiscutível, mas deve haver 
limites temporais ao segredo de justiça”, defende 
o advogado.

Com efeito, a nova legislação penal prevê que, 
findos os prazos legais do inquérito, o processo 
possa ficar acessível ao assistente, ao arguido 
e ao ofendido, mas a lei permite também que o 
Ministério Público requeira ao 
juiz de instrução uma prorroga-
ção do segredo por três meses e 
pode ainda pedir uma segunda 
prorrogação por período conside-
rado necessário. “Se o limite for 
a prescrição, já não é um regime 
equilibrado”, acusa Proença de 
Carvalho, que recorda que os 
prazos dos inquéritos são indi-
cativos e não peremptórios, como 
o próprio Proença de Carvalho 
vem defendendo. “Se o Ministério Público e o juiz 
de instrução assim o entenderem, o processo pode 
continuar em segredo de justiça para os próprios 
intervenientes processuais, mesmo ultrapassados 
os prazos de inquérito. É um exagero”, alega Pro-
ença de Carvalho.

O advogado referiu-se ainda, no seu discurso, 
àquilo a que chama “aplicação aberrante dos 

prazos”, revelando que alguns juízes de instrução 
estão a considerar que os prazos só começam a 
contar a partir da data de entrada em vigor da 
nova lei. “Em primeiro lugar, a lei processual penal 
aplica-se imediatamente. Mas, mesmo que assim 
não fosse, os princípios constitucionais implica-

ria que se fizesse uma aplicação 
retroactiva porque as leis de 
conteúdo mais favorável, penais 
ou do processo penal, devem ter 
aplicação retroactiva”, interpreta 
o orador.

Exceptuando os casos em que 
o segredo de justiça for expressa-
mente determinado pelo juiz de 
instrução, o princípio da publici-
dade é aplicado a todos os pro-
cessos. Uma medida amplamente 
saudada por Daniel Proença de 

Carvalho, para quem, “na esmagadora maioria dos 
inquéritos pendentes nas polícias e no Ministério 
Público, não há razão fundamentada para segredo 
de justiça”. O princípio da publicidade é encarado 
positivamente pelo orador, “primeiro porque deve 
haver possibilidade de a vítima e arguido irem 
conhecendo o desenrolar das investigações, para 
poderem exercer os seus direitos e, em segundo, 
porque numa sociedade aberta, que repudia o 

segredo em geral, há assim mais 
controlo, até por parte da comu-
nicação social, da forma como as 
autoridades responsáveis pela 
investigação exercem as suas 
funções”.

Proença de Carvalho lembrou 
ainda que a insustentabilidade 
do regime anterior era unânime, 
referindo-se ao facto de todos os 
processos estarem abrangidos 
pelo segredo de justiça. “Bastava 

ligar a televisão para assistir a crimes de violação 
do segredo de justiça em directo e depois não se 
passava nada”, recorda o advogado. 

Provar este crime não era fácil, salienta Pro-
ença de Carvalho, que lembrou também que os 
processos estão acessíveis a muitas pessoas, que 
facilmente acedem ao seu conteúdo e conseguem 
divulgá-lo. Além disso, sempre houve suspeitas 

“Se o limite para o 
segredo de justiça 
for a prescrição, já 
não é um regime 
equilibrado”

“A gravação de conversas 
telefónicas é um meio muito 
violento e muito intrusivo”, alega 
Proença de Carvalho
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da intencionalidade dessas violações do segredo de 
justiça “para ir criando convicções sobre determi-
nados casos, sem que as pessoas visadas pudessem 
ter acesso ao que lá estava”, acrescenta Proença de 
Carvalho. 

São estas constatações que levam o advogado a 
criticar a ligação existente anteriormente entre a 
constituição de arguido e o segredo de justiça. “As 
pessoas eram constituídas arguidas, esse facto era 
divulgado na comunicação social e depois podiam 
ficar anos sem ter acesso ao processo, mas a suspei-
ção mantinha-se. E mesmo que os processos viessem 
a ser arquivados anos mais tarde, os cidadãos eram 
lesados nos seus direitos de forma impune”, acusa 
Proença de Carvalho.

É por isso mesmo que o advogado critica a forma 
generalizada com que se passou a constituir argui-
dos em Portugal, de tal forma que “a constituição de 
arguido até veio perdendo o seu carácter negativo”, 
considera. “Todos nós, ao longo da 
nossa vida, por uma razão ou por 
outra, fomos sendo constituídos 
arguidos. Também pertenci a essa 
categoria de pessoas. Lembro-me 
que houve uma altura em que 
todos os membros do Conselho 
Geral da Ordem dos Advogados 
estiveram constituídos arguidos. 
Suponho que também aconteceu o 
mesmo à generalidade dos juízes 
do Supremo Tribunal Administra-
tivo”, recorda Proença de Carvalho, 
para quem “tudo isto tornou-se 
descredibilizante para a Justiça”. 
O orador reitera a posição que já 
assumiu anteriormente e que visa a distinção dos 
direitos que qualquer suspeito deve ter perante um 
interrogatório na polícia ou no Ministério Público 
da constituição de arguido, nomeadamente com os 
deveres inerentes à constituição de arguido. “Esses 
deveres e essa constituição de arguido deveriam 
ser reservados para os casos em que já houvesse 
suspeitas bastante fundadas de que essa pessoa 
poderia ter praticado um crime. O legislador limi-
tou-se agora a exigir uma suspeita fundada para a 
constituição de arguido. A necessidade desta medida 
era mais que evidente e eu acho que não se foi tão 
longe quanto se devia ter ido”. 

Para Proença de Carvalho, era importante que 
qualquer pessoa que fosse convocada para um in-
terrogatório em que pudesse vir a passar à situação 
de arguido tivesse os direitos inerentes, mas para 
tal não deveria ser obrigatória a sua constituição 
como arguida. 

Escutas telefónicas e prisão preventiva

Proença de Carvalho não vê qualquer fundamen-
to nas críticas levantadas ao novo enquadramento 
jurídico da transcrição de escutas telefónicas sem 
consentimento dos visados, tipificado agora como 
crime de desobediência qualificada. “Muitos enca-
ram esta medida como censura, mas essas críticas 
não têm justificação. A gravação de conversas tele-
fónicas é um meio muito violento e muito intrusi-
vo”, refere Daniel Proença de Carvalho. De acordo 
com o advogado, “justifica-se que estes meios só 
possam ser usados pelo Estado para punir crimes 
e que seja vedada a utilização destes meios fora 
dos processos”.

Proença de Carvalho reconhece que havia uma 
grande pressão para restringir e controlar as escu-
tas telefónicas e por isso encara a nova legislação 
como equilibrada no tratamento desta questão. 

“Existe ainda uma enorme mar-
gem de liberdade para as entida-
des de investigação continuarem 
a fazer escutas telefónicas, não só 
em casos de grande gravidade mas 
também em casos de relativa gra-
vidade, pois a lei ainda continua 
a ser bastante permissiva no uso 
das escutas e na forma como elas 
são controladas”, refere Proença 
de Carvalho.

Sobre as novas regras para a 
prisão preventiva, o orador convi-
dado interpretou como positivas as 
mudanças introduzidas na legis-
lação que entrou em vigor a 15 de 

Setembro e que prevêem a redução dos prazos da 
prisão preventiva. 

Considerando que os prazos previstos na antiga 
lei eram excessivos e que a prisão preventiva deve 
ser encarada como medida excepcional, já que a 
presunção de inocência deve ser preservada como 
direito constitucional, Proença de Carvalho conside-
rou que “os cidadãos não poderiam continuar a ser 
vítimas da falta de diligências e da falta de meios 
das instituições. 

Aliás, o advogado diz mesmo que “o argumento 
da falta de meios humanos já não faz sentido. Pode 
haver falta de produtividade, falta de organização 
e de definição de prioridades, mas não há falta de 
meios humanos. O poder político devia estar mais 
preocupado em melhorar a eficiência do sistema 
judicial”, acusou Proença de Carvalho.

anagomes@vidaeconomica.pt

“Bastava ligar 
a televisão para 
assistir a crimes 
de violação do 
segredo de justiça 
em directo e 
depois não se 
passava nada”
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Imitação de marca
SUMÁRIO: 
No caso de marcas compostas por expressão 
gráfica e figurativa, importa atender à 
impressão do conjunto, por ser essa que perdura 
no consumidor normal e de diligência média 
e, por isso, há confundibilidade entre as 
marcas  ULNIK GARD E FLORAGARD que 
surgem decompostas nos dizeres ULNIK GARD E 
FLORA GARD  integradas num mesmo grafismo, 
sublinhado, divisão de expressões e integradas em 
desenho de aparência similar

Acordam no Tribunal da Relação 
e Lisboa:

I. Relatório
1. G.[…] interpôs recurso do despacho de Director 

de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial que indeferiu o pedido de registo da marca 
nacional nº 361707 – “ULNIK GARD”, referindo, em 
síntese, que: A recorrente é titular do pedido de registo 
de Marca Nacional nº 361.707 – ULNIK GARD. Tal 
pedido é constituído por um sinal composto ou misto, 
que conjuga o elemento nominativo mais proeminente 
de “ULNIK GARD”, com um elemento também nomi-
nativo de “Ulnik gard product”, inserto num elemento 
geométrico figurativo, de formato mais ou menos tra-
pezoidal, que separa os dizeres “ULNIK” e “GARD”. 
Este mesmo pedido de registo enquadra-se, quanto 
aos bens e serviços que visa proteger, na Classe 1ª 
– “substratos para a cultura fora do solo – (Plantas). 
A recorrente  requereu e foi-lhe concedido o registo 
da marca em Espanha, sendo que o sinal do pedido 
de registo em Portugal tem uma pequena nuance e 
enquadra-se na Classe 1ª. O registo foi recusado, após 
reclamação da sociedade FLORAGARD VERTRIEBS 
GMBH FUR GARTENBAU, que veio contrapor ao pe-
dido duas marcas: uma Marca Internacional “FLORA-
GARD” e uma Marca Comunitária “FLORAGARD”. 
As marcas em confronto têm elementos comuns, mas 
existe uma distinção facilmente demarcável.

2. Foi cumprido o disposto no artigo 40º do CPI, 
tendo sido remetido, pelo Sr. Director de Marcas do 
I.N.P.I., o processo administrativo. 

3. Notificada, a recorrida veio responder, referin-
do que o conjunto formado pelos vários elementos 
constitutivos dessas marcas é extremamente seme-
lhante, e que se verifica a invocada confusão entre 
as marcas. 

4. Foi proferida sentença que negou provimento 
ao recurso.

 5. Inconformada com esta decisão, a Recorrente 
interpôs recurso, que foi recebido como de apelação, a 
subir imediatamente nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo, tendo, nas suas alegações 
de recurso, apresentado as seguintes (transcritas) 
conclusões:

1ª. – Os Elementos figurativos entre as marcas 
em confronto são efectivamente distintos entre si, 
no rigor geométrico e na impressão artística ou pic-
tórica, que se impõe à observação de um consumidor 
de perfil médio. 

2ª. – O Elemento distintivo a ter em conta na 
parte nominativa da marca registanda é a expressão 
“ULNIK” e não a expressão “GARD” e este elemento 
é que deve ser posto em evidência na análise da dis-
tintividade das marcas. 

3ª. – A Expressão “GARD” é meramente descritiva, 
dizendo respeito aos produtos ligados à Indústria 
dos componentes e substratos para Jardim ou 
trabalhos em terra (Da expressão “GARDEN” em 
Inglês, ou noutras variantes de línguas com origens 
saxónicas). 

4ª. – A Marca registanda, não sofreu qualquer 
oposição da comunicação de nome comercial em Por-
tugal, perante o RNPC e foi regularmente registada 
em Espanha, que adoptou um critério justo, mesmo 
em face a expressões que estão registadas também 
naquele país, no âmbito da eficácia das Marcas Co-
munitárias e Internacionais.

5ª. – O conjunto global apresentado pelas marcas 
em confronto, se observado com cuidado de separar 
o que é distintivo do que é descritivo, apresenta-se 
de forma diferenciada a um consumidor de perfil 
médio.

6ª. – Não se cumprem, por esta ordem de razão, os 
pressupostos cumulativos previstos no art.193º, nº1, 
alínea d), do CPI.

7ª. – E, em consequência, não se poderá aplicar o 
fundamento de recusa de marca previsto nos termos 
do artº 189º, nº 1, al. m), do CPI.

Conclui pela procedência do recurso e, consequen-
temente, pela revogação da decisão recorrida.

7. A recorrida contra - alegou, apresentando as 
seguintes (transcritas) conclusões:

1ª. - A sentença recorrida decidiu bem ao confirmar 
a recusa do registo da marca nacional nº 361 707 
Ulnik  gard;

2ª. - Aquela marca apresenta, no conjunto de 
elementos que a constitui, um elevado grau de seme-
lhança com a marca comunitária mista nº 1 096 296 
Flora  gard da ora Recorrida que as torna facilmente 
confundíveis, podendo o consumidor tomar uma pela 
outra ou associá-las entre si;
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3ª. - A marca da Recorrente é – tal como a referida 
marca da Recorrida – constituída por uma parte no-
minativa formada por uma expressão de nove letras 
das quais uma palavra de cinco e uma palavra final 
de quatro letras – gard;

4ª. - Essa palavra gard, embora sugira a expressão 
inglesa garden, não é uma palavra genérica ou inca-
racterística como as expressões – essas sim, genéricas 
- que a Recorrente cita no artigo 21 da sua alegação;

5ª. - A parte nominativa das marcas em confronto 
está tanto num caso como no outro escrita em letra de 
traço grosso e toda ela sublinhada à excepção da letra 
g – de gard; apresenta a primeira parte desse elemento 
nominativo separada de gard, que é a segunda parte 
dessa expressão, por um elemento figurativo trian-
gular que tem na sua parte superior um conjunto de 
folhas e na parte inferior a mesma expressão escrita 
de novo e seguida da palavra inglesa Product;

6ª. - As reproduções que a própria Recorrente faz das 
marcas em confronto no artigo 19º da alegação que a 
Recorrente apresentou em primeira instância revelam 
que o conjunto formado pelos vários elementos consti-
tutivos dessas marcas é extremamente semelhante;

7ª. Tais marcas são sinais mistos que têm em comum 
as palavras gard e Product, e também uma série de 
elementos gráficos e figurativos que no seu conjunto 
lhes conferem um aspecto global muito semelhante;

 8ª. - De acordo com o que salienta, e bem, a senten-
ça recorrida, no que respeita ao elemento figurativo, 
verifica-se ser inegável a sua semelhança. Com efeito, 
em ambos os casos está em causa um desenho com 
forma triangular, tendo um inscrita uma folha no seu 
interior e a outra um “u” por cima, contendo ambos 
uma expressão escrita que é também ela muito idên-
tica: “Ulnik-gard Product” e “Floragard product” (ver 
fls. 73 e 74 dos autos);

9ª. - Dizer como faz a Recorrente, que, no caso da 
sua marca, se trata de um trapézio isósceles e não de 
um triângulo é claramente tentar iludir a questão, pois 
esse trapézio isósceles não é mais do que um triângulo 
truncado por um conjunto de folhas que assentes nesse 
tal trapézio, lhe dão aparência de um triângulo, como 
facilmente se observa na reprodução que a Recorrente 
fez das marcas em confronto no artigo 19º da alegação 
que apresentou em primeira instância;

10ª. - Acresce que, conforme refere e bem a sentença, 
graficamente a semelhança entre as marcas é também 
nítida, usando ambas o mesmo grafismo, o mesmo 
sublinhado, a mesma divisão das duas expressões, 
separadas com um desenho muito similar (ver a sen-
tença, a fls. 73 dos autos);

10ª. - Assiste toda a razão ao tribunal “a quo” quando 
concluiu que, apesar de a primeira palavra que com-
põe as marcas em confronto ser diferente, o conjunto 
formado pelos elementos nominativos e figurativo é 

de tal modo semelhante ao da marca da recorrida 
que a diferença resultante da referida expressão fica 
esbatida (ver a sentença, a fls. 73 dos autos);

11ª. - Decidiu bem esse tribunal, recorrido quando 
concluiu que o consumidor médio não confrontando 
directamente as marcas, seria induzido em erro, 
associando os produtos assinalados com a marca da 
recorrente aos produtos e serviços comercializados com 
a marca da recorrida ou pensando que se tratava da 
mesma marca (ver a sentença, a fls. 74 dos autos);

12ª. - Conforme observa e muito bem a sentença re-
corrida, para além desta associação, seria naturalmen-
te levado a pensar que a origem dos produtos assina-
lados pela marca recorrida, por um lado, e os produtos 
e serviços assinalados pela marca da recorrente, por 
outro, era a mesma, iria seguramente considerar que 
se trata de uma outra marca da mesma empresa ou de 
uma empresa a ela associada de qualquer modo (ver 
a sentença, a fls. 74 e 75 dos autos);

13ª. - Ao invés do que a Recorrente pretende, o facto 
de ter registado a sua marca em Espanha é irrelevante 
para o caso dos autos, assim como também não tem 
relevância o facto de eventualmente ter procedido à 
comunicação de qualquer marca ao Registo Nacional 
de Pessoas Colectivas. Conforme observa a tal propósi-
to a sentença recorrida, nenhum destes argumentos é 
relevante para o presente recurso já que nenhum dos 
dois factos confere à recorrente o direito de registar a 
marca objecto do presente recurso (ver a sentença, a 
fls. 75 dos autos);

14ª. - A sentença decidiu bem ao considerar que, 
dada a natureza dos produtos e serviços que as marcas 
pretendem assinalar, as suas semelhanças gráficas e 
fonéticas e a consequente indução do consumidor em 
erro ou confusão, verifica-se imitação da marca da 
recorrida (ver a sentença, a fls. 75 dos autos);

15ª. - A sentença recorrida procedeu a um correcto 
apuramento dos factos e à melhor aplicação do di-
reito, não sendo merecedora de qualquer censura ou 
reparo.

Conclui pela improcedência do recurso.
8. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

II - Delimitação do objecto do recurso
Conforme deflui do disposto nos artigos 684º, nº 3, 

e 690º, nºs 1 e 2, ambos do Código de Processo Civil, 
o âmbito de intervenção do tribunal “ad quem” é de-
limitado em função do teor das conclusões com que o 
recorrente remata a sua alegação (aí indicando, de for-
ma sintética, os fundamentos por que pede a alteração 
ou anulação da decisão recorrida), só sendo lícito ao 
tribunal de recurso apreciar as questões desse modo 
sintetizadas, sem prejuízo das que importe conhecer 
oficiosamente por imperativo do artigo 660º ex vi artigo 
713º, nº 2, do citado diploma legal.
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Dentro dos preditos parâmetros, emerge das conclu-
sões da alegação apresentada que o objecto do presente 
recurso está circunscrito à seguinte questão:

- se as marcas em confronto se confundem no mer-
cado.

III. Fundamentação
1. Dos factos que constam na decisão sob recurso 

como provados.
1.1. Por despacho de 3 de Junho de 2003 o Sr. 

Director de Marcas do I.N.P.I., por subdelegação de 
competências, recusou o registo da marca nacional 
nº 361.707 “ULNIK GARD” (mista), pedido em 5 de 
Fevereiro de 2002. 

1.2 - A marca destina-se a assinalar produtos da 
classe 1ª: “Substratos para a cultura fora do solo 
(plantas)”. 

1.3 - A marca é composta pelas expressões “ULNIK” 
e “GARD”, impressas em letra de imprensa e sublinha-
das, com um desenho de um triângulo sem vértice su-
perior no meio, com a letra “u” no meio, e as expressões 
“Ulnik-gard Product” inscritas no seu interior.

1.4. - Encontram-se registadas a favor da recorrida 
as marcas: 

a) - internacional nº 503.440 “FLORAGARD”, desti-
nada a assinalar produtos da classe 1ª: “Tourbe, mottes 
de tourbe, farine de tourbe pour l’amélioration du 
sol, tourbe pour engrais, mélange d’engrais à base de 
tourbe, engrais, engrais humifères, couche inférieure 
de culture, terreau, tourbe pour massifs de plantes ma-
récageuses.”, datando o pedido de extensão a Portugal 
de 7 de Julho de 1986 e o despacho que a concedeu de 
9 de Julho de 1987;

b) - comunitária nº 1096296 “FLORA GARD” (mis-
ta), destinada a assinalar produtos das classes 1ª, 5ª, 
9ª, 21ª e 31ª, incluindo na 1ª: “correctores de solos, em 
especial turfa com e sem adição de adubos, turfa em pó, 
turfa em farinha, substâncias adjuvantes para o solo 
com e sem adição de nutrientes, húmus de cascas de 
árvores; adubos, em especial turfa negra moída, adubo 
húmido, adubos mistos de turfa, turfa fertilizante com 
adição de sais fertilizantes e de substâncias para o 
crescimento, adubos produzidos em explorações agrí-
colas, etc.”, pedido em 5 de Março de 1999 e concedida 
por despacho de 19 de Abril de 2000. 

1.6 – A marca referida em 5-b) é composta pelas 
expressões “FLORA” e “GARD”, impressas em letra 
de imprensa e sublinhadas, com um desenho de um 
triângulo de pontas arredondadas no meio, com o dese-
nho de uma folha e as expressões “Floragard Product” 
inscritas no seu interior.

2. Apreciação do mérito da apelação
Nos termos do disposto no artigo 1º do Código 

da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto-

Lei nº16/95, de 24 de Janeiro – aplicável ao caso 
presente), “a propriedade industrial desempenha a 
função social de garantir a lealdade da concorrência 
pela atribuição de direitos privativos no âmbito do 
presente diploma (as patentes, os modelos de uti-
lidade, modelos e desenhos industriais, as marcas, 
as recompensas, o nome e insígnia do estabeleci-
mento, as denominações de origem e os logótipos) 
bem como pela repressão da concorrência desleal”; 
- uma vez registados, estes direitos privativos gozam 
do direito à defesa da exclusividade do seu uso, que 
indirectamente garante a lealdade da concorrência.

 A marca constitui um sinal distintivo do comércio 
que tem por função distinguir produtos ou serviços de 
um comerciante, em relação aos demais (cfr. Carlos 
Olavo, in Propriedade Industrial, págs. 37 a 39).

No mesmo sentido, Ferrer Correia (in Lições de Di-
reito Comercial, 1965, 1º Volume, pág. 330), que define 
a marca como um meio de recomendação de produtos à 
clientela e que tem por objectivo diferenciar o produto 
no mercado, de modo a permitir aos consumidores a 
sua identificação.

Ou, no dizer de Luís M. Couto Gonçalves, “a marca 
tem, em síntese, as seguintes funções: Uma Função 
Essencial: Função Distintiva”.

A marca distingue e garante que os produtos ou 
serviços se reportam a uma pessoa que assume em 
relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso. 
Uma Função Derivada: Função de Garantia de Qua-
lidade dos Produtos e Serviços. A marca não garante, 
directamente, a qualidade dos produtos ou serviços 
marcados, mas garante indirectamente essa qualidade 
por referência dos produtos ou serviços a uma origem 
não enganosa.

Uma Função Complementar: 
Função Publicitária

A marca, em complemento da função distintiva, 
pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, 
por si mesma, para promoção dos produtos ou serviços 
que assinala.” (in Manual de Direito Industrial, pág. 
141). Por sua vez, rescreve o artigo 165, n.º 1, do CPI 
que “a marca pode ser constituída por um sinal ou con-
junto de sinais susceptíveis de representação gráfica, 
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, 
desenhos, letras, números, sons, a forma do produto 
ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a 
distinguir os produtos ou serviços de uma empresa 
dos de outras empresas”. 

Assim, existem marcas nominativas, figurativas ou 
mistas, simples ou complexas.

Marcas nominativas serão aquelas que integram 
um sinal ou conjunto de sinais nominativos estando 
essencialmente em causa um determinado fonema;  
marcas figurativas serão aquelas em que se usa uma 
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dada figura ou emblema, encontrando-se fundamental-
mente em jogo um desenho; as marcas mistas integram 
simultaneamente elementos nominativos e elementos 
figurativos;  as marcas podem ainda distinguir-se em 
simples, quando compostas por um único elemento 
nominativo ou figurativo, ou complexas quando for-
madas por uma pluralidade de elementos quer sejam 
todos nominativos, quer sejam todos figurativos, quer 
se trate de uma combinação de elementos nominativos 
e figurativos (Carlos Olavo, obra citada, pág. 38).

Por outro lado, no âmbito da protecção do direito 
à marca o que está em causa, não é a confusão dos 
produtos ou a confusão directa de actividades, mas 
sim a que possa ocorrer entre sinais distintivos, ou 
seja, haverá risco de erro ou confusão sempre que 
a semelhança possa dar lugar origem a que o sinal 
seja tomado por outro. A imitação de uma marca por 
outra existirá se quando postas em confronto, elas se 
confundem. E quando, tendo-se à vista apenas a marca 
a constituir, se deva concluir que é susceptível de ser 
tomada por outra de que se tenha conhecimento – cfr. 
Ferrer Correia, obra citada, pág. 347 –, na composição 
das marcas vigora o princípio da liberdade, que é limi-
tado, sendo que um dos casos é a existência de marcas 
anteriormente registadas para produtos ou serviços 
afins. Ora, estabelece o artigo 189º, n.º 1, alínea m), 
do Código da Propriedade Industrial (de 1995) que a 
marca não pode conter em todos ou alguns dos seus 
elementos “reprodução ou imitação no todo ou em parte 
de marca anteriormente registada por outrem, para 
o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço 
similar ou semelhança que possa induzir em erro ou 
confusão o consumidor”. E no artigo 193º do mesmo 
diploma, no seu nº 1, prescrevia que:

“1. A marca registada considera-se imitada ou 
usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, 
cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou 

serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou 

fonética que induza facilmente o consumidor em erro 
ou confusão, ou que compreenda um risco de associação 
com a marca anteriormente registada, de forma que o 
consumidor não possa distinguir as duas marcas senão 
depois de exame atento ou confronto.”

Assim, são requisitos da imitação:
- a prioridade da marca imitada;
- a identidade ou afinidade dos produtos e serviços 

marcados;
- a semelhança gráfica, fonética, figurativa ou ou-

tra que induza facilmente o consumidor em erro ou 
confusão, não podendo este distingui-las senão com 
um exame atento das marcas em questão, ou crie um 
risco de confusão.

Daqui resultam os princípios da novidade e espe-
cialidade da marca. “A novidade da marca significa 
que esta não pode ser idêntica nem semelhante a 
outra anteriormente registada para produtos iguais 
ou afins, isto é, que o sinal não esteja a ser empregue 
como marca na mesma actividade.

São dois, portanto, os requisitos que excluem a novi-
dade da marca, um dos quais se reporta aos sinais em 
confronto e o outro aos produtos ou serviços a que os 
sinais se destinam. No que toca ao primeiro dos indi-
cados requisitos, exige a lei que os sinais em confronto 
sejam idênticos ou por tal forma semelhantes que 
possam induzir em erro ou confusão o consumidor. 

No que toca ao segundo, requisito é ainda necessário 
que os sinais distintivos em causa se reportem aos 
mesmos produtos e serviços ou a produtos e serviços 
semelhantes, o chamado princípio da especialidade das 
marcas” (Carlos Olavo, obra citada, pág. 50).

Por outro lado, como escreve Ferrer Correia, “o con-
sumidor, quando compra determinado produto marca-
do com um sinal semelhante a outro que já conhecia, 
não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer 
delas um exame comparativo: compra o produto por 
se ter convencido que a marca que o assinala é aquela 
que retinha na memória” (in obra citada, pág. 347). A 
imitação de uma marca por outra deve ser apreciada 
mais pelas semelhanças que resultem dos elementos 
que a constituem do que pelas dissemelhanças que 
poderiam oferecer os diversos pormenores, conside-
rados isolados e separadamente. Como se refere no 
Ac. da Relação de Lisboa, de 29/04/03, “relativamente 
às marcas nominativas importa considerar sobretudo 
a semelhança visual e fonética. Há que ter em conta 
quem lê e quem ouve. Mas, nas marcas mistas,… há 
que ter ainda em consideração o seu conjunto. O que 
é fundamental é que a marca possua a necessária 
eficácia distintiva. Pode haver marcas em que vá-
rios elementos sejam diferentes e entretanto serem 
confundíveis. E pode haver duas marcas com um só 
elemento comum e entretanto serem também confun-
díveis, bastando para o efeito que esse elemento seja 
preponderante.” (in www.dgsi.pt).

E importa ter presente um conjunto de critérios de 
apreciação.

Assim: “O primeiro é o de se dever apreciar as mar-
cas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação 
analítica por justificada necessidade (v.g. no caso de 
não resultar dessa visão unitária um resultado claro). 
A razão de ser deste critério está no facto de ser a ima-
gem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza 
mais o consumidor, não se devendo pressupor que este 
tenha condições de efectuar um exame comparativo e 
contextual dos sinais entre si.

O segundo é o da irrelevância, no conjunto da apre-
ciação das marcas, das suas componentes genérica ou 
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descritiva. O facto de se assemelharem, unicamente, 
com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é 
determinante. O terceiro é o de, nas marcas complexas, 
se dever privilegiar, sempre que possível, o elemento 
dominante. Note-se que não há contradição entre este 
e o primeiro critério. É no respeito da visão unitária e 
não espartilhada da marca que se retira a prevalência 
de um dos seus elementos”. (Luís M. Couto Gonçalves, 
in Manual de Direito Industrial, pág. 233).

Ou, como refere Bedarride, citado pelo Autor e na 
obras atrás citados, “a imitação deve ser apreciada 
mais pelas suas semelhanças que resultem do conjunto 
de elementos que constituem a marca do que pelas 
dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos 
elementos constituídos isolada e separadamente” (in 
Commentaire des lois sur les brevets d’invention sur 
les noms des fabricants e des lieux de fabrication, sur 
les marques de fabrique et de commerce, tomo III, 
pág. 160). Vejamos se, no caso dos autos, se verificam 
cumulativamente os requisitos para que se possa 
afirmar que existe imitação de marca:

No que respeita ao requisito da prioridade do regis-
to, o pedido de registo da marca da recorrida foi formu-
lado em data anterior ao pedido de registo da marca 
da recorrente: As marcas da recorrida: FLORAGARD 
– foi efectuado o pedido de extensão a Portugal em 7 de 
Julho de 1986 e o despacho que a concedeu está datado 
de 9 de Julho de 1987; FLORA GARD foi pedido em 
5 de Março de 1999 e foi concedida por despacho de 
19 de Abril de 2000. A marca da recorrente: ULNIK 
GARD foi efectuado o pedido em 5 de Fevereiro de 2002 
e recusado por despacho de 3 de Junho de 2003. No que 
concerne ao segundo requisito (identidade ou afinidade 
entre os produtos): A marca da recorrente destina-se 
a assinalar produtos da classe 1ª: “Substratos para a 
cultura fora do solo (plantas)”;

As marcas da recorrida:
- FLORAGARD, destinada a assinalar produtos da 

classe 1ª: “Tourbe, mottes de tourbe, farine de tourbe 
pour lámélioration du sol, tourbr pour engrais, mélan-
ge déngrais à base de tourbe, engrais, engrais humifè-
res, couche inférieure de culture, terreau, tourbe pour 
massifs de plantes marécageuses”.

- FLORA GARD, destinada a assinalar produtos 
das classes 1ª, 5ª, 9ª, 21ª e 31ª, incluindo na 1ª: “cor-
rectores de solos, em especial turfa com ou sem adição 
de adubos, turfa em pó, turfa em farinha, substân-
cias adjuvantes para o solo com ou sem adição de 
nutrientes, húmus de cascas de árvores; adubos, em 
especial turfa negra moída, adubo húmido, adubos 
mistos de turfa, turfa fertilizante com adição de sais 
fertilizantes e de substâncias para o crescimento, 
adubos produzidos em explorações agrícolas, etc. 
Assim, destes factos dados como provados, resulta 
que se verifica o segundo requisito e que as marcas 

da recorrente pretende assinalar produtos que são 
idênticos ou afins aos que as marcas da recorrida as-
sinalam – aliás, esta questão é pacífica entre as partes. 
Quanto ao terceiro requisito (semelhança gráfica, fi-
gurativa e fonética que induza facilmente em erro ou 
confusão o consumidor ou crie um risco de associação 
com a marca registada):

As marcas em causa nos presentes autos são: “UL-
NIK GARD”” (mista), da recorrente, e “FLORAGARD” 
e “FLORA GARD” e “FLORA GARD” (mista) da recor-
rida, sendo, como se referiu atrás, as marcas mistas 
compostas por elementos nominativos e figurativos. 
No caso presente, na decisão sob recurso, deu-se como 
provado que:

A marca (da recorrente) é composta pelas expressões 
“ULNIK” e “GARD”, impressas em letra de imprensa 
e sublinhadas, com um desenho de um triângulo sem 
vértice superior no meio, com a letra “u” no meio, e 
as expressões “Ulnik-gard Product” inscritas no seu 
interior. A marca (da recorrida) é composta pelas 
expressões “FLORA” e “GARD”, impressas em letra 
de imprensa e sublinhadas, com um desenho de um 
triângulo de pontas arredondadas no meio, com o dese-
nho de uma folha e as expressões “Floragard Product” 
inscritas no seu interior.

- Nas suas alegações, a recorrente discorda da 
descrição da sua marca como é feita nos factos dados 
como provados, referindo que o desenho não consiste 
num “triângulo sem vértice superior”, mas que consiste 
num “trapézio isósceles”.

Contudo, a recorrente não levou às conclusões a 
sua discordância da matéria de facto, e são as con-
clusões, como já se referiu, que balizam o recurso. 
Apesar desse facto, sempre se poderá dizer que tal 
discordância não vem alterar significativamente os 
termos da discussão – Por outro lado, importa ter 
presente que o aspecto visual das marcas em confronto 
se encontra com significativo relevo no artigo 19º da 
alegação do recurso apresentado na 1ª instância.

Assim, atendendo a esse aspecto gráfico, e os factos 
dados como provados na 1ª instância, temos que: 

A marca da recorrente apresenta-se com a expressão 
Ulnik seguida de um elemento figurativo, que na sen-
tença da 1ª instância se designou como “um triângulo 
sem vértice superior no meio, com a letra “u” no meio” 
(e que a recorrente refere ser um trapézio isósceles 
– o que na figuração apresentada é manifestamente 
despiciente porquanto as duas descrições se aproxi-
mam), e com oito folhas, seguida da expressão GARD. 
No elemento figurativo está inserida a expressão 
“Ulnik gard “ e por baixo desta expressão a palavra 
“Product”. A marca da recorrida apresenta-se com a 
expressão FLORA seguida de um elemento figurati-
vo, que na sentença da 1ª instância se designou como 
“um triângulo de pontas arredondadas no meio, com o 
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Para a questão da imitação de sinais tratada neste acór-
dão há que colocar um acento tónico no perfil do consumidor 
a que se deve atender para apurar da existência do risco 
de confusão ou de associação.  Este é o consumidor médio, 
dotado de inteligência, diligência e perspicácia mediana. 
Este entendimento é, aliás, partilhado pela jurisprudência 
nacional. Todavia, é preciso não descurar os produtos e ser-
viços em causa pois, como bem refere F. Nóvoa, “com o fim de 
aproximar, na medida do possível, a figura do consumidor 
e do seu comportamento habitual à realidade do mercado, 
não resta outro remédio senão relativizar o protótipo do 
consumidor, distinguindo vários subtipos de consumidor 
médio”. Por isso é que a distinção entre os vários subtipos 

de consumidor deve tomar em consideração a natureza, as 
características e o preço dos produtos assinalados pelos 
sinais em causa, assim como o critério dos circuitos de 
distribuição. Nesta medida, quando confrontarmos os pro-
dutos assinalados e for possível concluir que se destinam à 
mesma finalidade e à satisfação das mesmas necessidades, 
têm a mesma natureza e utilizam os mesmos canais de dis-
tribuição, é lícito concluir que a conjugação de todos estes 
factores aponta fortemente para a existência de afinidade 
dos produtos. No caso em que, porém, todos estes factores 
de apreciação não concorram em simultâneo, haverá que 
analisar cuidadosamente o peso de cada um deles na ava-
liação do risco de erro ou confusão.

COMENTÁRIO:

desenho de uma folha”, com quatro folhas, seguida da 
expressão GARD. No elemento figurativo está inserida 
a expressão “Floragard “ e por baixo desta expressão 
a palavra “Product”. As expressões “ULNIK GARD” e 
“FLORAGARD” mostram-se decompostas, ficando de 
um lado do desenho as expressões “ULNIK” e “FLORA” 
e do outro lado “GARD”, e encontram-se sublinhadas 
nos mesmos termos: ULNIK e FLORA E GARD, com 
a excepção da letra G, nas duas marcas. Ora, como “a 
imitação deve ser apreciada mais pelas suas seme-
lhanças que resultem do conjunto de elementos que 
constituem a marca do que pelas dissemelhanças que 
poderiam oferecer os diversos elementos constituídos 
isolada e separadamente”, e após esta descrição global 
das marcas em confronto, não poderemos deixar de 
considerar que existe, quer no elemento figurativo quer 
na sua expressão gráfica, semelhanças entre as duas 
marcas. Como se referiu, a expressão nas duas mar-
cas é separada por um desenho de aparência similar, 
com um planta (uma delas com um u) e contendo a 
expressão, uma delas “Ulnik- gard Product” e a outra 
“Floragard Product”. Do ponto de vista gráfico, como 
se refere na decisão sob recurso, ambas usam o “mes-
mo grafismo, o mesmo sublinhado, a mesma divisão 
das duas expressões, separadas com um desenho 
similar”. É um facto que existem diferenças entre as 
duas marcas – mas a imitação não é, em geral, cópia 
integral -: numa existe a expressão Ulnik e na outra 
a expressão Flora, as plantas (do desenho) não são 
exactamente iguais.

Mas estas diferenças não são suficientemente di-
ferenciadoras, porquanto nem a expressão Ulnik tem 
um significado que possa ser apreendido e perdurar 
na memória do consumidor nem a diferenciação dos 
desenhos das plantas tem, pela sua configuração, ca-
pacidade para recordar as diferenças a um consumidor 
médio, antes se esbatem no conjunto da representação, 
aos olhos de um consumidor médio, não confrontado 
com as duas marcas ao mesmo tempo, induzindo-o 
em erro (ou por pensar que está a adquirir o mesmo 

produto ou que a sua proveniência é a mesma).  Ora, 
aos olhos de um consumidor normal e de diligência 
média, a impressão de conjunto que perdura é da 
representação gráfica, composta por uma palavra, 
seguida da um desenho de uma planta, e seguida 
de outra palavra, que as palavras se mostram subli-
nhadas e que no desenho da planta está novamente 
inserida a palavra acrescida da palavra Product. Esta 
inegável semelhança de conjunto torna as marcas 
confundíveis. Desta forma, estão verificados todos os 
requisitos de imitação entre marcas, referidos no nº1 
do artigo 193º do Código da Propriedade Industrial (de 
1995): a prioridade do registo, a natureza dos produtos 
que pretendem assinalar, as suas semelhanças na re-
presentação e o induzir o consumidor médio em erro 
ou confusão. Por fim, importa referir que o facto de a 
recorrente ter registado marca “idêntica à registanda 
em praticamente em todos os sentidos”, “constituída 
por “um sinal praticamente idêntico ao que compõe o 
sinal do pedido de registo em Portugal (apresentan-
do uma pequena nuance, quanto à inclusão de uma 
representação gráfica de uma planta”) – como refere 
a recorrente nas suas alegações – em Espanha e ter 
efectuado a comunicação ao RNPC, não tem qualquer 
relevância para os presentes autos, até por as duas 
marcas (a registanda em Portugal e a registada em 
Espanha) não serem iguais, nas palavras da própria 
recorrente. Assim, o recurso não pode proceder. 

IV. Decisão
Posto o que precede, acordam os Juízes deste Tribu-

nal da Relação em julgar a apelação improcedente e, 
em consequência, manter a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.
Lisboa, 8 de Março de 2007 
(A. P. Lima Gonçalves)
(Caetano Duarte)
(António Valente)

*Sílvia Ferreira: Gabinete de Advogados,
António Vilar & Associados 

silviaferreira@antoniovilar.pt
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Responsabilidade civil
- Acidente de viação – limite indemnizatório  

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 24/05/2007
Fonte: Site do STJ – www.stj.pt

AA intentou acção declarativa emergente de 
acidente de viação, contra a BB-COMPANHIA DE 
SEGUROS, S.A., pedindo a condenação da R. a 
pagar-lhe uma determinada quantia , acrescida de 
juros de mora.

Pretende, assim, ser ressarcido dos danos sofridos 
em consequência de um acidente de viação, onde 
foi embatido pelo veículo pesado de mercadorias,  
propriedade daquela sociedade e conduzido por CC, 
seu empregado.

A Ré contestou, imputando a responsabilidade 
do acidente ao próprio A. e impugnando parte da 
restante matéria alegada.

Proferido o despacho saneador e realizado o julga-
mento, foi a acção julgada parcialmente procedente 
e a R. condenada a pagar ao A. uma determinada 
quantia, acrescida de juros de mora.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram 
recurso de apelação, tendo a Relação do Porto julgado 
parcialmente procedente a apelação da ré, reduzindo 
a condenação desta ao pagamento de uma quantia 
inferior e juros de mora e julgado prejudicada a 
apelação do autor.

Inconformado, o autor veio interpor a presente 
revista.

O recorrente levanta as seguintes questões para 
conhecer neste recurso:

a) A ré não logrou ilidir a presunção de culpa que o 
art. 503º, nº 3, do Cód. Civil imputa ao seu segurado 
e nem se provou a culpa do recorrente na eclosão do 
atropelamento?

b) Antes se apurou que o acidente se deveu a des-
leixo, incúria e imprudência do condutor do veículo 
atropelante?

c) E à violação pelo mesmo do disposto no art. 12º 
do Cód. da Estrada?

d) O limite da responsabilidade pelo risco no 
acidente dos autos é de € 598.557,48 por sinistro, 
por o disposto no art. 508º, nº 1, do Cód. Civil ter 
sido tacitamente revogado pelo art. 6º do Dec.-Lei 
nº 522/85 de 31-12, na redacção dada pelo D.L. nº 
3/96 de 25/01?

e) Por isso deve ser apreciada a questão levantada 
pelo autor no seu recurso de apelação, no tocante ao 

valor da indemnização a arbitrar quanto aos danos 
patrimoniais resultantes da taxa de IPP de que o 
autor ficou a padecer, que devem ser fixados em 
quantia não inferior a € 60.000,00?

Vejamos agora cada uma das concretas questões 
levantadas pelo recorrente como objecto desta re-
vista.

a) Nesta primeira questão pretende o recorrente 
que a ré não logrou ilidir a presunção de culpa que o 
art. 503º, nº 3, do Cód. Civil atribui ao seu segurado 
e nem se provou a culpa do recorrente na eclosão do 
atropelamento.

A razão pela qual o recorrente discorda da decisão 
da Relação neste aspecto deve-se à pretensão de ter o 
condutor do veículo atropelante agido com culpa na 
eclosão do acidente ou pelo menos não ter provado 
ter agido sem culpa.

O douto acórdão apreciou a situação e concluiu 
que se provou que a conduta do motorista do veículo 
segurado na ré é isenta de censura, pelo que concluiu 
ter a ré ilidido a presunção de culpa. Baseia aquela 
Relação na apreciação do grau de diligência com que 
o referido condutor agiu.

Estamos aqui no âmbito da averiguação da maté-
ria de facto e como tal insindicável por este Supremo 
Tribunal de Justiça.

Com efeito, tal averiguação implica a formulação 
de um juízo de valor sobre os factos materiais fixados 
pela Relação, o que se traduz num juízo de facto que, 
por força do disposto nos arts. 722º, nº 2, e 729º, não é 
passível de censura por este Supremo Tribunal.

Já seria diversa a solução se estivesse em causa 
a determinação da culpa em face de determinada 
norma de direito aplicável, caso em que integraria 
uma questão de aplicação do direito da competência 
deste Supremo.

Assim, tal como entende o Conselheiro Amâncio 
Ferreira, no seu “Manual dos Recurso em Processo 
Civil”, 6ª ed., pág. 257, a culpa que derive de incon-
sideração, ou falta de atenção, integra matéria de 
facto, mas já constitui matéria de direito a culpa 
decorrente da inobservância de preceitos legais e 
regulamentares.

E no caso em apreço está em causa a primeira 
das modalidades de apuramento da culpa que foi 
apreciada em razão da censurabilidade da conduta 
no tocante ao cuidado e à atenção na condução au-
tomóvel.
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Também poderia deduzir-se da decisão do acórdão 
em recurso que a conduta do mesmo motorista foi 
apreciada como tendo observado a regra regulamen-
tar do art. 12º do Cód. da Estrada – na versão então 
em vigor – e então já estaríamos no campo da decisão 
de uma questão de direito e como tal da apreciação 
deste Supremo.

E, efectivamente, o art. 12º citado prescreve que o 
condutor não pode iniciar ou retomar a marcha sem 
adoptar as precauções necessárias para evitar riscos 
de acidente e, nomeadamente, sem assinalar a sua 
intenção, com a antecedência que as 
circunstâncias aconselharem.

Ora dos factos provados resulta 
que o condutor em causa observou 
aquela prescrição, nomeadamente 
ao reiniciar a marcha de forma len-
ta e suave e certificando-se de que 
nada o impedia de o fazer.

Desta forma, a referida conduta 
foi isenta de censurabilidade por 
ter observado a referida prescrição 
legal expressa.

Já no tocante à diligência, aten-
ção ou destreza, a conclusão de que 
a mesma conduta ilidiu a presunção 
de culpa não é passível de censura 
aqui, como dissemos já.

Improcede este fundamento do 
recurso.

b) Nesta segunda questão de-
fende o recorrente que o acidente 
se deveu a desleixo, incúria e im-
prudência do condutor do veículo 
atropelante.

Tal como já dissemos, tal matéria 
não pode ser sindicada pelo Supre-
mo Tribunal.

c) Nesta terceira questão defende 
o recorrente que o acidente de via-
ção dos autos se deveu à violação 
pelo condutor do veículo atropelan-
te do disposto no art. 12º do Cód. da 
Estrada.

Já acima vimos que o referido 
condutor observou as prescrições 
do citado art. 12º, pelo que se não 
pode concluir pela violação pelo mesmo daquele 
dispositivo.

Soçobra, desta forma, este fundamento do recur-
so.

d) Nesta quarta questão, pretende o recorrente que 
o limite mínimo legal de responsabilidade pelo risco 
em vigor para o acidente dos autos é de € 598.557,48 

por sinistro, por o limite previsto no art. 508º, nº 1, 
do Cód. Civil ter sido tacitamente revogado pelo art. 
6º do D.L nº 522/85, na redacção dada pelo Dec.-Lei 
nº 3/96 de 25/01.

Aqui já o recorrente tem razão. Com efeito, está em 
causa um acidente de viação ocorrido em 13-02-98.

Então estava em vigor, aparentemente, o dispos-
to no art. 508º, nº 1, do Cód. Civil, na redacção que 
lhe foi dada pelo Dec.-Lei nº 423/91, de 30-10, que 
estipulava que a indemnização fundada em acidente 
de viação, quando não haja culpa do responsável, 

tem como limites máximos, no caso 
de morte ou lesão de uma pessoa, o 
montante correspondente ao dobro 
da alçada da Relação.

Como o valor desta alçada era en-
tão de 2.000.000$00 – art. 20º, nº 1, 
da Lei nº 38/87 de 23/12 –, o referido 
limite era de 4.000.000$00.

Porém, o Dec.-Lei nº 3/96, de 
25/01, veio dar nova redacção ao art. 
6º do Dec.-Lei nº 522/85 de 31/12, 
passando este a ter a redacção se-
guinte:

“1. O capital mínimo obrigato-
riamente seguro, nos termos e para 
os efeitos das alíneas a) e c) do art. 
anterior – âmbito de responsabi-
lidade civil do seguro obrigatório 
por acidentes de viação –, é de 
120.000.000$00 por sinistro, para 
danos corporais e materiais, seja 
qual for o número de vítimas ou a 
natureza dos danos “.

Esta alteração do citado art. 6º 
expressamente deixou intocados os 
limites mínimos previstos no art. 
508º acima citados. No entanto, 
apareceram opiniões no sentido de 
que os limites do art. 508º haviam 
sido tacitamente revogados pela 
nova redacção dada ao mencionado 
art. 6º – cfr. acs. STJ de 1-03-2001, 
in RLJ ano 134º, pág. 102 e segs., e 
de 13-02-2003, in RLJ, ano 134º, pág. 
192 e segs., por exemplo.

Na sequência destas opiniões, 
foi pelo Supremo Tribunal proferido o acórdão uni-
formizador, ao abrigo do disposto nos arts. 732º-A e 
732º-B, de 25-03-2004, in D.R. nº 112, de 13-05-2004, 
onde se concluiu que “o segmento do artigo 508º, nº 
1, do Cód. Civil, em que se fixam os limites máximos 
da indemnização a pagar aos lesados em acidentes 
de viação causados por veículos sujeitos ao regime 

“Foi pelo Supremo 
Tribunal proferido 
o acórdão 
uniformizador, 
onde se concluiu 
que “o segmento 
do artigo 508º, nº 
1, do Cód. Civil, 
em que se fixam 
os limites máximos 
da indemnização a 
pagar aos lesados 
em acidentes de 
viação causados 
por veículos sujeitos 
ao regime do 
seguro obrigatório 
automóvel, nos 
casos em que 
não haja culpa 
do responsável, 
foi tacitamente 
revogado pelo art. 
6º do Decreto-Lei nº 
522/85 de 31/12”
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do seguro obrigatório automóvel, nos casos em que 
não haja culpa do responsável, foi tacitamente revo-
gado pelo art. 6º do Decreto-Lei nº 522/85 de 31/12, 
na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 3/96, de 25 de 
Janeiro”.

Desta forma acolhendo a doutrina deste acórdão 
uniformizador e remetendo para a fundamentação 
do mesmo, o STJ julgou procedente esta preten-
são do recorrente. Desta procedência resulta que 
a indemnização a atribuir ao recorrente não deve 
sofrer qualquer limite, pois o pedido máximo está 
muito aquém do limite fixado no referido art. 6º - 
120.000.000$00. 

e) Finalmente, resta apreciar a última questão que 
consiste em o montante fixado na primeira instância 
para ressarcir os danos patrimoniais decorrentes 
da incapacidade permanente de que ficou a padecer 
dever ser alterado para € 60.000,00.

Esta questão foi a única que o autor levantou na 
sua apelação interposta da sentença de 1ª instân-
cia.

A Relação, ao apreciar a apelação da ré, concluiu 
que estavam em vigor os limites de responsabilidade 
previstos no art. 508º mencionado, pelo que julgou 
prejudicado o conhecimento do objecto da apelação 
do autor, pois mesmo que o montante daqueles da-
nos fossem aumentados, em face dos mencionados 
limites, sempre seria inócuo para a condenação da 
ré por o montante fixado na 1ª instância já não poder 
proceder na totalidade por excederem os referidos 
limites. Em face da decisão da al. d) desta revista, 
torna-se necessário conhecer daquela questão que 
será da competência deste Supremo Tribunal, por 
força do disposto no art. 715º , nº 2, aplicável aqui 
por força da remissão do art. 726º. 

E não se procedeu à audição das partes, nos ter-
mos do nº 3 do art. 715º, por aquela questão ter sido 
expressamente levantada fundamentadamente nas 
alegações desta revista a que a ré teve já oportu-
nidade de responder nas suas contra-alegações. O 
autor, na sua petição inicial, pediu o montante de 
17.000.000$00 para compensar os danos patrimo-
niais decorrentes da taxa de incapacidade permanen-
te de que ficou a padecer em resultado do acidente de 
viação. A sentença de 1ª instância fixou a este título 
a indemnização em € 24.939,89, com referência à 
data da prolação da sentença – 2-12-2005 –, ou seja, 
actualizada a essa data.

A jurisprudência do Supremo Tribunal tem sido, 
pelo menos nos últimos tempos, unânime, no sentido 
de que a diminuição da capacidade de trabalho cons-
titui, em si, uma perda patrimonial indemnizável, 
independentemente da perda imediata de retribuição 
salarial – cfr. acs. de 12-06-2002, no recurso nº 192/01; 

de 30-11-2006, no recurso nº 3622/06; de 31-10-2006 
no recurso nº 2988/06 – 6ª secção e de 3-03-2004 no 
recurso nº 3215/04, entre outros.

É que a diminuição da capacidade de trabalho 
é distinta da diminuição salarial (podendo mesmo 
obter ou vir a obter rendimento idêntico) e traduz-
se em incapacidade de exigir – actualmente ou, com 
toda a probabilidade, no futuro – do lesado um esforço 
suplementar quer físico quer psíquico para obter um 
mesmo resultado do trabalho, pelo que este dano 
é patrimonial e se não sobrepõe ou confunde com 
o dano não patrimonial que a própria diminuição 
possa gerar. Constitui fonte de um dano futuro de 
natureza patrimonial, traduzido na potencial e muito 
provável frustração de ganhos, na mesma proporção 
do “handicap” físico ou psíquico, independentemente 
da prova de prejuízo imediato nos rendimentos do 
trabalho da vítima”.

Na fixação do valor destes danos há que ponderar 
que se trata de danos patrimoniais futuros e dada a 
impossibilidade de averiguar exactamente este tipo 
de danos futuros, nomeadamente, por incapacidade 
de prever o tempo exacto de duração da capacidade 
profissional do lesado, por incapacidade de prever a 
evolução do montante salarial, ou da sua eventual 
e hipotética mobilidade laboral, além da impossi-
bilidade de quantificar exactamente o acréscimo 
de esforço que a incapacidade gera para a lesada 
desempenhar a sua função profissional, há que fazer 
intervir a equidade, nos termos do art. 566º, nos 2 e 
3, do Cód. Civil. 

A equidade traduz-se na observância das regras de 
boa prudência, do bom senso prático, da justa medida 
das coisas, da criteriosa ponderação das realidades 
da vida, dos parâmetros de justiça relativa e dos 
critérios de obtenção de resultados uniformes.

É frequente a utilização, na fixação daquele tipo 
de danos, de fórmulas matemáticas usadas para o 
efeito de calcular o capital que produza o rendimento 
mensal fixo perdido, mas que, ao mesmos tempo, não 
propicie um enriquecimento injustificado à custa 
do lesante, ou seja, é necessário que, na data final 
do período considerado, se ache esgotada a quantia 
atribuída.

Mas, dada a impossibilidade de a utilização destas 
fórmulas se adequar às particularidades do caso 
concreto, há que, no uso daquelas, agir com muita 
cautela ou apenas se servir das mesmas como mero 
auxiliar de cálculo, fazendo intervir a ponderação 
das particularidades do caso concreto. 

Há assim, para o efeito de tomar em conta, 
além de outros factores, o grau de incapacidade 
permanente, o tempo provável da vida laboral do 
sinistrado, o salário auferido, a depreciação previ-
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Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 29/05/2007
Fonte: Site do STJ – www.stj.pt

AA instaurou acção ordinária contra BB, CC, DD 
e EE, pedindo que :

a) seja julgada nula, por reconhecimento judicial de 
ter existido dolo ou incapacidade acidental, nos ter-
mos dos arts. 253 e 257 do C.C., a compra e venda de 
determinado  prédio urbano, realizada por escritura 
de compra e venda, em que interveio como outorgante 
vendedor FF, na qualidade de procurador da autora, 
AA, e como outorgante compradora BB;

b) seja ordenado o cancelamento de todos os regis-
tos prediais de aquisição, inscrições e averbamentos 
a favor da ré BB;

c) seja reposta a situação no “status quo ante”, com 
o reconhecimento judicial do integral e pleno direito 
de propriedade da autora, condenando-se os réus a 
tal reconhecer;

subsidiariamente:
d) – caso se entenda que o FF estava em condições 

de perceber o sentido e alcance da declaração negocial, 
então deverá ser declarada nula, por simulação abso-
luta, nos termos do art. 240 do C.C., a compra e venda 
do mesmo prédio, titulada pela referida escritura;

e) – ser ordenado o cancelamento de todos registos 
prediais de aquisição, inscrições e averbamentos a 

favor da ré BB;
f) ser reposta situação no “status quo ante” com o 

reconhecimento judicial do integral e pleno direito 
de propriedade da autora, condenando-se os réus a 
tal reconhecer.

Para tanto, alega, resumidamente, que viveu em 
condições análogas às dos cônjuges, com FF, durante 
cerca de 18 anos.

Os réus, valendo-se da fraqueza psíquica do pai, 
FF, levaram-no a vender um prédio de que a autora 
é proprietária, usando uma procuração que esta lhe 
tinha passado anteriormente, para o caso de surgir um 
comprador que desse o valor real do prédio, procuração 
essa que a autora julgava sem validade.

O FF não tinha consciência do acto que estava 
realmente a praticar, facto que era do perfeito conhe-
cimento da ré BB, que sabia da maquinação que seu 
pai e seus tios preparavam.

Subsidiariamente, invoca a simulação absoluta 
do acto, uma vez que os contraentes não quiseram 
realizar o acto de compra e venda anunciado pela 
escritura, actuando de comum acordo, com o propósito 
de enganar e prejudicar a autora. 

Os réus contestaram.
Houve réplica. 
Realizado o julgamento e apurados os factos, foi 

proferida sentença que julgou a acção parcialmente 
procedente e, consequentemente:

Simulação
- Requisitos 

sível da moeda e data a que se refere o cálculo da 
indemnização.

Há também que tomar em conta os montantes 
habitualmente fixados para casos análogos por este 
tribunal. No caso em causa, releva a idade de 28 anos 
do sinistrado na data em que cessou a incapacidade 
total temporária, o salário líquido mensal daquele 
de 89.098$00 e a data a que se referiu o cálculo 
efectuado na 1ª instância.

Tudo ponderado, deverá  ser fixado o referido dano 
em quarenta mil euros, actualizada com referência à 
data da sentença de 1ª instância – 2-12-2005.

Procede, desta forma, este fundamento do recurso. 
Pelo exposto, o STJ concedeu parcialmente a revista 
pedida, alterando-se a decisão recorrida, condenan-
do-se a ré a pagar ao autor as importâncias de:

- € 12.500,00 de danos não patrimoniais, actuali-

zado à data de 2-12-2005, fixado na 1ª instância;
- € 26.927,76 (€ 40.000,00 menos o montante de € 

13.072,24 já recebido no âmbito do processo laboral 
a esse título) de danos patrimoniais decorrentes da 
perda da capacidade de gozo decorrente da IPP de 
que ficou a padecer o autor, actualizada à data de 
2-12-2005;

- € 708,30 de despesas de transporte, despesas 
de saúde e artigo de vestuário e outros danificados 
no atropelamento reconhecidas na sentença de 1ª 
instância;

- Juros de mora às taxas legais, vencidos sobre a 
verba de € 708,30 desde a citação e vencidos desde 
a data de 2-12-2005 sobre as demais quantias, tudo 
até integral pagamento.

A ré mantém-se absolvida do demais peticiona-
do.
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1 – absolveu os réus do pedido principal;
2 – declarou nula, por simulação absoluta, a refe-

rida escritura pública de compra e venda;
3 - determinou o cancelamento de todos os registos 

prediais de aquisição e averbamentos a favor da ré 
BB; 

4 – condenou os réus a tal reconhecer.
Apelaram os réus BB, CC e EE, mas sem êxito, pois 

a Relação de Coimbra negou provimento à apelação e 
confirmou a sentença recorrida.

Continuando inconformada, a ré BB recorreu de 
revista.

São cinco as questões a decidir:
1- Se estão provados os requisitos da simulação;
2- Se a autora não pode produzir prova testemu-

nhal, sobre o acordo simulatório, por não ser terceiro, 
para efeito do art. 394, nº 3, do C.C. ;

3- Se a autora pode produzir prova testemunhal 
para demonstrar convenções contrárias ao conteúdo 
da escritura; 

4- Se o cônjuge do simulador não é considerado tercei-
ro, por ter juridicamente a mesma posição do cônjuge;

5- Se, tal como o cônjuge do simulador, não pode a 
autora, que viveu em união de facto com o procurador 
interveniente naquela escritura de compra e venda, 
recorrer à prova testemunhal e beneficiar de presun-
ção judicial para demonstrar o acordo simulatório. 

Vejamos, então, cada uma das questões postas, pela 
ordem enunciada :

1. A simulação é a principal modalidade de diver-
gência entre a vontade real e a vontade declarada. 

Por simulação entende-se o acordo (ou conluio) 
entre o declarante e o declaratário no sentido de cele-
brarem um negócio que não corresponde à sua vontade 
real e no intuito de enganarem terceiros. 

O art. 240 , nº 1, do C.C. exige três requisitos para 
que haja simulação :

- divergência entre a vontade real e a vontade 
declarada;

- acordo simulatório;
 - intuito de enganar terceiros (“animus decipien-

di”).
Com a intenção de enganar terceiros pode ou não 

cumular-se a de prejudicar outrem (“animus nocen-
di”).

Quando, além da intenção de enganar, haja a de 
prejudicar, a simulação diz-se fraudulenta.

Se existe só “animus decipiendi”, a simulação é 
inocente. 

O negócio simulado é nulo – art. 240, nº 2, do C.C. 
As instâncias consideraram provados todos estes 

três requisitos. E com razão. 
Efectivamente, resulta da matéria provada que, 

após insistência dos três filhos, CC, DD e EE, estes 

convenceram o FF, seu pai, a realizar a questionada 
escritura de compra e venda de 10-9-03, com a ré BB, 
em representação da autora, muito embora todos 
soubessem que contrariavam a vontade desta. 

O FF não pretendeu vender o prédio, nem a BB 
pretendeu comprar tal imóvel, nem pagou qualquer 
preço por ele. 

O que todos quiseram foi apenas enganar e prejudi-
car a autora, retirando o prédio do domínio da mesma 
autora, a quem pertencia, e passando-o formalmente 
para a esfera jurídica da BB.

São, pois, patentes a divergência entre a vontade 
real e a vontade declarada, o acordo simulatório e a 
intenção de enganar e prejudicar a autora. 

2. Os requisitos da simulação foram considerados 
provados, com base nas respostas aos quesitos, fun-
damentadas em prova testemunhal, que permitiu às 
instâncias presumir o acordo simulatório.

É sabido que é inadmissível a prova testemunhal 
(extensiva à prova por presunção judicial – arts. 349 
e 351 do C.C.), relativamente ao acordo simulatório, 
quando invocado pelos simuladores – art. 394, nº 2, 
do C.C. Tal proibição não é aplicável a terceiros – art. 
394, nº 3, do C.C.

Nas conclusões 11ª e 12º das alegações da apelação, 
os então apelantes vieram dizer que a autora não 
podia socorrer-se da prova testemunhal para provar 
qualquer acordo simulatório, por o FF ter outorgado 
a escritura de compra e venda com poderes de repre-
sentação conferidos pela autora, produzindo o acto os 
seus efeitos na esfera jurídica desta, que não tem a 
qualidade de terceiro.

A Relação não abordou expressamente a questão da 
qualidade de terceiro da autora, mas decidiu-a implici-
tamente, ao julgar subsistente e válida a produção da 
prova testemunhal quanto às impugnadas respostas 
aos quesitos 9º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º , 19º, 20º e 21º.

Agora, nas conclusões da revista, a recorrente 
continua a sustentar que a autora não pode produzir 
prova testemunhal sobre o acordo simulatório, por não 
ser “terceiro” para efeitos do art. 394, nº 3, do C.C., já 
que o FF outorgou na escritura de compra e venda 
com poderes de representação conferidos pela autora, 
através de procuração, cujos efeitos se produziram na 
esfera jurídica desta.

Mas não é assim, designadamente, por o represen-
tante FF e a ré BB se terem conluiado em prejuízo 
da autora.

Terceiro, para efeito do art. 240 e 394, nº 3, do C.C., 
não é necessariamente alguém que seja alheio ao 
negócio.  Apenas tem que ser estranho ou alheio ao 
conluio.  A autora, em nome de quem, abusivamente 
e contra sua vontade, o FF disse contratar, fingindo 
com a BB um pseudonegócio de compra e venda, com 



40Vida Judiciária Novembro/2007 

que queria enganar e prejudicar a mesma autora, deve 
ser considerada terceiro, à luz do princípio contido no 
art. 259 do C.C.. 

Dispõe esse preceito que, em regra e a não ser que 
se trate de elementos em que fosse decisiva a vonta-
de do representado, a falta ou vício da vontade, para 
efeitos de nulidade ou anulabilidade da declaração, 
deve verificar-se na pessoa do representante.

Tal significa dizer que “o dominus ao conceder os 
poderes representativos tem em vista que o represen-
tante se determine com uma vontade incólume: só se 
apropria previamente dos efeitos do negócio jurídico 
que resulte de uma vontade efectiva e livre do seu 
representante” (Almeida Costa, Bol. 127-155).

Mas, sendo assim, por maioria de razão, há-de 
entender-se de modo semelhante, como já se decidiu 
no Acordão deste Supremo de 5-3-81 (Bol. 305-261) 
relativamente aos negócios fictícios 
ou simulados, que o representante, 
conluiado com outrem, e para o enga-
nar e prejudicar, diga celebrar em seu 
nome, manifestando uma vontade 
que efectivamente não tem. 

Quando assim procede, embora, 
formalmente, aparente agir como 
representante, excede realmente 
os limites dos poderes que lhe com-
petem, não podendo, por isso, tal 
negócio produzir os seus efeitos na 
esfera jurídica do representado, nos 
termos do art. 258 do C.C. 

Pode assim concluir-se que “tercei-
ro”, no tocante ao negócio simulado 
e para efeitos do art. 394, nº 3, do 
C.C., é aquele que não interveio no 
acordo simulatório, nem represente 
por sucessão quem nele participou, 
embora possa figurar como parte representada no 
negócio simulado.

Face ao art. 259 do C.C., o representado é terceiro 
em relação ao negócio jurídico celebrado pelo seu re-
presentante, em conluio com a contraparte.

É neste sentido o melhor entendimento da jurispru-
dência e da doutrina (Ac. S.T.J. de 5-3-81, Bol. 305-261; 
Ac. S.T.J. de 26-6-00, proferido na revista nº 455/00, 
da 1ª Secção ; Carvalho Fernandes, Teoria Geral do 
Direito Civil, Vol. II, 2ª ed., pág. 245, nota 6 ; Mota 
Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 3ª ed., pág. 481). 

É o que se passa com a autora, que por ser “tercei-
ro”, relativamente ao negócio simulado, pode valer-se 
da prova testemunhal e por presunção judicial para 
provar o acordo simulatório. 

3. O art. 394, nº 1, do C.C. prescreve que é inad-
missível prova por testemunhas, se tiver por objecto 

quaisquer convenções contrárias ou adicionais ao 
conteúdo de documento autêntico, quer as convenções 
sejam anteriores à formação do documento ou contem-
porâneas dele, quer sejam posteriores.

A invocada escritura de compra e venda é um do-
cumento autêntico, cujo valor probatório pleno não 
respeita tudo o que se nele diz ou contém, mas so-
mente aos factos que se referem como praticados pela 
autoridade ou oficial público respectivo ou que nele 
são atestados com base nas percepções da entidade 
documentadora – arts. 369 e 371, nº 1, do C.C. 

Se, no documento, o notário afirma que, perante 
ele, o outorgante disse isto ou aquilo, “fica plenamente 
provado que o outorgante o disse, mas não fica provado 
que seja verdadeira a afirmação do outorgante, ou que 
esta não tenha sido viciada por erro, dolo ou coacção, 
ou que o acto não seja simulado” (Pires de Lima e An-

tunes Varela, Código Civil Anotado, 
Vol. I, 4ª ed., pág. 327/328). 

Por isso, nada obsta a que a autora 
possa valer-se da prova testemunhal 
e por presunções para demonstrar a 
simulação do negócio. 

4. Saber se o cônjuge do simulador 
não pode ser considerado terceiro, 
para efeitos do art. 394, nº 3, do 
C.C. por ter juridicamente a mesma 
posição do cônjuge, é uma questão 
nova, que a recorrente suscita pela 
1ª vez, na revista, pelo que dela 
não pode conhecer-se, como se não 
conhece, já que não é matéria de 
conhecimento oficioso e os recursos 
não se destinam a apreciar questões 
novas, mas apenas a reexaminar a 
decisão recorrida. 

5. Finalmente, a recorrente ainda 
suscita a questão de que, por uma razão de analogia, 
tal como o cônjuge do simulador, não pode a autora, 
que viveu em união de facto com o procurador inter-
veniente na escritura de compra e venda, recorrer à 
prova testemunhal e beneficiar de presunção judicial 
para demonstrar o acordo simulatório. 

Mas sendo esta também uma questão nova, que 
foi invocada apenas na revista, está vedado ao  STJ 
pronunciar-se sobre ela. De todo o modo, sempre se 
dirá que o prédio era pertença exclusiva da autora, que 
esta não era casada com o FF e que viver em união de 
facto não é a mesma coisa que ser cônjuge.

Quem vive em união de facto não tem a mesma 
posição jurídica do cônjuge e não é titular ou contitu-
lar dos direitos adquiridos ou transmitidos através 
do acto simulado. Termos em que, no STJ, se decidiu 
negar a revista.

Por simulação 
entende-se o 
acordo (ou conluio) 
entre o declarante 
e o declaratário 
no sentido de 
celebrarem um 
negócio que não 
corresponde 
à sua vontade 
real e no intuito 
de enganarem 
terceiros. 
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ASSUNTO: Semelhança gráfica e fonética
 entre marcas
Referências: Acórdão do Tribunal da Relação
 do Porto, de 25-09-2007
Fonte: site do TRP – “www.dgsi.pt”

   
Sumário: 
I - O risco de confusão de marcas deve ser 
aferida em função do registo da memorização 
do consumidor médio dos produtos a que elas se 
reportam, baseado na afinidade desses mesmos 
produtos e na semelhança gráfica, figurativa ou 
fonética dos elementos constituintes das marcas 
em confronto.
II - Entre as marcas “KOAN” e “K’an” existe 
semelhança gráfica e fonética capaz de 
determinar essa confusão. 
Reclamações:  

  
ACORDAM NA SECÇÃO CÍVEL DO 

TRIBUNAL DA RELAÇÃO 
DO PORTO:

No .º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova 
de Gaia B………., SPA, sociedade comercial com 
sede em ………., Itália move a presente acção com 
processo ordinário contra C………., S. A. com sede 
em .........., pedindo que na procedência da acção, 
seja decretada a anulação da marca industrial 
nº 376.707, designada por “K`AN” nos termos do 
disposto no artigo 266º do Código da Propriedade 
Industrial, com todas as legais consequências.

Para tanto alega, em síntese, que a Ré requereu o 
registo de marca nacional a que coube o nº 376.707 
designado por “K’ AN”, destinada a assinalar pro-
dutos das classes 25ª (vestuário e calçado), 3ª (Per-
fumes), 9ª (Óculos) e 18ª (Marroquinaria), todos da 
Classificação Internacional; que é titular da marca 
comunitária nº 000109777, designada por “KOAN” 
abrangendo as classes 14ª (metais preciosos e res-
pectivas ligas, etc), 18ª (couro e imitações de couro, 
etc), 24ª (tecidos e outros produtos têxteis não com-
preendidos noutras classes, coberturas de cama e 
de mesa), 25ª (vestuário, sapatos e chapelaria), 35ª 
(publicidade e festão de negócios sociais, etc) e 42ª 

(franchising) a qual foi renovada encontrando-se 
válida até 01.04.2016; que o registo da marca da R. 
foi obtido ilegalmente face à prioridade da marca 
da A. e à expressa violação do disposto na alínea 
m) do artigo 239º do C.P.I. e bem assim do disposto 
no artigo 242º do mesmo Código, dado o prestígio 
da sua marca.

Citada a ré, apresenta contestação pedindo a 
improcedência da acção, alegando estar excedido o 
prazo de dez anos de protecção à marca da autora, 
não tendo sido renovado, não podendo assim gozar 
de protecção legal.

Foi proferido saneador-sentença que julgou a 
acção parcialmente procedente, declarando anulada 
a marca nacional nº 376.707 da Ré designada por 
“K`AN” destinada aos produtos das classes 18ª e 
25ª.

Inconformada, a ré apresenta este recurso de 
apelação e nas suas alegações formula as seguintes 
conclusões:

1.ª- Decidiu o Mmo Juiz a quo anular a marca 
nacional nº 376 707 da apelante, designada por 
“K`an” destinada aos produtos das classes 18º e 25º, 
satisfazendo assim a pretensão da apelada nesta 
parte, sustentando que a marca da apelante “oferece 
acentuadamente semelhanças gráficas e fonéticas 
com a marca da apelada e que “essas semelhanças 
são capazes de confundir facilmente os consumido-
res ou criar entre eles um risco de associação”.

2.ª- Acrescenta ainda que “a simples coexistência 
das marcas “sub judice” no mercado iria criar a pos-
sibilidade de ocorrerem situações de concorrência 
desleal relativamente aos produtos acima referidos 
e referentes às classes 18º e 25º, permitindo, desig-
nadamente, a prática de actos susceptíveis de criar 
confusão com o estabelecimento, com os produtos e 
com o crédito da autora”.

3.ª- A apelante discorda profundamente da argu-
mentação expendida na douta decisão recorrida e 
ainda mais da decisão proferida pois que sustenta 
não existir qualquer das duas situações que a douta 
decisão se socorre para decidiu no sentido da proce-
dência parcial do pedido.

4.ª- Verificados estão nos autos os requisitos cons-
tantes das alíneas a) e b) do art. 245° do C.P.I. cujo 
n°. 1 que não se põem em crise, pelo que apenas o 
requisito da alínea c) que o Tribunal a quo conside-
rou preenchido, no sentido de as marcas terem tal 

Propriedade industrial
- Confusão de marcas

Jurisprudência do STJ e das Relações
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semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que 
induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, 
ou que compreenda um risco de associação, de forma 
que o consumidor não as possa distinguir senão depois 
de exame atento ou confronto.

5.ª- Tem entendido a melhor doutrina que há risco 
de erro ou confusão sempre que a semelhança possa 
dar origem a que um sinal seja tomado por outro, 
ou a que o público considere que há identidade de 
origem ou proveniência dos produtos ou serviços a 
que os sinais se destinam – por todos, Carlos Olavo, “ 
Propriedade Industrial “ 1997.

6.ª- As duas marcas dos autos K’an e KOAN são 
ambas exclusivamente nominativas, pelo que deve 
atender-se ao confronto sobre os aspectos gráficos e 
fonético. – neste sentido Pupo Correia, in Direito Co-
mercial, 5.ª edição, pág. 355 a 357; a Jurisprudência 
vai em regra no mesmo sentido.

7.ª- Relativamente ao aspecto gráfico temos que a 
marca da Apelada se escreve com quatro letras mai-
úsculas “KOAN”, a marca da Apelante escreve-se com 
apenas três letras, tendo entre as duas primeiras um 
apóstrofe, sendo só a primeira delas maiúscula e as 
demais minúsculas “K’an”, matéria que nem foi apre-
ciada na decisão recorrida, pois não faz, como devia, 
um juízo comparativo objectivo, apurando se existe 
risco de confusão tomando em conta o consumidor ou 
utilizador final medianamente atento

8.ª- É que resulta com toda a clareza dos documen-
tos que se encontram juntos com a petição inicial o 
aspecto gráfico da marca da Apelante é “K’an” e de 
documentos juntos com a mesma peça que a marca 
da Apelada tem um aspecto gráfico completamente 
distinto daquele, escrevendo a marca com quatro 
letras maiúsculas KOAN.

9.ª- É inequívoco que a apontada diferença é clara 
e resulta desde logo do aspecto gráfico dos vocábulos 
de modo que não induz em erro o consumidor media-
namente atento; quando em comparação de ambos os 
registos gráficos, qualquer consumidor médio, mesmo 
não o fazendo em simultâneo, mas de uma forma 
sucessiva, entre um sinal e a memória que possa ter 
do outro naturalmente não os confundia.

KOAN / K’an
10.ª- Relativamente ao aspecto fonético, também 

se verifica que os vocábulos são distintos: a marca da 
Apelada é composta por quatro letras, lidas duas a 
duas, ou seja, tem duas sílabas pronunciadas isola-
damente: KO e AN; a marca da Apelante é composta 
por três letras e um apóstrofe, formando uma única 
sílaba pronunciada de uma só vez K’an.

11.ª- É assim completamente diversa a forma de 
leitura de uma e de outra marca, daí resultando 
estímulos sonoros diferentes resultantes da sua pro-
núncia: enquanto a marca da Apelada é pronunciada 
em dois momentos por ter duas sílabas, a marca da 

Apelante tem uma única sílaba e lê-se num único 
momento.

12.ª- Um consumidor que num estabelecimento 
comercial pretender adquirir um produto da Apelante 
jamais pronunciará, ao pedir funcionário, a marca da 
Apelada, ou lerá essa marca por confusão com a da 
Apelante, num reclamo!

13.ª- E nem se diga que, para se alargar o critério 
de análise, a marca da Apelada é de reconhecida 
notoriedade, já que tal não ficou provado na decisão 
recorrida e não pode agora vir a ser apreciado

14.ª- É assim forçoso concluir que a marca da Ape-
lante não é anulável por força do disposto nas alíneas 
a) e b) do n° 1 do art. 266°, nem a sua concessão infrin-
giu o disposto no art. 239°, al. m), ambos do C.P.I.

15.ª- Acresce que a Apelada nem articulou matéria 
de facto que pudesse conduzir a uma decisão no senti-
do de se poderem verificar situações de concorrência 
desleal.

16.ª- Por outro lado, face ao que ficou dito acima, 
parece evidente que a marca utilizada pela Apelante 
não é susceptível de ser confundida com a da Apelada 
ou os produtos por esta comercializados.

17.ª- A Apelante não comercializou sequer uma 
única peça ou artigo com a referida marca “K’an”, 
pelo que não se apropriou do crédito ou reputação da 
Apelada, até porque não era do seu conhecimento, nem 
é sequer possível que algum dos clientes da Apelada 
adquirisse produtos da Apelante na convicção de que 
estava a comprar produtos da primeira.

Indica como violadas as alíneas a) e b) do nº 1 do 
art. 266°, art. 239°, al. m), e 317°, todos do C.P.I., e art. 
659° e 660° do C.P.C.

Pugna pela revogação da decisão e completa ab-
solvição.

Contra-alega a autora em defesa do decidido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Da instância vêm dados como provados os seguintes 

factos:
1- A Ré requereu o registo de marca nacional a que 

coube o nº 376.707 designado por “K’ AN”, destinada 
aos seguintes produtos das classes da Classificação 
Internacional: da classe 3ª (perfumes); da classe 9ª 
(óculos); da classe 18ª (marroquinaria) e da classe 25ª 
(vestuário e calçado).

2- A A. é titular da marca comunitária nº 000109777, 
designada por “KOAN” abrangendo as classes 14ª 
(metais preciosos e respectivas ligas, etc), 18ª (couro e 
imitações de couro, etc), 24ª (tecidos e outros produtos 
têxteis não compreendidos noutras classes, coberturas 
de cama e de mesa), 25ª (vestuário, sapatos e chapela-
ria), 35ª (publicidade e festão de negócios sociais, etc) 
e 42ª (franchising) a qual foi renovada encontrando-se 
válida até 01.04.2016.

Cumpre agora conhecer do objecto do recurso, de-
limitado como está pelas conclusões das respectivas 
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alegações (arts. 684º nº3 e 690º nº 1, do CPC). A única 
questão a decidir é a de saber se a marca “K`an” é 
passível de considerar-se imitação de “KOAN”, se com 
a mesma se pode confundir.

Porque esta era também a questão já posta à 1.ª 
instância e porque entendemos que a resposta contida 
na sentença, bem como os respectivos fundamentos, 
estão de acordo com a lei, nos termos do nº 5 do art. 
713º do CPC, não nos restaria outra hipótese que não 
seja a de confirmar a decisão sem reservas.

Efectivamente, prescreve o art. 245º do Código da 
Propriedade Industrial (aprovado pelo DL nº 36/2003 
de 5 de Março) o seguinte: “1- A marca registada con-
sidera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, 
por outra quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou 

serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo-

nética que induza facilmente o consumidor em erro ou 
confusão, ou que compreenda um risco de associação 
com a marca anteriormente registada, de forma que 
o consumidor não possa distinguir as duas marcas 
senão depois de exame atento ou confronto”.

Nos autos, todos estão de acordo quanto à verifi-
cação dos requisitos previstos nas supra als. a) e b), 
necessários para a existência da imitação.

As divergências manifestam-se apenas e só sobre 
o requisito previsto na al. c).

A este propósito, diz Ferrer Correia, in Lições de 
Direito Comercial, I, pgs. 329: “... a imitação de uma 
marca por outra existirá, obviamente, quando, postas 
em confronto, elas se confundam. Mas existirá ain-
da, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista 
apenas a marca a constituir, se deva concluir que é 
susceptível de ser tomada por outra de que se tem 
conhecimento.

Este processo de aferição da novidade é o que 
melhor tutela o interesse que a lei visa proteger 
– o interesse em que não se confundam, através da 
marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes 
a empresários diversos.

Com efeito, o consumidor, quando compara determi-
nado produto marcado com sinal semelhante a outro 
que já conhecia não tem à vista (em regra) as duas 
marcas, para fazer delas um exame comparativo. Com-
pra o produto por se ter convencido de que a marca 
que o assinala é aquela que retinha na memória”.

Reproduzindo uma citação do Prof. José Gabriel 
Pinto Coelho, feita no acórdão do Supremo Tribunal 
de 03/11/1981, no B.M.J., nº. 311, pgs. 403, “a imita-
ção deve ser apreciada, menos pelas dissemelhanças 
que ofereçam os diversos pormenores isoladamente, 
do que pela semelhança que resulta do conjunto dos 
elementos que constituem a marca”.

E, o risco de confusão de marcas há-de ser aferido 

em função do registo de memorização do consumidor 
médio dos produtos a que elas se reportam, baseado na 
afinidade desses mesmos produtos e na semelhança 
gráfica, figurativa ou fonética dos elementos consti-
tuintes das marcas em confronto.

Por outro lado, as marcas devem ser apreciadas pelo 
conjunto dos seus elementos, e não, apenas, em relação 
a alguns deles, sendo a imagem do conjunto a que mais 
é retida na memória do consumidor médio.

Consta do sumário do Acórdão do STJ de 25/03/2004, 
Proc. 03B3971 (Na base de dados da DGSI, como se-
rão todos os a seguir citados): “A imitação de marca 
deve ser apreciada menos pelas dissemelhanças que 
ofereçam os diversos pormenores considerados isolada 
e separadamente do que pela semelhança que resulta 
do conjunto dos elementos que constituem a marca. A 
comparação entre duas marcas deve ser feita tendo em 
conta que o comprador, quando compra um produto 
marcado com um sinal semelhante a outro que já 
conhecia, não tem simultaneamente as marcas sob os 
olhos para as comparar; compra o produto por se ter 
convencido de que a marca que o assinala é aquela que 
retinha na memória. O risco de confusão deve ser apre-
ciado globalmente, devendo essa apreciação, no que 
respeita à semelhança visual, auditiva ou conceitual 
das marcas em causa, ser fundada numa impressão 
de conjunto, tendo em conta, nomeadamente, os ele-
mentos distintivos e dominantes dessas marcas.”

E no Ac. STJ de 22/04/2004, Proc. 04B541:
“I - A marca é um sinal destinado a individualizar 

produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferen-
ciação de outros da mesma espécie.

II - O risco de confusão de marcas há-de ser aferido 
em função do registo de memorização do consumidor 
médio dos produtos a que eles se reportam, baseado na 
afinidade desses mesmos produtos e na semelhança 
gráfica, figurativa ou fonética dos elementos consti-
tuintes das marcas em confronto.

III - As marcas devem ser apreciadas pelo conjunto 
dos seus elementos, e não, apenas, em relação a alguns 
deles, já que a imagem de conjunto é a que fica mais 
retida na memória do consumidor médio.”

Por último, no Ac. STJ de 10/05/2007 Proc. 07B974 
(Que nega a revista ao Ac. desta Relação de 21/09/2006 
– Proc. 0630904): “E o que releva num juízo compa-
rativo é precisamente a semelhança que ressalta 
do conjunto de todos os elementos constitutivos da 
marca. É da globalidade da sua composição que se 
há-de aferir dessa semelhança ou dissemelhança. 
No exame comparativo das marcas deve prevalecer 
o juízo do consumidor ou utilizador médio, o juízo que 
um consumidor medianamente atento e esclarecido 
emitiria.”

Ora no caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo 
apelante, tanto a parte gráfica como a fonética das 
marcas em causa são bastante semelhantes.
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Conforme se afirma no Ac. S.T.J., de 2000/02/15, in 
CJSTJ, VIII-1º-97, constitui jurisprudência constante 
do STJ que é matéria de facto saber se existe ou não 
semelhança, sendo matéria de direito apurar quer 
da existência ou não de imitação em face das seme-
lhanças ou dissemelhanças fixadas pelas instâncias 
quer se a imitação assenta numa semelhança capaz 
de determinar erro ou confusão.

Quanto à parte gráfica, não será o sinal de elisão 
de uma letra que marcará a diferença. Se “KOAN” 
tem quatro letras e se “K`an” tem só três, facilmente 
se entende que uma letra foi suprimida e substituída 
pela sinal, em tudo parecendo idênticos. Para mais, 
iniciando-se ambos os vocábulos pela letra “K”, pouco 
usual no nosso vocabulário e que só por isso desperta-
rá a atenção do tal “cliente médio” (Proc. 05B2005- Ac. 
STJ de 12/07/2005).

Mais importante nestas situações de marcas grá-
ficas será ainda a parte fonética, por ser a que mais 
facilmente o consumidor identifica. E neste campo 
também não é significativo uma ser constituída por 
duas sílabas e outra por apenas uma. A acentuação 
dá-se no final, no “an”, tendo sempre de pronunciar-se 
o kapa. A sonoridade de ambas fica bastante parecida. 
Nenhuma representando qualquer coisa que o portu-

guês médio saiba o que significa, mais fácil se torna 
a confusão do consumidor e mais facilmente aceitará 
a sugestão do vendedor.

Deveria, pois, o registo em causa nos autos e na 
parte que aqui se discute ter sido recusado [arts. 239º, 
m) e 245º do CPI]. Como não o foi, daí a anulabilidade 
decidida (art. 266º do mesmo).

Tanto basta, pois, para levar à procedência da ac-
ção, não sendo necessário o reconhecimento de que o 
requerente pretende fazer concorrência desleal ou que 
esta é possível independentemente da sua intenção 
(art. 238º e 24º nº1,d do CPI), que levaria à nulidade 
(art. 265º) e não à anulabilidade, sendo que só esta se 
contém no pedido.

DECISÃO:
Nestes termos se decide julgar improcedente a 

apelação.
Custas pela apelante.

PORTO, 25 de Setembro de 2007
Os Desembargadores,
Cândido Pelágio Castro de Lemos
José Manuel Cabrita Vieira e Cunha
Maria das Dores Eiró de Araújo

Junto do Tribunal da Relação do Porto 
surgiu um recurso de Apelação, no âmbito 
do qual a única questão a decidir é a de 
saber se a marca “K`an” é passível de 
considerar-se imitação de “KOAN”, se com 
a mesma se pode confundir.

Porque esta era também a questão já 
posta à 1.ª instância e porque a Relação 
do Porto entendeu que a resposta contida 
na sentença, bem como os respectivos fun-
damentos, estão de acordo com a lei, nos 
termos do nº 5 do art. 713º do CPC , este 
confirmou  a decisão sem reservas.

Efectivamente, prescreve o art. 245º do 
Código da Propriedade Industrial (Aprovado 
pelo DL nº 36/2003 de 5 de Março) o se-
guinte: “1- A marca registada considera-se 
imitada ou usurpada, no todo ou em parte, 
por outra quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar 

produtos ou serviços idênticos ou de afini-
dade manifesta;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figu-
rativa ou fonética que induza facilmente o 
consumidor em erro ou confusão, ou que 
compreenda um risco de associação com 

a marca anteriormente registada, de forma 
que o consumidor não possa distinguir as 
duas marcas senão depois de exame atento 
ou confronto”.

Nos autos, todos estão de acordo quanto 
à verificação dos requisitos previstos nas 
supra als. a) e b), necessários para a exis-
tência da imitação.

As divergências manifestam-se apenas e 
só sobre o requisito previsto na al. c).

A este propósito, diz Ferrer Correia, in Li-
ções de Direito Comercial, I, pgs. 329: “... 
a imitação de uma marca por outra existirá, 
obviamente, quando, postas em confronto, 
elas se confundam. Mas existirá ainda, 
convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em 
vista apenas a marca a constituir, se deva 
concluir que é susceptível de ser tomada 
por outra de que se tem conhecimento.

Este processo de aferição da novidade é 
o que melhor tutela o interesse que a lei 
visa proteger – o interesse em que não se 
confundam, através da marca, mercadorias 
idênticas ou afins pertencentes a empresá-
rios diversos.

Com efeito, o consumidor, quando com-
para determinado produto marcado com 

sinal semelhante a outro que já conhecia 
não tem à vista (em regra) as duas marcas, 
para fazer delas um exame comparativo. 
Compra o produto por se ter convencido de 
que a marca que o assinala é aquela que 
retinha na memória”.

Reproduzindo uma citação do Prof. José 
Gabriel Pinto Coelho, feita no acórdão 
do Supremo Tribunal de 03/11/1981, no 
B.M.J., nº. 311, pgs. 403, “a imitação deve 
ser apreciada, menos pelas dissemelhanças 
que ofereçam os diversos pormenores iso-
ladamente, do que pela semelhança que 
resulta do conjunto dos elementos que 
constituem a marca”.

E o risco de confusão de marcas há-de 
ser aferido em função do registo de memori-
zação do consumidor médio dos produtos a 
que elas se reportam, baseado na afinidade 
desses mesmos produtos e na semelhança 
gráfica, figurativa ou fonética dos elementos 
constituintes das marcas em confronto.

Por outro lado, as marcas devem ser apre-
ciadas pelo conjunto dos seus elementos, 
e não, apenas, em relação a alguns deles, 
sendo a imagem do conjunto a que mais é 
retida na memória do consumidor médio.
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Consta do sumário do Acórdão do STJ 
de 25/03/2004, Proc. 03B3971 (Na base 
de dados da DGSI, como serão todos os a 
seguir citados): “A imitação de marca deve 
ser apreciada menos pelas dissemelhanças 
que ofereçam os diversos pormenores con-
siderados isolada e separadamente do que 
pela semelhança que resulta do conjunto 
dos elementos que constituem a marca. A 
comparação entre duas marcas deve ser 
feita tendo em conta que o comprador, 
quando compra um produto marcado com 
um sinal semelhante a outro que já conhe-
cia, não tem simultaneamente as marcas 
sob os olhos para as comparar; compra o 
produto por se ter convencido de que a 
marca que o assinala é aquela que retinha 
na memória. O risco de confusão deve 
ser apreciado globalmente, devendo essa 
apreciação, no que respeita à semelhança 
visual, auditiva ou conceitual das marcas 
em causa, ser fundada numa impressão de 
conjunto, tendo em conta, nomeadamente, 
os elementos distintivos e dominantes 
dessas marcas.”

E no Ac. STJ de 22/04/2004, Proc. 
04B541:

“I - A marca é um sinal destinado a 
individualizar produtos ou mercadorias e a 
permitir a sua diferenciação de outros da 
mesma espécie.

II - O risco de confusão de marcas há-de 
ser aferido em função do registo de memori-
zação do consumidor médio dos produtos a 
que eles se reportam, baseado na afinidade 
desses mesmos produtos e na semelhança 
gráfica, figurativa ou fonética dos elementos 

constituintes das marcas em confronto.
III - As marcas devem ser apreciadas 

pelo conjunto dos seus elementos, e não, 
apenas, em relação a alguns deles, já que a 
imagem de conjunto é a que fica mais retida 
na memória do consumidor médio.”

Por último, no Ac. STJ de 10/05/2007 
Proc. 07B974 (Que nega a revista ao Ac. 
desta Relação de 21/09/2006 – Proc. 
0630904): “E o que releva num juízo com-
parativo é precisamente a semelhança que 
ressalta do conjunto de todos os elementos 
constitutivos da marca. É da globalidade da 
sua composição que se há-de aferir dessa 
semelhança ou dissemelhança. No exame 
comparativo das marcas deve prevalecer o 
juízo do consumidor ou utilizador médio, o 
juízo que um consumidor medianamente 
atento e esclarecido emitiria.”

Ora no caso dos autos, ao contrário do 
afirmado pelo apelante, tanto a parte gráfica 
como a fonética das marcas em causa são 
bastante semelhantes.

Conforme se afirma no Ac. S.T.J., de 
2000/02/15, in CJSTJ, VIII-1º-97, consti-
tui jurisprudência constante do STJ que é 
matéria de facto saber se existe ou não se-
melhança, sendo matéria de direito apurar 
quer da existência ou não de imitação em 
face das semelhanças ou dissemelhanças 
fixadas pelas instâncias quer se a imitação 
assenta numa semelhança capaz de deter-
minar erro ou confusão.

Quanto à parte gráfica, não será o sinal 
de elisão de uma letra que marcará a dife-
rença. Se “KOAN” tem quatro letras e se 
“K`an” tem só três, facilmente se entende 

que uma letra foi suprimida e substituída 
pela sinal, em tudo parecendo idênticos. 
Para mais, iniciando-se ambos os vocábu-
los pela letra “K”, pouco usual no nosso 
vocabulário e que só por isso despertará 
a atenção do tal “cliente médio” (Proc. 
05B2005- Ac. STJ de 12/07/2005).

Mais importante nestas situações de 
marcas gráficas será ainda a parte fonética, 
por ser a que mais facilmente o consumidor 
identifica. E neste campo também não é 
significativo uma ser constituída por duas 
sílabas e outra por apenas uma. A acentu-
ação dá-se no final, no “an”, tendo sempre 
de pronunciar-se o kapa. A sonoridade de 
ambas fica bastante parecida. Nenhuma 
representando qualquer coisa que o por-
tuguês médio saiba o que significa, mais 
fácil se torna a confusão do consumidor 
e mais facilmente aceitará a sugestão do 
vendedor.

Deveria, pois, o registo em causa nos 
autos e na parte que aqui se discute ter 
sido recusado [arts. 239º, m) e 245º do 
CPI]. Como não o foi, daí a anulabilidade 
decidida (art. 266º do mesmo).

Tanto basta, pois, para levar à proce-
dência da acção, não sendo necessário 
o reconhecimento de que o requerente 
pretende fazer concorrência desleal ou 
que esta é possível independentemente 
da sua intenção (art. 238º e 24º nº1,d do 
CPI), que levaria à nulidade (art. 265º) e 
não à anulabilidade, sendo que só esta se 
contém no pedido.

Em face ao exposto, a Relação do Porto 
decidiu julgar improcedente a apelação.

Código da Propriedade Industrial  
- aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 36/2003 de 5 de Março de 2003

Artigo 245º
Conceito de imitação 

ou de usurpação
1 - A marca registada considera-se imi-

tada ou usurpada por outra, no todo ou em 
parte, quando, cumulativamente

a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar 

produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, 

figurativa, fonética ou outra que induza 
facilmente o consumidor em erro ou 
confusão, ou que compreenda um risco 

de associação com marca anteriormente 
registada, de forma que o consumidor não 
as possa distinguir senão depois de exame 
atento ou confronto

Artigo 266º
Anulabilidade

1 - Para além do que se dispõe no artigo 
34º, o registo da marca é anulável:

a) Quando, na sua concessão, tenha sido 
infringido o previsto no artigo 226º, nas 
alíneas f) a h) e m) do artigo 239º e nos 
artigos 240º a 242º; 

b) Quando se reconheça que o titular do 
registo pretende fazer concorrência desleal, 
ou que esta é possível independentemente 
da sua intenção. 

2 - O interessado na anulação do registo 
das marcas, com fundamento no disposto 
nos artigos 241º ou 242º, deve requerer o 
registo da marca que dá origem ao pedido 
de anulação para os produtos ou serviços 
que lhe deram notoriedade ou prestígio, 
respectivamente. 

3 - O registo não pode ser anulado se 
a marca anterior, invocada em oposição, 
não satisfizer a condição de uso sério, nos 
termos do artigo 268º 

4 - As acções de anulação devem ser 
propostas no prazo de 10 anos a contar 
da data do despacho de concessão do 
registo, sem prejuízo do direito de pedir a 
anulação de marca registada de má fé que 
é imprescritível.
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Supremo Tribunal de Justiça

Sumários

ARRENDAMENTO

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 05-06-2007
Revista nº 1547/07 - 6.ª Secção
Assunto:   Cessão de exploração - Contrato 
de arrendamento- Subarrendamento

I - A verificação dos contratos de cessão de explo-
ração e trespasse exige sempre a existência de um 
mínimo organizacional para que casuisticamente 
se possa dizer que há a cedência de um todo, como 
universalidade, como uma unidade económica mais 
ou menos complexa que se possa chamar estabele-
cimento comercial.

II - Provando-se que a Autora nunca explorou o 
“estabelecimento” objecto do denominado contrato 
de cessão de exploração, deste constando que a ex-
ploração é feita de acordo com o alvará de licença 
sanitária concedida à Autora e que no uso da cessão 
o cessionário utilizará os utensílios e equipamentos 
existentes no estabelecimento e que consistem em 
1 exaustor, 1 extractor para condutas, 1 espelho 
WC, 2 apliques eléctricos laterais ao espelho WC, 
1 doseador de sabão, 1 suporte para papel (limpar 
as mãos), 1 secador de mãos eléctrico, 1 climatiza-
dor, 1 aparelho de ar condicionado, uma cortina de 
ar, 2 suportes metálicos de televisão, uma antena 
parabólica, 3 extintores com suporte de parede, 
não é possível concluir que aquando da cedência já 
existisse um estabelecimento comercial, mesmo que 
inactivo ou no início da sua exploração.

III - Antes é de concluir que foi cedido um espaço 
predial com licença para nele funcionar um estabe-
lecimento de “bufete”, e um conjunto de utensílios 
que poderia permitir a instalação de um qualquer 
tipo de estabelecimento comercial. Sendo a cedente 
arrendatária do espaço, o negócio em causa constitui 
um subarrendamento comercial com aluguer dos 
móveis ou acessórios cujo gozo também foi cedido 
aos Réus.

IV - Em face da nulidade deste contrato, tinham 
as partes que restituir tudo o que haviam recebido 
(art. 289º do CC). Dada a impossibilidade de res-
tituir o gozo durante o tempo em que o contrato 
subsistiu, terão os Réus de restituir o valor do 
gozo, sendo que o único valor apurado nos autos 

e ajustado a indemnizar aquele gozo terá de ser 
a renda que as partes em regime de liberdade de 
negociação deram às referidas cedências de espaço 
predial e utensílios.

V - Tendo o contrato em causa sido celebrado 
pelos Réus maridos, mas a exploração que se se-
guiu sido efectuada por estes conjuntamente com 
o trabalho e a cooperação das Rés, suas mulheres, 
e dizendo respeito o montante em dívida ao valor 
do gozo dos referidos espaço e utensílios, mostra-se 
preenchida a previsão da al. d) do nº 1 do art. 1691º 
do CC e do art. 2º do CCom.

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 05-06-2007
Agravo nº 1377/07 - 1.ª Secção
Assunto:  Contrato de arrendamento - União 
de facto

I - O direito ao arrendamento está apenas na 
titularidade do cônjuge ou membro da união de 
facto que celebrou o contrato, e é com base nesse 
direito que o outro cônjuge ou membro da união de 
facto tem a faculdade de viver no arrendado, tal 
como qualquer das pessoas referidas no art. 76º 
do RAU.

II - Não se comunicando o direito ao arrendamen-
to ao cônjuge ou membro da união de facto, não se 
verifica relativamente a eles o pressuposto essencial 
que justifica a dedução de embargos de terceiro – a 
titularidade um direito que possa ser ofendido com 
a realização da diligência de despejo judicialmente 
ordenada (art. 351º do CPC) –, pelo que podem ser 
rejeitados liminarmente.

III - Não tendo a Lei nº 7/2001, de 11-05, alterado 
o art. 28º-A do CPC, não tem o membro da união de 
facto que não foi parte no contrato de arrendamento 
de ser accionado na acção de despejo. Inexiste, nesse 
caso, litisconsórcio necessário passivo ou litiscon-
sórcio voluntário.

IV - Nenhuma disposição da Lei nº 7/2001 equi-
para em termos gerais e absolutos as uniões de 
facto, que protege, às uniões de direito emergentes 
do casamento. Apenas se pretendeu com essa lei es-
tender às situações de união de facto alguns direitos 
próprios da relação matrimonial, verificados que 
sejam determinados requisitos, por tal se considerar 
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ética e socialmente justificável. Tal interpretação 
não viola os arts. 13º e 36º, nº 1, da CRP.

CIVIL

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 19-06-2007
Revista nº 1454/07 - 1.ª Secção
Assunto: Propriedade horizontal – Condomínio

I - A primeira parte do nº 1 do art. 1437º do CC 
refere-se aos poderes do administrador do Condomí-
nio para agir em juízo no exercício de direitos que 
a lei directa e expressamente lhe comete.

II - Além desses, o preceito reconhece-se-lhe legi-
timidade activa para agir “quer contra qualquer dos 
condóminos, quer contra terceiro (…) quando autoriza-
do pela assembleia”, autorização a aferir pelo âmbito 
e limites de competência desta, que se circunscrevem 
aos factos e acções em que estejam em causa as partes 
comuns ou questões a elas relativas.

III - A Administração do Condomínio não pode 
demandar a vendedora do edifício no seguimento 
de uma deliberação da Assembleia de Condóminos 
de “mandatar a administração para interpor acção 
judicial contra a vendedora relativa à reparação 
dos problemas existentes nas fracções individuais 
dos condóminos”.

IV - A execução defeituosa da prestação contratu-
al, como violação do contrato, é um acto ilícito, ele-
mento integrante da responsabilidade contratual.

V - No domínio desta responsabilidade, presume-
se a culpa, mas, na falta de norma que o permita, 
o mesmo não acontece relativamente aos restantes 
requisitos daresponsabilidade civil.

VI - Assim, há-de ser sobre quem invoca a pres-
tação inexacta da outra parte como fonte da respon-
sabilidade que há-de recair o ónus de demonstrar 
os factos que integram esse incumprimento (facto 
ilícito), bem como os prejuízos dele decorrentes 
(dano).

VII - O vício ou defeito da coisa é determinado 
à data do cumprimento e a ela se reporta. Deve, 
pois, existir nesse momento, embora eventualmente 
oculto.

VII - Não tendo a autora provado, nem alegado, 
que essas deficiências existissem à data do cumpri-
mento do contrato (violação do contrato/ilicitude) 
- podendo dever-se a causas posteriores -, não pode 
falar-se em defeitos para fins de preenchimento do 
conceito de prestação defeituosa e cumprimento 
defeituoso, não chegando a colocar-se a questão da 
elisão da presunção de culpa.

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 19-06-2007
Revista nº 1535/07 - 1.ª Secção
Assunto: Contrato-promessa de compra e
 venda - Incumprimento definitivo

I - O incumprimento definitivo do contrato-
promessa pode verificar-se, designadamente, pela 
ocorrência de um comportamento do devedor que 
exprima inequivocamente a vontade de não querer 
cumprir o contrato, por ter sido inobservado o pra-
zo fixo essencial fixado para a prestação, por ter o 
credor, em consequência da mora da outra parte, 
perdido o interesse que tinha na prestação ou por, 
encontrando-se o devedor em mora, não realizar a 
sua prestação dentro do prazo que razoavelmente 
lhe for fixado pelo credor, como tudo encontra aco-
lhimento na previsão do nº 1 do art. 808º do CC.

II - À primeira das situações aludidas não se 
refere expressamente a lei. Apesar desse silêncio, 
porém, não se põe em dúvida a sua equiparação à 
inexecução da prestação dentro de prazo razoável, 
tanto mais que, perante um tal posicionamento do 
devedor, qualquer interpelação cominatória seria 
um acto inútil e destituído de justificação.

III - O atraso na prestação, ainda que reiterado e 
por mais dilatado que seja, não pode interpretar-se 
como recusa.

IV - A falta de comparência no Cartório Notarial, 
da parte que marcara a escritura, não tem, como 
declaração negocial, o significado expressivo da 
recusa, nem traduz um comportamento de que, 
concludentemente, se possa inferir, com suficiente 
grau de probabilidade, a disposição de não outor-
gar o contrato de compra e venda, mesmo quando 
acompanhada de falta de resposta a interpelações 
posteriores.

COMERCIAL

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 26-06-2007
Revista nº 1274/07 - 6.ª Secção 
Assunto: Sociedade comercial - Transmissão 
de estabelecimento

I - A personalidade jurídica – art. 5º – das socieda-
des comerciais – e das civis sob forma comercial – art. 
1º, nº 4 CSC – significa que são uma individualidade 
jurídica que se não confunde com a dos sócios.

II - A sociedade mantém a sua individualidade 
jurídica, apesar das mutações de sócios ou patri-
mónio.
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III - Por trás da desconsideração ou levantamento 
da personalidade colectiva está, sempre, a necessi-
dade de corrigir comportamentos ilícitos, fraudu-
lentos, de sócios que abusaram da personalidade 
colectiva da sociedade, seja actuando em abuso de 
direito, em fraude à lei ou, de forma mais geral, 
com violação das regras de boa fé e em prejuízo de 
terceiros.

IV - Logo, interessará sempre visualizar na 
conduta do agente (sócio) uma combinação de 
actos, ainda que formalmente lícitos, para atingir 
um fim ilegítimo, visível num resultado danoso: o 
desfavorecimento dos interesses de autonomia e 
suficiência económicopatrimonial da sociedade, que 
se actualiza no momento da insatisfação dos direitos 
creditícios, resultado da delapidação do património 
social, em prejuízo de outrem.

V - As acções de uma sociedade são legal e natu-
ralmente transmissíveis. Quando os Autores nego-
ciaram com a Ré sabiam – ou deviam saber – que 
a sociedade permaneceria a mesma, independente-
mente de quem fossem os titulares do seu capital e 
que em lado nenhum se encontra proibida a venda 
da totalidade de acções de uma sociedade.

VI - Nada impunha às Partes que trespassas-
sem o Hotel, antes poderia ser censurável que os 
accionistas da Ré vendessem o (único?) activo da 
sociedade e ficassem com as acções que não valiam 
nem o papel em que estavam impressas.

VII - Não tendo havido trespasse ou cessão do 
direito ao arrendamento - que se manteve na esfera 
jurídica da sociedade - nada havia a notificar e não 
foram violadas as obrigações impostas ao arrenda-
tário pelas al. f) e g) do art. 1038º do CC.

CONTRATOS

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 12-06-2007
Revista nº 1643/07 - 6.ª Secção
Assunto:  Contrato de empreitada

I - A simples ruína de uma obra ou edifício indica 
por si só, em princípio, uma construção viciada ou 
uma conservação deficiente, cabendo ao dono ou 
responsável por aquela a prova de que a ruína se 
deu sem culpa sua ou de que os danos continuariam 
a verificar-se mesmo que não tivesse havido a sua 
culpa.

II - Não tendo a recorrente provado a causa anó-
mala que teria provocado aquela ruína que alegara 
– ventos muito fortes –, tem de ressarcir os danos 
que aquela ruína provocou, verificados que estejam 

os demais pressupostos de que depende este tipo 
de responsabilidade cuja verificação não foi aqui 
impugnada.

III - Provado que o A., nascido em 11-11-1946, 
como consequência do desmoronamento, ficou com 
uma incapacidade permanente geral de 70% e 
está impossibilitado de exercer a sua actividade 
profissional de estucador ou trolha, da qual auferia 
um rendimento médio mensal de 200.000$00; ficou 
sexualmente impotente e padece de incontinência 
urinária e fecal, passou e continua a passar por 
momentos de emoção psíquica, sentindose margina-
lizado, está dependente e necessita de outrem para 
poder acompanhá-lo; tendo em conta que a culpa 
apurada foi por presunção legal, julga-se adequada 
a fixação dos danos efectuada pelas instâncias, no 
montante de 7.500.000$00, a título de danos não 
patrimoniais e 30.000.000$00, pelos danos patrimo-
niais sofridos, a que se mandou abater o montante 
das pensões recebidas pela seguradora.

IV - Um declaratário colocado na posição de 
aceitante das cláusulas do contrato de seguro, 
deduziria das mesmas o seguinte significado: o 
contrato de seguro abrange a responsabilidade civil 
extracontratual da segurada em relação a terceiros 
em consequência de trabalhos de construção civil, 
estando excluídos os danos causados pelos subem-
preiteiros da segurada.

V - No caso dos autos, tendo sido a segurada a 
causar os danos, com a deficiente colocação dos an-
daimes, e não tendo estes a ver com o contrato de 
subempreitada, não sendo o A. subordinado da ré, 
quer a nível de eventual contrato de trabalho quer 
em relação a qualquer contrato de mandato, os danos 
sofridos estão cobertos pela apólice de seguro celebra-
da entre a empreiteira e a chamada seguradora.

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 12-06-2007
Revista nº 1701/07 - 6.ª Secção
Assunto:  Contrato de locação financeira 
- Mora

A cláusula penal estabelecida num contrato 
de locação financeira segundo a qual, em caso de 
resolução do contrato por incumprimento do loca-
tário, a locadora tem direito a receber do locatário 
o correspondente ao montante da última renda es-
tipulada por cada mês, ou fracção deste, de mora do 
locatário na restituição dos equipamentos locados, 
não é nula nos termos do art. 19º, al. c), do DL nº 
446/85, de 25-10.
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Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 14-06-2007
Revista nº 1705/07 - 2.ª Secção
Assunto:  Contrato de mútuo - Vencimento

I - O art. 781º do CC deve ser interpretado no 
sentido de estabelecer uma antecipação da exigi-
bilidade da prestação, e não o seu vencimento, pelo 
que só após a interpelação do devedor se consideram 
vencidas as prestações com datas posteriores de 
cumprimento.

II - Através da citação dos réus para a acção 
instaurada, a autora interpelou-os para cumprir 
toda a obrigação, realizando todas as prestações do 
reembolso do empréstimo, constituindo-se estes em 
mora desde essa data, pelo que nada obsta a que a 
totalidade da dívida pudesse ser reclamada desde a 
data da citação - art. 662º, nº 2, al. b), do CPC.

III - Seja qual for o tipo de acção em causa, o con-
trato de casamento só pode ser considerado provado 
desde que conste do processo a respectiva certidão 
ou boletim de registo.

IV - Não se presumindo o proveito comum do ca-
sal, ao abrigo do nº 3 do art. 1691º do CC, alegando o 
autor, tão só, que o empréstimo reverteu em proveito 
comum daquele, não se concretizando o destino dado 
ao veículo adquirido com o empréstimo concedido ao 
réu pela autora, não se sabendo se o empréstimo foi 
contraído dentro dos limites dos poderes de admi-
nistração do mutuário, a ré mulher, não contraente, 
deve ser absolvida do pedido.

FAMÍLIA

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 14/06/2007
Revista nº 1348/07 - 2.ª Secção
Assunto:  Divórcio litigioso - Culpa exclusiva

I - O insulto grave e reiterado é uma violação 
grave do respeito conjugal; a ameaça de agressão 
física é inaceitável, podendo até integrar matéria 
criminal; alardear perante terceiros a pouca valia 
sexual do cônjuge é uma grave humilhação deste 
último; portanto, factos que fundamentam a culpa 
do réu no divórcio.

II - A autora é uma pessoa sensível, católica e 
educada; o divórcio, causando-lhe mágoa e dor, foi 
um alívio e libertação e familiarmente um misto de 
alguma vergonha, necessidade e solução.

III - Este quadro factual não revela um particular 
prejuízo moral da autora; a situação é igual àquela 
que se depara em qualquer ruptura sentimental, ou 

seja, mágoa e dor; o divórcio hoje em dia já não é con-
siderado um estigma social; a crescente laicização 
da sociedade remete para o foro íntimo os problemas 
de religião, facto que não permite uma objectiva 
apreciação do dano religioso; não há, portanto, 
qualquer dano não patrimonial a indemnizar.

PENAL

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 20-06-2007
Proc. nº 2350/07 - 3.ª Secção
Assunto:  Prazo da prisão preventiva

I - O nº 2 do art. 254º do CPP foi introduzido pela 
reforma de 1998 do CP e destinou-se a pôr termo à 
controvérsia suscitada em torno da interpretação 
daquele artigo, nomeadamente quanto a saber se, 
quando a detenção resultava precisamente de or-
dem do juiz para execução de prisão preventiva, era 
obrigatório o interrogatório judicial do arguido.

II - Havia quem entendesse que, tendo a detenção 
sido ordenada pelo próprio juiz, o qual tinha assim 
previamente avaliado a verificação dos pressupostos 
da aplicação da prisão preventiva, não teria sentido 
proceder a uma segunda avaliação da prisão pre-
ventiva. Mas, em sentido contrário, defendeu-se que 
o interrogatório judicial seria sempre necessário 
para efectivação do direito de defesa do arguido 
dando-lhe assim o juiz oportunidade de contrariar 
os fundamentos do despacho que decretara a medida 
de coacção.

III - Foi esta última posição que vingou inequi-
vocamente com a introdução do referido nº 2 no 
art. 254º do CPP, que dispõe que o arguido detido 
fora de flagrante delito para execução de prisão 
preventiva é sempre apresentado ao juiz (titular 
da causa) para interrogatório judicial no prazo de 
48 horas após a detenção.

IV - Os «prazos fixados na lei» a que se refere a al. 
c) do nº 2 do art. 222º do CPP são os prazos máximos 
da prisão preventiva fixados no art. 215º do CPP.

V - Mesmo tendo sido excedido o prazo de apre-
sentação do requerente ao juiz após a detenção para 
prisão preventiva, esse excesso só é fundamento 
de habeas corpus para os casos de detenção ilegal 
quando o detido ainda não foi entregue ao poder 
judicial, ou seja, quando a privação da liberdade 
foi executada e se mantém no âmbito das autorida-
des policiais, e não os de prisão ilegal, que resulta 
necessariamente de uma decisão judicial e tem as 
características de medida de coacção.

VI - Consequentemente, o excesso daquele prazo 
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não constitui fundamento de habeas corpus, ou seja, 
não determina a libertação do arguido preso, con-
forme tem sido posição pacificamente assumida por 
este STJ (cf. Acs. de 03-02-2000, Proc. nº 47/00, de 
04-03-2000, CJSTJ, VIII, I, pág. 225, de 22-05-2002, 
Proc. nº 2020/02, e de 02-11-2006, Proc. nº 4069/06, 
entre outros).

VII - Contudo, há que tomar providências em 
ordem à salvaguarda dos direitos do requerente, 
pelo que, ao abrigo do art. 223º, nº 4, al. c), do CPP, 
se ordena a apresentação do preso, no prazo de 24 
horas, no tribunal que determinou a prisão, sob 
pena da sanção aí prevista.

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 27-06-2007
Proc. nº 1226/07 - 3.ª Secção
Assunto:  Leitura permitida de autos 
e declarações

I - O princípio geral quanto à valoração das 
provas em audiência é o que vem estabelecido no 
art. 355º do CPP, que determina a invalidade das 
provas que não sejam aí produzidas (nº 1) ou cuja 
leitura não seja permitida (nº 2). Trata-se de uma 
garantia fundamental com raízes nos nºs 1 e 5 do 
art. 32º da CRP.

II - Os actos cuja leitura é permitida vêm referidos 
nos arts. 356º e 357º do CPP, reportandose este último 
às declarações dos arguidos. Este preceito admite a 
leitura das declarações do arguido apenas quando 
ele próprio o solicitar ou quando houver contradições 
sensíveis entre as declarações feitas em audiência e 
as prestadas anteriormente perante o JIC.

III - Numa situação em que os arguidos não 
estiveram presentes em audiência de julgamento, 
não era admissível a leitura em audiência das de-
clarações por eles prestadas perante o JIC.

IV - Se, apesar de na fase de discussão pública 
nenhuma leitura dessas leituras ter sido realiza-
da, na fase subsequente de deliberação, reservada 
aos juízes que constituíam o tribunal, este utilizou 
aquelas declarações para a formação da sua con-
vicção, embora restringindo essa utilização à «con-
textualização» da conduta dos arguidos e posições 
relativas na actividade desenvolvida, o tribunal 
recorrido violou o art. 355º do CPP, pois que as de-
clarações em causa contribuíram, de alguma forma, 
para a fixação da matéria de facto.

V - Esta nulidade, cometida na fase de delibe-
ração, afecta apenas esse acto e os subsequentes, 
por força do art. 122º, nº 1, do CPP, mas não a fase 

anterior de discussão da audiência de julgamento, 
durante a qual não foi cometida nenhuma nulidade 
ou irregularidade, impondo-se assim a prolação de 
nova decisão que tenha em consideração, na fixação 
da matéria de facto, apenas as provas produzidas 
em audiência, fundamentando-se em conformidade 
com elas, e apenas com elas, a decisão.

PROCESSO CIVIL 

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 05-06-2007
Incidente nº 4730/06 - 6.ª Secção
Assunto:  Aclaração

I - O incidente de aclaração só faz sentido quando 
algum passo da decisão judicial é obscuro ou ambí-
guo, impedindo o destinatário de apreender o que o 
tribunal quis realmente significar, seja no que toca 
à decisão propriamente dita, seja no que se refere 
aos respectivos fundamentos.

II - Deve ser indeferida a reclamação que, sob a 
capa da exposição de uma dúvida, traduz a formu-
lação dum juízo de censura ao julgamento proferido 
pelo tribunal.

III - É legítima a dúvida da parte, como legíti-
ma é a censura. Só que nem uma nem outra têm 
qualquer cabimento num incidente que, esgotado o 
poder jurisdicional do tribunal mediante a prolação 
do acórdão que pôs termo ao litígio, não se destina, 
segundo a lei adjectiva, a satisfazer dúvidas ou 
prestar esclarecimentos que não se fundem em 
obscuridades e ambiguidades ou, menos ainda, a 
corrigir erros de julgamento que não se filiem em 
lapsos manifestos na determinação da norma apli-
cável ou na qualificação jurídica dos factos (arts. 
666º, 668º, 669º, nº 2, al. b), 716º e 726º do CPC).

RESPONSABILIDADE CIVIL

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 28-06-2007
Revista nº 3331/06 - 2.ª Secção
Assunto: Responsabilidade civil do Estado

I - O Estado e as demais pessoas colectivas pú-
blicas devem indemnizar os particulares a quem, 
no interesse geral, mediante actos administrativos 
legais ou actos materiais lícitos, tenham imposto 
encargos ou causado prejuízos especiais e anormais 
(art. 9º, nº 1, do DL nº 48051, de 21-11-1967).

II - A especialidade e a anormalidade do risco e 
do dano subsequente têm lugar quando elas ultra-
passam a medida das contingências, transtornos e 
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prejuízos que são inerentes à vida colectiva, devendo 
cada um suportá-los sem indemnização como con-
trapartida das inestimáveis vantagens que a mesma 
lhes proporciona.

TRABALHO

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 06-06-2007
Recurso nº 671/07 - 4.ª Secção 
Assunto:  Contrato de trabalho a termo 
– abuso de direito

I - O motivo justificativo da contratação a termo 
integra uma formalidade «ad substantiam» que, 
como tal, deve estar suficientemente explicitado no 
documento que titula o vínculo.

II - O juízo censório do tribunal, no que se refere 
à conformação legal da justificação, há-de circuns-
crever-se aos motivos factuais constantes desse 
texto vinculístico, sendo irrelevantes todos os que, 
extravasando o clausulado, venham a ser aduzidos 
pelo empregador em juízo.

III - Para que se verifique a validade do termo 
resolutivo, é necessário: (i) que se mostrem vertidas 
no texto contratual factos recondutíveis a algum 
dos tipos legais de justificação plasmados no art. 
41º, nº 1, da LCCT; (ii) que esses factos tenham 
correspondência com a realidade.

IV - Não se mostra devidamente justificado, por 
integrar uma fórmula genérica e abstracta, o con-
trato de trabalho a termo celebrado «por motivo de 
um acréscimo temporário e excepcional da activi-
dade na Secção de Injecção, nos termos da alínea B) 
do nº 1 do art. 41º da LCCT [devido] às crescentes 
solicitações de manutenção, reparação e afinação 
das máquinas de Injecção».

V - A possibilidade da invocação do abuso do direi-
to, por inobservância da forma legalmente prescrita, 
deve circunscrever-se às situações em que o abuso 
do direito constitui a única válvula de escape para 
sancionar uma conduta clamorosamente ofensiva 
da boa fé e do sentimento geralmente perfilhado 
pela comunidade.

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 27-06-2007
Recurso nº 920/07 - 4.ª Secção
Assunto:  Documento autêntico - Força 
probatória

I - O erro na apreciação das provas e na fixação 
da matéria de facto só pode ser objecto de recurso 

de revista nos casos referidos na segunda parte do 
nº 2 do art. 722º, ou no nº 3 do art. 729º do CPC.

II - O valor probatório de um documento autênti-
co circunscreve-se aos factos nele certificados (arts. 
370º e 371º, do CC).

III - Em acção especial emergente de acidente de 
trabalho, não configura confissão judicial escrita 
por parte da seguradora ré – no sentido do reco-
nhecimento do acidente de trabalho –, o facto de 
ter sido emitida uma certidão por um tribunal, em 
que se certifica que aí correu termos uma «Acção 
de Cobrança de Dívidas do Serviço de Saúde», em 
que foi autor um Centro Hospitalar e ré a referi-
da seguradora, tendo esta liquidado o montante 
do pedido, se nem sequer se sabe se o pagamento 
reclamado na sobredita acção se reporta a serviços 
prestados ao autor em decorrência do acidente que 
se discute nos autos, nem a que título a segurado-
ra procedeu ao pagamento da quantia ao Centro 
Hospitalar.

IV - A arguição das nulidades decisórias – senten-
ças da 1.ª instância e acórdãos da Relação – deve ser 
feita, expressa e separadamente, no requerimento 
de interposição do recurso.

V - A referida exigência visa habilitar o tribunal 
«a quo» a suprir a nulidade, o que torna indispen-
sável que a arguição, porque dirigida à instância 
recorrida, contenha a adequada explanação dos 
motivos em que se ancora a pretensa nulidade.

VI - O meio próprio de reagir contra uma decisão 
de litigância de má fé é o recurso de agravo, uma vez 
que está em causa a violação de lei adjectiva.

VII - Não se verificando qualquer das excepções 
previstas nos nos 2 e 3 do art. 754º do CPC, não é 
admissível recurso para o Supremo de acórdão da 
Relação que confirmou a condenação de uma das 
partes como litigante de má fé.

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 27-06-2007
Recurso nº 1050/07 - 4.ª Secção
Assunto:  Justa causa de despedimento 
– Ilações

I - O Código do Trabalho recuperou integralmente 
o conceito de justa causa que constava do pretérito 
art. 9º, nº 1, da LCCT, pressupondo para o efeito 
a verificação de dois requisitos cumulativos: um 
comportamento culposo do trabalhador violador 
de deveres de conduta ou de valores inerentes à 
disciplina laboral, que seja grave em si mesmo e 
nas suas consequências; um nexo de causalidade 



52Vida Judiciária Novembro/2007 

entre esse comportamento e a impossibilidade da 
subsistência da relação laboral.

II - Exige-se para a verificação do segundo requi-
sito uma “impossibilidade prática”, como necessária 
referência ao vínculo laboral em concreto, e “ime-
diata”, no sentido de comprometer, desde logo e sem 
mais, o futuro do contrato.

III - As presunções judiciais ou naturais são 
aquelas que se fundam na observação empírica dos 
factos: não constituem em bom rigor meios de prova 
mas, tão-somente, operações firmadas nas regras da 
experiência pelas quais o julgador, através de um 
facto conhecido, afirma um facto desconhecido.

IV - As presunções judiciais são um dos meios 
de que as instâncias se podem servir livremente, 
sem constrangimentos, para estabelecer os factos 
materiais da causa.

V - Ao STJ cabe apenas indagar, por ser uma 
questão de direito, se é ou não admissível a utili-
zação das referidas presunções face ao estatuído no 
art. 351º do CC, ou seja, apenas lhe cabe determinar 
se um certo facto poderá ser tido como provado com 
base em mera ilação, ou se, na espécie, se exige um 
grau superior de segurança na prova (art. 722º, nº 
2, do CPC).

VI - Além disso, o STJ pode intervir correcti-
vamente nos termos do art. 729º, nº 3, do CPC, 
por haver uma contradição factual susceptível de 
inviabilizar a decisão jurídica do pleito, se a ilação 
extraída pela Relação contrariar o juízo probatório 
efectuado pelas instâncias quando houveram como 
não provado um facto que tenha sido submetido a 
concreta discussão probatória.

VII - Nestas situações a correcção basta-se com 
a simples eliminação da ilação extraída, não se 
justificando a devolução dos autos ao tribunal a quo 
para corrigir o vício.

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 27-06-2007
Recurso nº 1147/07 - 4.ª Secção 
Assunto:  Despedimento colectivo – 
Fundamentos

I - No despedimento colectivo, os fundamentos 
da cessação de contratos de trabalho respeitam à 
empresa, relevam do conjunto de circunstâncias 
ou condições em que se desenvolve a actividade da 
própria organização produtiva.

II - Na apreciação da procedência dos funda-
mentos invocados para o despedimento colectivo, o 
tribunal deve proceder, à luz dos factos provados e 

com respeito pelos critérios de gestão da empresa, 
não só ao controlo da veracidade dos fundamentos 
invocados, mas também à verificação da existên-
cia de um nexo entre aqueles fundamentos e o 
despedimento, por forma a que, segundo juízos 
de razoabilidade, tais fundamentos sejam aptos a 
justificar a decisão de redução de pessoal através 
do despedimento colectivo.

III - Provando-se uma evolução desfavorável dos 
prémios de seguro cobrados e que a seguradora 
procedeu ao despedimento com vista à sua reestru-
turação, embora nesta tivesse sido ponderada uma 
incorporação futura geradora de uma duplicação de 
estruturas organizativas, não se mostra preenchida 
a causa de ilicitude do despedimento colectivo pre-
vista na alínea e) do nº 1 do artigo 24º da LCCT.

Referências: Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 27-06-2007
Recurso nº 1262/07 - 4.ª Secção
Assunto:  Responsabilidade civil emergente 
de acidente de trabalho

I - No domínio da LAT a responsabilidade agra-
vada do empregador tem dois fundamentos autó-
nomos: um comportamento culposo da sua parte; a 
não observação pelo empregador das regras sobre 
segurança, higiene e saúde no trabalho.

II - Porém, não basta que se verifique um com-
portamento culposo da entidade empregadora ou a 
inobservância das regras sobre segurança, higiene 
e saúde no trabalho por banda da mesma entidade, 
para responsabilizar esta de forma agravada, pe-
las consequências do acidente, tornandose, ainda, 
necessária a prova do nexo de causalidade entre 
essa conduta ou inobservância e a produção do 
acidente.

III - Resulta globalmente das normas destinadas 
a garantir a segurança no trabalho, que o uso do 
cinto de segurança é obrigatório, para além dos ca-
sos especialmente previstos, quando o trabalhador 
estiver exposto a um risco efectivo de queda livre e 
esse risco não possa ser evitado ou suficientemente 
limitado por meios técnicos de protecção colectiva.

IV - Não é possível estabelecer nexo causal entre 
a inobservância de regras de segurança no trabalho 
e a produção do acidente, se apenas se apura que o 
sinistrado, depois de ter procedido à reparação de 
uma fissura no murete construído na bordadura 
do terraço, foi ver outro serviço e, tendo caminhado 
cerca de 30 metros, caiu desamparado para o solo, 
desconhecendo-se a razão dessa queda.
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Regime jurídico de entrada, permanência, 
saída e afastamento de cidadãos 
estrangeiros – regulamentação

A regulamentação do novo regime jurídico de 
entrada, permanência, saída e afastamento de es-
trangeiros do território nacional (constante da Lei 
n.º 23/2007, de 4.7), foi recentemente aprovada.

Esta regulamentação prende-se no essencial com 
as seguintes matérias:

-  concessão de vistos no estrangeiro e nos postos 
de fronteira para entrada de cidadãos estrangeiros 
no território nacional;

- prorrogação da permanência;
- concessão e renovação de autorizações de residência;

- direito ao reagrupamento familiar;
-  regime do título de residência e;
- estatuto do residente de longa duração, saída, 

afastamento e expulsão ou luta contra a imigração 
ilegal.

Nesta edição transcrevemos o  Decreto Regula-
mentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro, que regula-
menta a Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, que aprova 
o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 
afastamento de cidadãos estrangeiros de território 
nacional.

Decreto Regulamentar n.º 84/2007 , de 5 de Novembro

A Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, veio definir 
o novo regime jurídico de entrada, permanência, 
saída e afastamento de estrangeiros do território 
nacional. A lei assenta numa opção realista e equi-
librada: favorecer a imigração legal, desincentivar 
e contrariar a imigração ilegal, combater a buro-
cracia, tirar partido das novas tecnologias para 
simplificar e acelerar procedimentos, inovar nas 
soluções. Cuidadosamente debatidas ao longo 
de muitos meses com as organizações sociais 
e demais cidadãos interessados antes da sua 
submissão ao Parlamento, as opções constantes 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, resultaram de 
meticulosa preparação no interior do Governo 
(com articulação devida de um vasto conjunto 
de ministérios), a que se seguiu um extenso 
processo de discussão parlamentar, aberto a 
contribuições de múltiplos quadrantes, o que 
ampliou a base de apoio política à reforma 
aprovada e permitiu diversos aperfeiçoamentos. 
Empenhou-se o Governo em regulamentar 
com celeridade o novo regime legal, para o que 
foram adoptadas as medidas de coordenação 
apropriadas. 

Tratando-se de uma lei com elevada densida-
de normativa, com múltiplas disposições directa 
e imediatamente aplicáveis, o presente decreto 
regulamentar circunscreve-se ao necessário à 
boa execução dos preceitos que carecem de 
normas complementares, designadamente em 
matéria de concessão de vistos no estrangeiro e 
nos postos de fronteira para entrada de cidadãos 
estrangeiros no território nacional, prorrogação 
da permanência, concessão e renovação de auto-
rizações de residência, direito ao reagrupamento 
familiar, regime do título de residência, estatuto 
do residente de longa duração, saída, afastamento 
e expulsão ou luta contra a imigração ilegal. 

No estrito cumprimento das novas condições 
que permitirão uma melhor regulação dos 
fluxos migratórios, optou-se por um modelo 
de organização e de procedimentos que sirva 
os imigrantes, as empresas, a economia e o 

desenvolvimento social e que corresponda 
plenamente a uma administração moderna e 
eficiente. 

Por isso, reduziram-se ao mínimo indispensável 
os requisitos de prova documental e outros que 
devem ser apresentados e criaram-se canais 
céleres que facilitam os fluxos de informação 
interserviços. Deixam assim de ser necessárias 
inúmeras deslocações a diferentes serviços de-
pendentes de outros tantos ministérios, circulan-
do a informação entre estes, sem mais encargos 
e transtornos para os interessados. 

Particularmente relevantes são as alterações 
relativas ao mercado de oportunidades de em-
prego e os mecanismos eficientes que o mesmo 
comporta, os procedimentos que facilitam o 
acesso e a circulação de pessoal técnico, investi-
gadores, professores, cientistas e estudantes, bem 
como aqueles que respeitam ao reagrupamento 
familiar, à protecção das vítimas de tráfico e às 
garantias de audição e defesa dos imigrantes. 

Assim: 
No domínio da admissão e residência de es-

trangeiros em território nacional são adoptadas 
as soluções regulamentares necessárias a fazer 
cessar a desigualdade de estatutos jurídicos 
inerente à anterior existência de nove títulos 
diversos consagrados no Decreto-Lei nº 244/98, 
de 8 de Agosto, que enquadrou a permanência 
legal de imigrantes em Portugal e foi revogado 
pela Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. São delineadas 
pormenorizadamente as condições de emissão 
de um único tipo de visto, que permite ao seu 
titular entrar em Portugal para fixação de resi-
dência, concedido de acordo com objectivos 
específicos previstos na lei para este tipo de 
vistos. Regulamenta-se o regime jurídico para 
a imigração meramente temporária, através do 
visto de estada temporária para o exercício de 
actividade sazonal e um regime de concessão de 
vistos para imigrantes empreendedores. 

Como forma de tornar Portugal mais atrac-
tivo para mão-de-obra altamente qualificada, 

é, designadamente, simplificado o regime de 
concessão de autorização de residência a inves-
tigadores, docentes do ensino superior e outros 
cidadãos estrangeiros altamente qualificados que 
pretendam desenvolver a sua actividade em 
centros de investigação, estabelecimentos de 
ensino superior ou outras entidades que acolham 
actividades altamente qualificadas, públicas ou 
privadas, nomeadamente empresas. 

Regulamenta-se, igualmente, o novo regime 
de concessão de autorização de residência a 
estrangeiros que queiram investir ou desenvolver 
uma actividade empresarial no País, contribuindo, 
assim, para a atracção de investimento criador de 
emprego e riqueza, num quadro jurídico flexível 
que permite valorizar tanto investimentos rele-
vantes pelo montante como outros realizados 
no âmbito da chamada economia social. 

O processo de concessão do visto de residên-
cia para o exercício de trabalho subordinado é 
devidamente enquadrado pela fixação anual, e 
mediante parecer da Comissão Permanente de 
Concertação Social, de um contingente global 
de oportunidades de emprego não preenchidas 
por cidadãos nacionais, cidadãos comunitários 
ou estrangeiros residentes em Portugal, visando 
ajustar as ofertas de emprego não preenchidas 
com o potencial de mão-de-obra estrangeira 
com a qualificação profissional adequada, tendo 
em consideração a importância de uma estreita 
cooperação com os países de origem de fluxos 
migratórios para a sua gestão. O regime proposto 
é aplicável sem prejuízo de regimes especiais ao 
abrigo de convenções internacionais. 

No que concerne ao reagrupamento familiar, 
além de se proceder à transposição da Directiva 
nº 2003/86/CE, do Conselho, de 22 de Setembro, 
em consequência da unificação dos estatutos 
jurídicos dos estrangeiros a residir legalmente 
em Portugal, precisam-se os termos em que é 
alargado o âmbito de aplicação pessoal do direito 
ao reagrupamento familiar a estrangeiros que 
dele estão excluídos à luz do regime anterior, em 
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especial, os titulares de vistos de trabalho e os 
titulares de autorizações de permanência, através 
da concessão imediata de títulos de residência e, 
em consequência, do direito de reagruparem de 
imediato com os seus familiares. Regulamenta-se, 
igualmente, o reagrupamento com o parceiro 
de facto. Os pedidos de reagrupamento familiar 
passam a poder ser tratados de forma conjunta 
e o seu deferimento implica a concessão auto-
mática de visto aos membros da família que se 
encontrem no estrangeiro. 

Regulamenta-se o estatuto de residente de 
longa duração, concedido a todos aqueles que 
residem legalmente há cinco anos, que implica 
além de um significativo conjunto de direitos, o 
direito específico de circularem no espaço eu-
ropeu e de aí se fixarem. Mantém-se igualmente 
a possibilidade de obtenção de uma autorização 
de residência permanente, acessível para todos 
os estrangeiros que residam legalmente por um 
período de cinco anos. 

Alargam-se os motivos que permitem a 
concessão de autorização de residência com 
dispensa de visto e a concessão excepcional 
de autorização de residência por razões hu-
manitárias e por razões de interesse público 
decorrentes do exercício de uma actividade re-
levante no domínio científico, cultural, desportivo, 
económico ou social. 

No que diz respeito ao afastamento/ex-
pulsão de estrangeiros do território nacional, 
consagram-se legalmente os limites genéricos 
à expulsão que decorrem da Constituição e da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem relativa ao artigo 8º da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem. Consagra-se 
igualmente uma protecção acrescida do residen-
te de longa duração contra medidas de expulsão, 
mediante a consideração da sua integração social 
e familiar e a consagração de efeito suspensivo 
do recurso judicial. Introduz-se a possibilidade de 
cancelamento de autorização de residência e de 
expulsão judicial de estrangeiros que cometam, 
ou em relação aos quais existam sérias razões 
para crer que irão cometer crimes de natureza 
muito grave, como o terrorismo. 

É assegurado o incentivo ao retorno vo-
luntário, mediante a eliminação da sanção de 
interdição de entrada, a qual passa a ser aplicável 
apenas em caso de afastamento coercivo. O 
imigrante em situação ilegal que se decida pelo 
regresso voluntário passa a estar numa situação 
mais favorável do que a do expulsando, na me-
dida em que pode voltar a imigrar legalmente, 
embora quando o faça no período de três anos 
tenha a obrigação de reembolsar o Estado pelas 
quantias gastas com o seu regresso. 

Assegura-se a concessão de autorização 
de residência a vítimas de tráfico de pessoas 
e de acções de auxílio à imigração ilegal que 
colaborem com a justiça. Este regime é essencial 
à perseguição das redes de tráfico de pessoas, 
sem contudo adoptar uma concepção utilita-
rista, na medida em que em primeira linha visa 
a protecção do estrangeiro enquanto vítima 
de um crime grave de violação de direitos 
humanos. 

Abandona-se a concepção legal da pessoa 
traficada como um mero imigrante ilegal, uma 

perspectiva que é tributária da Convenção de 
Varsóvia sobre o Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos, aprovada no âmbito do Conselho da 
Europa e que Portugal já assinou. 

Introduzem-se medidas para tornar mais 
eficaz a execução de ordens de expulsão, em 
especial de imigrantes em situação ilegal, de for-
ma a dissuadir a imigração clandestina, promover 
os canais legais de imigração e a preservação da 
ordem pública. Em especial, o estrangeiro que te-
nha sido objecto de uma decisão de expulsão fica 
entregue à custódia do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras para efeitos de imediata execução da 
decisão de expulsão, sem prejuízo da concessão 
de um prazo para abandono do território ou 
da sua colocação em centro de instalação tem-
porária ou sob vigilância electrónica quando tal 
execução imediata não é possível. 

Procura-se, assim, dar expressão a uma política 
de imigração ajustada, promotora de canais legais 
de imigração e dissuasiva da utilização de canais 
ilegais, associada a uma política coerente de 
integração da comunidade imigrante no nosso 
país. A imigração é assim encarada não apenas 
como factor de desenvolvimento económico, 
mas como relevante factor de enriquecimento 
social e cultural de Portugal. 

Foi ouvido o Conselho Consultivo para os 
Assuntos da Imigração. 

Assim: 
Ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 216º 

da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, e nos termos 
da alínea c) do artigo 199º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I
Entrada e saída de território nacional

Artigo 1º
Controlo fronteiriço

1 - O controlo fronteiriço e o controlo das 
pessoas na passagem das fronteiras externas 
rege-se pelo disposto no Regulamento (CE) nº 
562/2006, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 15 de Março, na Lei nº 23/2007, de 4 de 
Julho, e no presente decreto regulamentar. 

2 - A reposição excepcional do controlo 
documental nas fronteiras internas prevista no nº 
6 do artigo 6º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
rege-se pelo disposto nos artigos 23º a 31º do 
Regulamento (CE) nº 562/2006, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Março. 

3 - Compete às empresas transportadoras 
informar os passageiros que utilizem um troço 
interno de um voo com origem ou destino 
em países não signatários da Convenção de 
Aplicação do Acordo de Schengen de que estão 
sujeitos a controlo fronteiriço e que devem ser 
portadores de documento de viagem. 

Artigo 2º 
Desembaraço de saída de navios e 

embarcações 
1 - Após o controlo de saída de navio ou 

embarcação e concluindo-se que não existe 
qualquer impedimento resultante da aplicação 
do regime legal de estrangeiros, o Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF) emite o respectivo 
desembaraço de saída que envia à autoridade 

marítima, nos termos e para os efeitos previstos 
no regulamento geral das capitanias. 

2 - Estão isentas de desembaraço do SEF as 
embarcações de tráfego local, de pesca local 
e costeira e os rebocadores e embarcações 
auxiliares locais ou costeiras. 

Artigo 3º 
Autorização de acesso à zona 

internacional dos portos 
1 - A autorização de acesso à zona internacio-

nal dos portos é válida pelo tempo estritamente 
necessário à concretização da finalidade que 
motivou a sua concessão. 

2 - Sempre que a finalidade e a frequência 
do acesso o justifiquem, pode ser concedida 
autorização com validade mais alargada, não 
superior a um ano. 

3 - Às pessoas autorizadas pelo SEF a aceder 
à zona internacional é emitida autorização de 
acesso cujas condições de emissão e modelo 
são aprovados por despacho do membro do 
Governo responsável pela área de administração 
interna. 

Artigo 4º 
Validade dos documentos de viagem 
Para efeitos de entrada e saída do território 

português, a validade do documento de viagem 
apresentado deve ser superior em, pelo menos, 
três meses à duração da estada prevista, salvo 
quando se trate da reentrada de um estrangeiro 
residente no País ou nos casos excepcionais 
previstos no nº 4 do artigo 13º. 

Artigo 5º 
Termo de responsabilidade 

1 - O termo de responsabilidade que garanta 
a alimentação e alojamento a nacional de Estado 
terceiro que pretenda entrar no País, bem como 
a reposição de custos de afastamento, em caso 
de permanência ilegal, deve ser subscrito por 
cidadão por tuguês ou cidadão estrangeiro 
habilitado a permanecer regularmente em 
território nacional. 

2 - O termo de responsabilidade constitui pro-
va da posse de meios de subsistência suficientes, 
sem prejuízo da possibilidade de apresentação 
de outros meios válidos de prova. 

3 - O SEF pode fazer depender a aceitação 
dos termos de responsabilidade de prova de 
capacidade financeira do seu subscritor. 

4 - O termo de responsabilidade a apresen-
tar pelos agentes de navegação, nos termos do 
nº 6 do artigo 8º da Lei nº 23/2007, de 4 de 
Julho, está sujeito às condições previstas nos nos 
2 a 4 do artigo 12º do mesmo diploma legal. 

5 - O termo de responsabilidade deve ser re-
digido em conformidade com modelo a aprovar 
por despacho do director-geral do SEF. 

6 - O SEF cria e mantém um registo dos 
termos de responsabilidade apresentados nos 
termos dos números anteriores. 

Artigo 6º 
Verificação da autenticidade dos 

documentos 
As autoridades competentes para a emissão 

de documentos devem disponibilizar ao SEF, por 
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via adequada, incluindo a electrónica, o acesso 
aos pedidos respeitantes à sua concessão ou 
emissão, facultando a consulta do respectivo 
processo e duplicados sempre que tal seja 
requerido ou se justifique. 

Artigo 7º 
Responsabilidade dos transportadores 

1 - Compete ao transportador, logo que 
notificado nos termos do nº 3 do artigo 38º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, suportar todos os 
encargos inerentes à permanência do cidadão 
estrangeiro na respectiva zona internacional 
ou em unidade habitacional situada no interior 
de território nacional até ao momento do seu 
reembarque. 

2 - As despesas mencionadas no nº 4 do 
artigo 41º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
incluem, além da taxa prevista, as corres-
pondentes ajudas de custo, seguro pessoal 
adequado, transporte, alojamento, bem como 
outras directamente decorrentes da execução 
da escolta. 

3 - O regime mencionado no número anterior 
aplica-se às situações relativamente às quais o 
transportador solicite escolta, desde que o SEF 
conclua pela sua necessidade. 

4 - No caso de transporte por via marítima, 
respondem solidariamente pelos encargos os 
armadores e os agentes de navegação que os 
representam. 

Artigo 8º 
Entrada e saída de menores 

1 - A entrada no País de menores estrangeiros 
desacompanhados de quem exerce o poder 
paternal apenas deve ser autorizada quando 
exista cidadão português ou cidadão estrangei-
ro que permaneça regularmente em Portugal 
que se responsabilize pela sua estada, após 
confirmação de existência de autorização válida 
adequada emitida pelo respectivo representante 
legal e avaliação de todos os demais elementos 
pertinentes. 

2 - No caso de recusa de entrada e de re-
gresso do menor desacompanhado, a companhia 
transportadora deve assegurar que o menor 
é entregue no país de origem ou ponto onde 
iniciou a sua viagem a quem exerce o poder 
paternal ou a pessoa ou organização a quem o 
mesmo possa ser confiado. 

3 - Os menores estrangeiros residentes 
no País que desejem sair por uma fronteira 
externa desacompanhados de quem exerce o 
poder paternal devem apresentar autorização 
subscrita por um dos progenitores ou por 
quem, no caso, seja responsável pelo mesmo, 
certificada por qualquer das formas legalmente 
previstas. 

4 - Sempre que existam dúvidas relativamente 
à situação do menor, o SEF realiza todas as 
diligências necessárias à sua identificação, com 
vista a garantir a sua protecção e adequado 
encaminhamento. 

Artigo 9º 
Transmissão de dados 

O SEF estabelece os procedimentos e as 
soluções tecnológicas adequadas para a trans-

missão pelas transportadoras aéreas, armadores 
ou agentes de navegação, dos dados previstos 
no artigo 42º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
nos termos a definir por portaria do membro 
do Governo responsável pela área da adminis-
tração interna. 

CAPÍTULO II
Vistos

Secção I
Vistos concedidos no estrangeiro

Artigo 10º 
Pedido de visto 

1 - O pedido de visto que, por força da 
legislação aplicável, deva ser apresentado numa 
embaixada, posto consular de carreira ou secção 
consular é formulado em impresso próprio, 
assinado pelo requerente e instruído com toda 
a documentação necessária. 

2 - Salvo razões atendíveis, o pedido deve ser 
apresentado pelo requerente no país da sua re-
sidência habitual ou no país da área da jurisdição 
consular do Estado da sua residência. 

3 - Quando o requerente for menor ou in-
capaz, o pedido de visto deve ser assinado pelo 
respectivo representante legal. 

4 - Em casos excepcionais, devidamente jus-
tificados, ou quando a legislação expressamente 
o permita, o responsável pela embaixada, posto 
consular de carreira ou secção consular pode 
dispensar a presença do requerente, devendo 
os motivos da dispensa constar no formulário 
do pedido. 

5 - A apresentação do pedido de visto pode 
dar lugar à aposição, no passaporte do reque-
rente, desde que solicitada pelo próprio, de um 
carimbo contendo os elementos respeitantes 
à data, embaixada, posto consular de carreira 
ou secção consular onde foi solicitado, salvo 
nos casos de passaportes diplomáticos ou de 
serviço. 

6 - O modelo de impresso previsto no nº 1 
está também disponível em suporte electrónico 
no sítio da Internet disponibilizado pelo Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros. 

Artigo 11º 
Elementos do pedido 

Do pedido de visto, apresentado em for-
mulário próprio, devem constar os seguintes 
elementos: 

a) A identificação completa do requerente 
e, caso seja titular de passaporte familiar ou de 
passaporte colectivo, do cônjuge, dos depen-
dentes ou dos elementos do grupo que neles 
se encontram mencionados que pretendam 
beneficiar do visto, quando aplicável; 

b) O tipo, número, data e local de emissão e 
validade do documento de viagem e a identifi-
cação da autoridade que o emitiu; 

c) O objectivo da estada; 
d) O período de permanência; 
e) Nome da pessoa ou da empresa de acolhi-

mento e nome da pessoa a contactar na empresa 
de acolhimento, quando aplicável; 

f) Local previsto de alojamento, quando 
aplicável. 

Artigo 12º 
Documentos a apresentar 

1 - Sem prejuízo dos documentos específicos 
exigíveis para cada tipo de visto, os pedidos são 
instruídos com os seguintes documentos: 

a) Duas fotografias iguais, tipo passe, a cores 
e fundo liso, actualizadas e com boas condições 
de identificação do requerente; 

b) Passapor te ou outro documento de 
viagem válido; 

c) Certificado do registo criminal emitido pela 
autoridade competente do país de nacionalidade 
do requerente ou do país em que este resida há 
mais de um ano, quando sejam requeridos vistos 
de estada temporária e de residência; 

d) Requerimento para consulta do registo crimi-
nal português pelo SEF, quando sejam requeridos 
vistos de estada temporária e de residência; 

e) Seguro de viagem válido, que permita cobrir 
as despesas necessárias por razões médicas, 
incluindo assistência médica urgente e eventual 
repatriamento; 

f) Comprovativo da existência de meios de 
subsistência, tal como definidos por portaria 
conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas da administração interna e do traba-
lho e da solidariedade social, atenta a natureza 
do tipo de visto solicitado; 

g) Cópia do título de transporte de regresso, 
salvo quando seja solicitado visto de residência 
para efeitos de reagrupamento familiar ou para 
actividade de investigação, actividade docente em 
estabelecimento de ensino superior ou altamente 
qualificada. 

2 - O documento previsto na alínea f) do 
número anterior pode ser dispensado aos ti-
tulares de passaporte diplomático e de serviço 
especial ou oficial. 

3 - As missões diplomáticas ou os postos con-
sulares podem decidir, caso a caso, abrir uma ex-
cepção à exigência de seguro médico de viagem 
para os titulares de passaportes diplomáticos, de 
serviço e outros passaportes oficiais, ou quando 
tal possa proteger os interesses nacionais em 
matéria de política externa, de política de desen-
volvimento ou outras áreas de relevante interesse 
público, devendo ser assegurada, no prazo de 
90 dias após a entrada em território nacional, a 
subscrição de adequado seguro de saúde. 

4 - Tratando-se de pedido de visto respeitante 
a menor sujeito ao exercício do poder paternal 
ou incapaz sujeito a tutela, deve ser apresentada 
a respectiva autorização. 

5 - Podem ser isentos de apresentação de se-
guro de viagem os requerentes que comprovem 
a impossibilidade da sua obtenção. 

6 - Os cidadãos menores de 16 anos estão 
isentos de junção ao processo de informação 
sobre registo criminal. 

Artigo 13º 
Instrução do pedido 

1 - A autoridade diplomática ou consular, na 
instrução do pedido, deve: 

a) Comprovar a identidade do requerente; 
b) Verificar se o requerente está indicado, 

para efeitos de não admissão, no Sistema de 
Informação Schengen; 

c) Verificar a regularidade, autenticidade e vali-
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dade do documento de viagem apresentado pelo 
requerente, tendo em conta, neste último caso, 
que a mesma deve ultrapassar, em pelo menos três 
meses, a data limite da permanência requerida; 

d) Comprovar se o documento de viagem 
permite o regresso do requerente ao país de 
origem ou a sua entrada num país terceiro; 

e) Apurar da existência e validade da autori-
zação de saída ou do visto de regresso ao país 
de proveniência, sempre que esta formalidade 
seja requerida pelas autoridades competentes, 
devendo observar-se o mesmo procedimento 
relativamente à autorização de entrada num 
país terceiro; 

f) Confirmar se o documento de viagem é 
reconhecido e válido para todos os países signa-
tários da Convenção de Aplicação, salvo quando 
o visto solicitado seja exclusivamente válido para 
uma ou várias Partes Contratantes, sendo, neste 
caso, suficiente o seu reconhecimento pelas 
autoridades competentes; 

g) Confirmar se a situação económica do 
requerente e a duração da estada são adequadas 
ao custo e objectivos da viagem, podendo ser 
apresentado termo de responsabilidade; 

h) Nas situações excepcionais previstas no 
nº 2 do artigo 10º, verificar as razões que o 
requerente invoca para apresentar o pedido 
em país diferente daquele onde tem residência 
habitual e se aí se encontra regularmente, efec-
tuando, sempre que necessário, consulta prévia 
à respectiva autoridade central; 

i) Exigir a apresentação dos elementos que 
sejam necessários ao esclarecimento de quaisquer 
dúvidas acerca dos elementos constantes do pe-
dido, designadamente perícias médico-legais com-
provativas dos laços de parentesco invocados; 

j) Verificar se o requerente se deslocou a 
Portugal em ocasiões anteriores e se nestas 
não excedeu o período de permanência 
autorizado; 

l) Emitir o respectivo parecer devidamente 
fundamentado; 

m) Registar o pedido no sistema de informa-
ção de vistos, previsto no artigo 39º 

2 - A autoridade diplomática ou consular 
pode fazer depender a aceitação do termo de 
responsabilidade previsto na alínea g) do núme-
ro anterior de prova de capacidade financeira 
do seu subscritor. 

3 - A autoridade consular competente pode, 
em qualquer fase do processo, exigir a presença 
do requerente na missão diplomática ou posto 
consular de carreira, tendo em vista a recolha de 
elementos cujo conhecimento seja conveniente 
para a instrução e decisão do pedido. 

4 - Excepcionalmente, nomeadamente por 
razões urgentes de carácter humanitário ou de 
interesse nacional, podem ser apostos vistos em 
documentos de viagem cujo período de validade 
seja inferior a três meses, desde que a validade 
do documento seja superior à do visto e a garan-
tia de regresso não fique comprometida. 

Artigo 14º 
Parecer obrigatório 

1 - O prazo de 20 dias para emissão dos pare-
ceres previstos no artigo 53º da Lei nº 23/2007, 
de 4 de Julho, é contado a partir do dia seguinte 

ao da recepção do pedido de parecer pela 
entidade responsável pela emissão do mesmo, 
por via electrónica quando possível. 

2 - Nas representações diplomáticas e consu-
lares onde estejam colocados oficiais de ligação 
do SEF o parecer prévio previsto no número 
anterior é processado pelos mesmos. 

Artigo 15º 
Indeferimento liminar do pedido 

A autoridade consular pode indeferir limi-
narmente os pedidos não identificados ou cujo 
teor seja ininteligível. 

Artigo 16º 
Visto de escala e de trânsito 

1 - O pedido de visto de escala ou de trânsito 
deve ser acompanhado de cópia do título de 
transporte para o país de destino final, bem 
como de prova de que o passageiro se encon-
tra habilitado com o correspondente visto de 
entrada nesse país, sempre que exigível. 

2 - Sem prejuízo do disposto no artigo 5º, 
o requerente de visto de trânsito deve fazer 
prova de que dispõe de meios de subsistência 
suficientes, quer para o período de estada, quer 
para a viagem para o país onde tem garantida 
a sua admissão, nos termos a fixar por portaria 
dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e do trabalho e 
da solidariedade social. 

Artigo 17º 
Visto de curta duração 

O pedido de visto de curta duração é acom-
panhado de prova do objectivo e das condições 
da estada prevista. 

Artigo 18º 
Visto de estada temporária 

para tratamento médico e para 
acompanhamento familiar 

1 - O pedido de visto de estada temporária 
previsto na alínea a) do nº 1 do artigo 54º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, é acompanhado de 
relatório médico e comprovativo emitido pelo 
estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente 
reconhecido de que o requerente tem assegurado 
o internamento ou o tratamento ambulatório. 

2 - O pedido de visto de estada temporária 
previsto na alínea g) do nº 1 do artigo 54º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é acompanhado 
de comprovativo dos laços de parentesco que 
justificam o acompanhamento. 

3 - Os pedidos de visto previstos nos núme-
ros anteriores obedecem ainda ao disposto no 
artigo 52º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

4 - Para efeitos de concessão de visto para 
acompanhamento familiar são considerados o 
cônjuge, a pessoa com quem viva em união de 
facto, os ascendentes, os filhos ou pessoa com 
outro vínculo de parentesco e, no caso de me-
nores ou incapazes, na falta de familiar, a pessoa a 
cargo de quem estejam ou familiares desta. 

Artigo 19º 
Visto de estada temporária no âmbito 

da transferência de trabalhadores 
1 - O pedido de visto de estada temporária 

previsto no artigo 55º da Lei nº 23/2007, de 4 
de Julho, é acompanhado dos documentos que 
atestem o cumprimento dos requisitos previstos 
nas alíneas a) e b) do mesmo artigo. 

2 - Quando o estabelecimento de onde é 
transferido o requerente se situe no país em que 
apresente o pedido, os comprovativos podem ser 
emitidos por esse mesmo estabelecimento. 

Artigo 20º 
Visto de estada temporária para 

exercício de uma actividade 
profissional subordinada ou 

independente de carácter temporário 
1 - O pedido de visto de estada temporária 

previsto na alínea c) do nº 1 do artigo 54º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é acompanhado 
dos seguintes documentos: 

a) Promessa ou contrato de trabalho no âm-
bito de uma actividade profissional subordinada 
de carácter temporário; ou 

b) Contrato de sociedade ou de prestação de 
serviços no âmbito de uma actividade profissio-
nal independente de carácter temporário; 

c) Quando aplicável, declaração emitida pela 
entidade competente para a verificação dos 
requisitos do exercício de profissão que, em 
Portugal, se encontre sujeita a qualificações 
especiais; 

d) Declaração, a emitir pelo IEFP, de que a 
promessa ou contrato de trabalho se refere 
a oferta disponível para cidadãos nacionais de 
países terceiros. 

2 - O IEFP aprecia as ofertas de emprego 
para actividade de carácter temporário apre-
sentadas pelas entidades empregadoras ao 
abrigo do artigo 56º da Lei nº 23/2007, de 4 
de Julho, e publicita-as, depois de devidamente 
identificadas e numeradas, em local próprio do 
seu sítio na Internet, 30 dias após a apresentação 
da oferta de emprego. 

3 - As embaixadas e postos consulares 
acedem à informação disponível no sítio de 
Internet do IEFP e publicitam as ofertas de 
emprego em local próprio e divulgam-nas, por 
via diplomática, junto dos serviços competentes 
do país terceiro. 

4 - Os cidadãos nacionais de países terceiros 
que pretendam ocupar uma oferta de emprego 
para actividade de carácter temporário apresen-
tam a sua candidatura, preferencialmente por via 
electrónica, para endereço próprio da entidade 
empregadora. 

5 - A divulgação das ofertas de emprego 
pode ser suspensa a pedido da entidade em-
pregadora e sê-lo-á sempre uma vez ocorrido 
o seu preenchimento. 

6 - As entidades empregadoras procedem à 
selecção e informam directamente o candidato 
que vai preencher o posto de trabalho e enviam 
os documentos referidos nas alíneas a) ou b) e 
d) do nº 1 para que o trabalhador possa solicitar 
o visto junto do posto consular. 

7 - Todos os procedimentos referidos nos 
números anteriores podem ser efectuados 
por comunicação electrónica, designadamente 
através de sítio próprio do IEFP na Internet, 
sem prejuízo de recurso a outros meios de 
comunicação. 
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8 - Com vista a monitorizar as promessas 
de contrato de trabalho emitidas por entidade 
patronal, o sistema de informação que gere 
as comunicações e procedimentos regista o 
histórico disponível. 

9 - A Direcção-Geral dos Assuntos Consulares 
e das Comunidades Portuguesas regista o visto 
no sistema de informação de vistos previsto no 
artigo 39º e informa o IEFP sobre a sua conces-
são, no prazo máximo de cinco dias. 

Artigo 21º 
Visto de estada temporária para 

actividade de investigação, actividade 
docente em estabelecimento de ensino 

superior ou altamente qualificada 
1 - O pedido de visto de estada temporária 

previsto no artigo 57º da Lei nº 23/2007, de 4 
de Julho, é acompanhado dos documentos que 
atestem o cumprimento dos requisitos previstos 
nas alíneas a) e b) do mesmo artigo. 

2 - Os centros de investigação, os estabeleci-
mentos de ensino superior ou outras entidades, 
públicas ou privadas, nomeadamente empresas, 
que acolham actividade altamente qualificada, 
podem remeter os documentos referidos 
no número anterior ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior que os envia, ou 
a correspondente informação, de preferência 
por via electrónica, ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, tendo em vista a celeridade e faci-
litação na tramitação do pedido de visto. 

3 - Carece de parecer prévio obrigatório 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior a concessão de vistos para o exercício 
de actividade altamente qualificada quando 
exista dúvida quanto ao enquadramento dessa 
actividade nos termos da alínea a) do artigo 3º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

4 - O parecer referido no número anterior é 
emitido no prazo de 20 dias, findo o qual a ausência 
de emissão corresponde a parecer favorável. 

Artigo 22º 
Visto de estada temporária para o 
exercício de actividade desportiva 

amadora 
O pedido de visto de estada temporária 

previsto na alínea e) do nº 1 do artigo 54º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é acompanhado 
de documento emitido pela respectiva federação, 
confirmando o exercício da actividade despor-
tiva, bem como de termo de responsabilidade 
subscrito pela associação ou clube desportivo, 
assumindo a responsabilidade pelo alojamento e 
pelo pagamento de eventuais cuidados de saúde 
e despesas de repatriamento. 

Artigo 23º 
Visto de estada temporária em casos 

excepcionais 
1 - O pedido de visto de estada temporária 

previsto na alínea f) do nº 1 do artigo 54º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, é acompanhado do 
comprovativo da situação de excepcionalidade, 
relevando, para o efeito, a estada temporária de 
cidadãos nacionais de países terceiros que se 
encontrem abrangidos pelos acordos, protocolos 
ou instrumentos similares bilaterais, nomeada-

mente sobre trabalhos em férias, nas condições 
e termos aí previstos. 

2 - Para efeitos da alínea f) do nº 1 do artigo 
54º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, o visto de 
estada temporária no âmbito dos compromissos 
internacionais ao nível da liberdade de prestação 
de serviços é emitido mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 

a) Contrato de prestação de ser viços 
celebrado entre o cidadão estrangeiro e o 
consumidor final; 

b) Certificado de posse das habilitações 
técnicas requeridas para a prestação do serviço 
em causa. 

Artigo 24º 
Visto de residência 

São definidos por por taria conjunta dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da administração interna e do trabalho e da 
solidariedade social os comprovativos de posse 
de meios de subsistência necessários para: 

a) Os pedidos de vistos de residência para 
o exercício de actividade profissional, estudo, 
estágio profissional não remunerado ou vo-
luntariado; 

b) Os pedidos de visto efectuados por cida-
dãos estrangeiros reformados; 

c) Os pedidos de visto efectuados por cida-
dãos estrangeiros que vivam de rendimentos 
de bens móveis ou imóveis ou da propriedade 
intelectual; 

d) Os pedidos de visto efectuados por cida-
dãos estrangeiros que vivam de rendimentos de 
aplicações financeiras; 

e) Os pedidos de visto efectuados por cida-
dãos estrangeiros com a qualidade de ministros 
do culto, membros de instituto de vida consagra-
da ou que exerçam profissionalmente actividade 
religiosa e que, como tal, seja certificada pela 
igreja ou comunidade religiosa a que pertençam, 
devidamente reconhecidas nos termos da ordem 
jurídica portuguesa. 

Artigo 25º 
Instrumentos bilaterais de 

simplificação 
A selecção e recrutamento de trabalhadores 

nacionais de países terceiros, para preenchimento 
de ofertas de emprego que se enquadrem no 
contingente mencionado no nº 2 do artigo 59º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, e das ofertas 
de emprego para trabalho temporário, pode ser 
objecto de protocolo a celebrar entre o Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP), 
e os serviços públicos de emprego congéneres 
de países terceiros, a publicitar no sítio do IEFP 
na Internet. 

Artigo 26º 
Contingente global indicativo de 

oportunidades de emprego 
Os procedimentos e elementos necessários 

para definição do contingente global indicativo 
de oportunidades de emprego a aprovar por 
resolução do Conselho de Ministros, nos termos 
previstos no nº 2 do artigo 59º da Lei nº 23/2007, 
de 4 de Julho, são da responsabilidade do Ministé-
rio do Trabalho e da Solidariedade Social. 

Artigo 27º 
Publicitação de ofertas de emprego 
1 - Cada oferta de emprego que se enqua-

dre no contingente mencionado no nº 2 do 
artigo 59º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
apresentada por entidade empregadora junto 
do IEFP é publicitada em local próprio no sítio 
do IEFP na Internet, 30 dias após o momento 
da sua apresentação, devidamente identificada 
e numerada, ficando também disponível para 
cidadãos nacionais de países terceiros. 

2 - Quando a entidade empregadora não 
autorize a publicitação da oferta segue-se o 
procedimento previsto no artigo 29º.

3 - As embaixadas e postos consulares ace-
dem à informação disponível no sítio do IEFP 
na Internet, publicitam as ofertas de emprego 
em local próprio e divulgam-nas, por via di-
plomática, junto dos serviços competentes do 
país terceiro. 

4 - A divulgação das ofertas de emprego pode 
ser suspensa a pedido da entidade empregadora 
e sê-lo-á sempre uma vez ocorrido o seu pre-
enchimento. 

Artigo 28º 
Candidatura a ofertas de emprego 
1 - Os cidadãos nacionais de países terceiros 

que pretendam ocupar uma oferta de emprego 
apresentam a sua candidatura, preferencialmente 
por via electrónica, para endereço próprio da 
entidade empregadora. 

2 - As entidades empregadoras enviam ao 
cidadão estrangeiro seleccionado contrato de 
trabalho ou promessa de contrato de trabalho 
junto com a declaração emitida pelo IEFP para 
que aquele possa solicitar o visto junto do 
consulado. 

3 - Todos os procedimentos referidos nos 
números anteriores são efectuados por comu-
nicação electrónica, designadamente através de 
sítio próprio do IEFP na Internet, sem prejuízo de 
recurso a outros meios de comunicação. 

Artigo 29º 
Procedimento aplicável 

1 - As entidades empregadoras que preten-
dam celebrar contrato de trabalho ou promessa 
de contrato de trabalho com nacional de país 
terceiro que se encontre no seu país de origem, 
nos termos da alínea a) do nº 5 do artigo 59º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, e que se enqua-
dre em sector de actividade não excluído pelo 
contingente global indicativo de oportunidades 
de emprego mencionado no nº 2 do mesmo 
artigo, devem requerer junto do IEFP declaração 
comprovativa de que a oferta de emprego se 
encontra abrangida pelo contingente global em 
vigor e de que não foi preenchida por trabalha-
dor que goze de preferência, a emitir 30 dias após 
a apresentação da mesma oferta. 

2 - As entidades empregadoras que preten-
dam efectuar uma manifestação individualizada 
de interesse na contratação de nacional de país 
terceiro que se encontre no seu país de origem, 
nos termos da alínea b) do nº 5 do artigo 59º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, devem re-
querer junto do IEFP declaração comprovativa 
dos requisitos referidos no número anterior, 



58Vida Judiciária Novembro/2007

emitida no mesmo prazo, sendo aplicáveis para 
obtenção de visto os procedimentos previstos 
no artigo 30º. 

3 - Nas situações excepcionais previstas no nº 
7 do artigo 59º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
as entidades empregadoras devem requerer 
junto do IEFP declaração comprovativa de que 
a oferta de emprego não foi preenchida por 
trabalhador que goze de preferência nos termos 
do nº 1 do mesmo artigo, a emitir 30 dias após 
a apresentação da mesma oferta. 

4 - Todos os procedimentos referidos nos 
números anteriores são efectuados por comu-
nicação electrónica, através de sítio próprio do 
IEFP na Internet. 

Artigo 30º 
Visto de residência para o exercício de 

actividade profissional subordinada 
1 - O pedido de visto de residência para o 

exercício de actividade profissional subordinada 
é acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Contrato de trabalho, promessa de contra-
to de trabalho ou manifestação individualizada 
de interesse; 

b) Declaração comprovativa emitida pelo 
IEFP nos termos dos nos 1, 2 ou 3 do artigo 
anterior; 

c) Comprovativo de que está habilitado ao 
exercício da profissão, quando esta se encontre 
regulamentada em Portugal. 

2 - Nas situações excepcionais previstas no nº 
7 do artigo 59º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
o visto, instruído com os elementos previstos no 
mesmo preceito legal, só pode ser concedido 
mediante autorização expressa do director-geral 
dos Assuntos Consulares e das Comunidades 
Portuguesas e após o parecer do SEF previsto 
no nº 1 do artigo 53º da Lei nº 23/2007, de 4 
de Julho, devendo ser registado no sistema de 
informação de vistos. 

3 - A Direcção-Geral dos Assuntos Consula-
res e das Comunidades Portuguesas, no prazo 
máximo de cinco dias, informa o IEFP sobre a 
concessão do visto, que retira a correspondente 
oferta do sistema de informação previsto no 
artigo 27º 

Artigo 31º 
Visto de residência para o exercício de 
actividade profissional independente 
ou para imigrantes empreendedores 
1 - O pedido de visto de residência para o 

exercício de actividade profissional indepen-
dente, constante da lista de profissões em vigor 
para identificação de sujeitos passivos de IRS, é 
acompanhado de: 

a) Contrato de sociedade ou contrato ou 
proposta escrita de contrato de prestação de 
serviços; 

b) Quando aplicável, declaração emitida 
pela entidade competente para a verificação 
dos requisitos do exercício de profissão que, 
em Portugal, se encontre sujeita a qualificações 
especiais. 

2 - O pedido de visto de residência para 
imigrantes empreendedores que pretendam 
investir em Portugal ou já o tenham feito é 
acompanhado de: 

a) Declaração de que realizou ou pretende 
realizar uma operação de investimento em 
Portugal, com indicação da sua natureza, valor 
e duração; e 

b) Comprovativo de que efectuou operações 
de investimento; ou 

c) Comprovativos de que possui meios 
financeiros disponíveis em Portugal, incluindo 
os obtidos junto de instituição financeira em 
Portugal, e da intenção de proceder a uma ope-
ração de investimento em território português, 
devidamente descrita e identificada. 

3 - O pedido de visto de residência previsto 
no número anterior será apreciado tendo em 
conta, nomeadamente, a relevância económica, 
social, científica, tecnológica, ou cultural do 
investimento. 

Artigo 32º 
Visto de residência para actividade de 
investigação, actividade docente em 

estabelecimento de ensino superior ou 
altamente qualificada 

1 - O pedido de visto de residência previsto 
no artigo 61º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
é acompanhado dos documentos que atestem 
o cumprimento dos requisitos previstos nos n.os 
1 e 2 do mesmo artigo. 

2 - Os centros de investigação, os estabe-
lecimentos de ensino superior ou outras en-
tidades, públicas ou privadas, nomeadamente 
empresas, que acolham actividade altamente 
qualificada, podem remeter os documentos 
referidos no número anterior ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que 
os envia, ou a correspondente informação, de 
preferência por via electrónica, ao Ministério 
dos Negócios Estrangeiros tendo em vista 
a celeridade e facilitação na tramitação do 
pedido de visto. 

3 - Carece de parecer prévio obrigatório 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior a concessão de vistos para o exercício 
de actividade altamente qualificada quando 
exista dúvida quanto ao enquadramento dessa 
actividade nos termos da alínea a) do artigo 3º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

4 - O parecer referido no número anterior 
é emitido no prazo de 20 dias, findo o qual a 
ausência de emissão corresponde a parecer 
favorável. 

Artigo 33º 
Visto de residência para estudo, 

intercâmbio de estudantes, estágio 
profissional ou voluntariado 

1 - O pedido de visto de residência para 
frequência de programa de estudo no ensino 
secundário é acompanhado de: 

a) Documento emitido pelo estabelecimen-
to de ensino confirmando que o mesmo foi 
aceite; 

b) Declaração comprovativa do seu acolhi-
mento por família, nas condições previstas na 
alínea c) do nº 5 do artigo 62º da Lei nº 23/2007, 
de 4 de Julho; ou 

c) Comprovativo de alojamento assegurado. 
2 - O pedido de visto de residência para 

frequência de programa de estudo no ensino 

superior é acompanhado de documento emitido 
pelo estabelecimento de ensino confirmando 
que o requerente preenche as condições de 
admissão ou de que foi admitido. 

3 - É dispensada a entrega dos documentos 
previstos na alínea a) do nº 1 e no nº 2 nos casos 
em que os requerentes sejam beneficiários de 
bolsas de estudo atribuídas pelo Instituto Portu-
guês de Apoio ao Desenvolvimento, I. P., entidade 
que informa as embaixadas, postos consulares 
de carreira ou secções consulares portuguesas 
da sua condição para efeitos de concessão de 
visto de residência. 

4 - O pedido de visto de residência para fre-
quência de estágio profissional não remunerado 
é acompanhado de documento emitido por 
empresa ou organismo de formação profissio-
nal oficialmente reconhecido, atestando a sua 
admissão no estágio, o programa de estágio e, se 
necessário, o contrato de formação, bem como 
a calendarização do curso. 

5 - O pedido de visto de residência para 
voluntariado é acompanhado de documento 
que comprove que o requerente tem a idade 
mínima fixada em portaria do membro do Go-
verno responsável pela área da administração 
interna e de que foi admitido por uma organi-
zação responsável em Portugal pelo programa 
de voluntariado em que participe, oficialmente 
reconhecida. 

Artigo 34º 
Visto de residência no âmbito da 

mobilidade de estudantes do ensino 
superior 

O pedido de visto de residência apresenta-
do por nacional de Estado terceiro que resida 
como estudante do ensino superior num Estado 
membro da União Europeia e que se candidate 
a frequentar em Portugal parte de um programa 
de estudos já iniciado ou a completá-lo com um 
programa de estudos afins é acompanhado dos 
seguintes documentos: 

a) Comprovativos de que preenche as con-
dições estabelecidas nos nos 2 e 4 do artigo 62º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho; 

b) Comprovativo de que participa num pro-
grama de intercâmbio comunitário ou bilateral 
ou de que foi admitido como estudante num 
Estado membro da União Europeia durante um 
período não inferior a dois anos. 

Secção II
Disposições complementares

Artigo 35º 
Parecer prévio obrigatório 

1 - Sempre que a concessão de visto dependa 
de parecer obrigatório do SEF, o responsável pela 
embaixada, ou posto consular de carreira ou 
secção consular remete o processo devidamente 
instruído, acompanhado do respectivo parecer 
sobre a sua admissibilidade, através do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, sempre que possível 
por via electrónica. 

2 - Para cumprimento do disposto nos nos 1, 
2, 3 e 5 do artigo 53º da Lei nº 23/2007, de 4 
de Julho, é competente o director-geral do SEF, 
com possibilidade de delegação. 
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3 - Nas representações diplomáticas e consu-
lares onde estejam colocados oficiais de ligação 
do SEF, o parecer prévio previsto no nº 1 pode 
ser processado pelos mesmos, nos termos de 
despacho a proferir pelo director-geral do SEF. 

4 - A consulta prévia prevista no nº 4 do artigo 
53º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é efectuada 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, direc-
tamente ao Serviço de Informações de Segurança, 
devendo este informar também o SEF, sempre 
que o parecer seja desfavorável à admissão do 
cidadão estrangeiro no território nacional. 

5 - A aplicação do disposto na alínea b) do nº 
1 do artigo 53º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
é assegurada através da utilização do sistema de 
informação de vistos. 

Artigo 36º 
Concessão dos vistos 

1 - Os vistos devem ser apostos em docu-
mentos de viagem válidos e reconhecidos por 
Portugal. 

2 - O período de permanência autorizado 
pelo visto fica condicionado à observância do 
disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 13º, sem 
prejuízo do disposto no nº 4 do mesmo artigo. 

3 - A validade do visto concedido a familiares 
acompanhantes de titulares de visto de estada 
temporária não pode ultrapassar a validade do 
visto do familiar a acompanhar. 

4 - As embaixadas, secções consulares e 
postos consulares de carreira podem, a título 
excepcional, autorizar a aposição de visto, em 
folha autónoma, a qual deve sempre acompanhar 
o documento de viagem. 

5 - A concessão de vistos é da competência do 
responsável pela embaixada, secção consular ou 
posto consular de carreira e, nas suas ausências e 
impedimentos, do respectivo substituto legal. 

Artigo 37º 
Prazo para emissão dos vistos 

consulares 
Os vistos consulares devem ser emitidos no 

prazo máximo de 90 dias após a sua concessão, 
caducando, após tal prazo, se a não emissão for 
devida a não comparência do requerente. 

Artigo 38º 
Relação de vistos concedidos 

1 - Os postos consulares enviam aos serviços 
competentes do Ministério dos Negócios Estran-
geiros a relação mensal dos vistos concedidos. 

2 - Da relação referida no número anterior 
consta o nome, nacionalidade, tipo de visto, 
número e tipo de passaporte, validade do visto, 
período de permanência e consulta prévia, bem 
como nos casos referentes a actividade de inves-
tigação, actividade docente em estabelecimento 
de ensino superior ou altamente qualificada, a 
entidade contratante ou similar e a discriminação 
da actividade. 

3 - Na relação devem ser colocados os 
comprovativos da utilização das vinhetas na 
concessão de vistos. 

4 - As vinhetas inutilizadas devem acompa-
nhar a relação a que se referem os números 
anteriores. 

5 - No momento da concessão, as embaixadas, 

as secções consulares e os postos consulares de 
carreira comunicam ao SEF, por via electrónica, 
os vistos de residência e de estada temporária 
concedidos sem consulta prévia, nos termos 
do nº 3 do artigo 53º da Lei nº 23/2007, de 4 
de Julho. 

6 - Os processos de vistos de residência e 
de estada temporária concedidos sem consulta 
prévia nos termos do nº 3 do artigo 53º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, devem ser enviados 
mensalmente ao SEF, sempre que possível por 
via electrónica, mencionando expressamente o 
domicílio indicado em território nacional. 

Artigo 39º 
Sistema de informação de vistos 

Nos termos das disposições regulamentares 
comunitárias, o SEF organiza o sistema português 
de informação sobre vistos no quadro do sistema 
europeu de informações sobre vistos. 

Artigo 40º 
Dispensa de visto de residência 

1 - Não carecem do visto de residência ou 
de estada temporária os cidadãos nacionais 
de países terceiros residentes num Estado 
membro da União Europeia e regularmente 
empregados numa empresa estabelecida 
num Estado membro da União Europeia 
que, mantendo o respectivo vínculo laboral, 
se desloquem a território por tuguês para 
prestar serviços. 

2 - Os cidadãos a que se refere o número 
anterior devem, no prazo de três dias após 
a entrada em território nacional, efectuar 
junto do SEF a declaração de entrada, nos 
termos do artigo 14º da Lei nº 23/2007, de 
4 de Julho. 

3 - Mediante apresentação de comprova-
tivos das circunstâncias mencionadas no nº 1, 
o SEF prorroga a permanência nos termos do 
artigo 71º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
pelo tempo de duração correspondente ao do 
destacamento. 

Secção III
Vistos concedidos em postos de 

fronteira

Artigo 41º 
Vistos de trânsito e de curta duração 
1 - A concessão de vistos de trânsito e de 

curta duração, nos termos do nº 1 do artigo 67º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, fica sujeita à 
verificação, se possível atestada por documento 
comprovativo, das razões imprevistas que impe-
diram o requerente de se apresentar habilitado 
com o necessário visto. 

2 - A emissão dos vistos referidos no número 
anterior consiste na aposição de uma vinheta 
modelo tipo de visto no documento de viagem 
do requerente. 

Artigo 42º 
Visto especial 

1 - O visto especial previsto no artigo 68º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é emitido em 
vinheta modelo tipo de visto, sendo esta aposta 
no respectivo documento de viagem. 

2 - Caso o cidadão se apresente sem docu-
mento de viagem válido, a vinheta referida no nú-
mero anterior é aposta em impresso próprio. 

3 - O visto especial é válido para uma entrada 
em território nacional, habilitando o seu titular a 
uma permanência até 15 dias. 

CAPÍTULO III
Prorrogação de permanência

Artigo 43º 
Formulação e forma de concessão 

dos pedidos de prorrogação de 
permanência 

1 - Os pedidos de prorrogação de perma-
nência são apresentados presencialmente e em 
impresso próprio assinado pelo requerente, 
instruídos com toda a documentação necessária, 
acompanhados, se necessário, de duas fotografias 
iguais, tipo passe, a cores e fundo liso, actualizadas 
e com boas condições de identificação. 

2 - Quando o requerente for menor ou 
incapaz, o pedido é formulado e assinado pelo 
respectivo representante legal. 

3 - O SEF pode indeferir liminarmente os 
pedidos cujo teor seja ininteligível, que não 
tenham sido apresentados presencialmente ou 
não tenham sido assinados por representante 
legal, tratando-se de menor ou incapaz. 

4 - A prorrogação de permanência é con-
cedida sob a forma de vinheta autocolante, de 
modelo aprovado por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da administração 
interna. 

5 - O fluxo de informação decorrente dos 
pedidos de prorrogação de permanência é 
processado nos termos do nº 2 do artigo 212º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

Artigo 44º 
Documentos necessários 

1 - Sem prejuízo dos documentos específicos 
exigidos para cada tipo de prorrogação, os 
pedidos são instruídos com os seguintes meios 
probatórios: 

a) Passapor te ou outro documento de 
viagem válido; 

b) Comprovativo dos meios de subsistência, 
atenta a natureza do tipo de prorrogação 
solicitada; 

c) Comprovativo de que dispõe de aloja-
mento; 

d) Requerimento para consulta do registo 
criminal português pelo SEF, sempre que a estada 
requerida seja superior a 90 dias; 

e) Título de transporte que assegure o regres-
so, salvo nas situações previstas nas alíneas a) e 
g) do nº 1 do artigo 54º da Lei nº 23/2007, de 
4 de Julho, ou sempre que a estada requerida 
exceda 90 dias; 

f) Quando em visita familiar, comprovativo do 
respectivo vínculo invocado. 

2 - Nos pedidos de prorrogação de perma-
nência é dispensada a entrega de documentos já 
integrados antes no fluxo de trabalho electrónico 
do SEF e que se mantenham válidos. 

3 - Os cidadãos menores de 16 anos estão 
isentos de junção ao processo de informação 
sobre registo criminal. 
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Artigo 45º 
Prorrogação de permanência 

1 - A prorrogação da permanência solicitada 
nos termos do nº 1 do artigo 71º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho, pode ser concedida 
desde que se mantenham as condições que 
permitiram a admissão do cidadão estrangeiro 
em território nacional. 

2 - Em caso de ocorrência de facto novo 
posterior à entrada regular em território na-
cional, pode ser concedida, a título excepcional, 
a prorrogação da permanência, nos termos do 
nº 3 do artigo 71º da Lei nº 23/2007, de 4 de 
Julho, devendo o pedido ser acompanhado dos 
documentos previstos no artigo anterior. 

3 - O pedido é apreciado tendo em conta, 
designadamente: 

a) Razões humanitárias; 
b) Motivos de força maior; 
c) Razões pessoais ou profissionais atendí-

veis. 
4 - A prorrogação de permanência requerida 

com validade para os Estados Partes na Con-
venção de Aplicação do Acordo de Schengen 
depende da verificação dos requisitos referidos 
no nº 2 do presente artigo e do facto de o visto 
se encontrar válido, não podendo ser alterado o 
motivo do mesmo. 

5 - A prorrogação de permanência a que se 
refere o número anterior só é admitida a quem 
tenha beneficiado de um visto uniforme, com 
validade inferior ao limite previsto na Convenção 
de Aplicação do Acordo de Schengen, em função 
da natureza do visto e desde que o período de 
prorrogação não ultrapasse esse limite. 

Artigo 46º 
Prorrogação de permanência em casos 

especiais 
1 - A prorrogação da permanência solicitada 

nos termos do nº 3 do artigo 72º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho, pode ter lugar a título 
excepcional e é apreciada tendo em conta, 
designadamente, a existência de: 

a) Razões humanitárias; 
b) Motivos de força maior; 
c) Razões pessoais ou profissionais atendí-

veis. 
2 - Nos casos em que os mesmos não existam 

já no processo, o pedido deve ser acompanhado 
dos seguintes elementos: 

a) Documento comprovativo da relação de 
parentesco; 

b) Comprovativo da justificação invocada. 

Artigo 47º 
Prorrogação de vistos de trânsito 

O pedido de prorrogação de permanência 
apresentado por titular de visto de trânsito é 
acompanhado dos seguintes meios probató-
rios: 

a) Original e cópia do bilhete de transporte 
para o país de destino final; 

b) Visto, quando exigível, para o país de 
destino final. 

Artigo 48º 
Prorrogação de vistos especiais 

1 - O pedido de prorrogação de permanên-

cia apresentado por titular de visto especial é 
apreciado tendo em consideração a manutenção 
das razões humanitárias ou de interesse nacional 
que justificaram a sua concessão, confirmadas 
pela entidade que determinou a emissão do 
mesmo. 

2 - A prorrogação do visto é concedida no 
documento de viagem ou no impresso previsto 
no artigo 42º.

 
Artigo 49º 

Prorrogação de visto de estada 
temporária 

1 - O pedido de prorrogação de permanên-
cia apresentado por titular de visto de estada 
temporária emitido para efeitos de tratamento 
médico é acompanhado de comprovativo de que 
o requerente continua em tratamento médico e 
tem assegurado o internamento, o tratamento 
ambulatório ou se encontra inscrito em lista 
de espera ou no sistema integrado de gestão 
para cirurgia. 

2 - O pedido de prorrogação de permanência 
apresentado por titular de visto de estada tem-
porária emitido no âmbito da transferência entre 
empresas deve ser acompanhado de documento 
comprovativo emitido pela empresa situada em 
território nacional confirmando a manutenção 
dos pressupostos que conduziram à concessão 
do visto. 

3 - O pedido de prorrogação de permanên-
cia apresentado por titular de visto de estada 
temporária emitido para exercício de actividade 
profissional deve ser acompanhado de: 

a) Contrato de trabalho ou declaração da en-
tidade empregadora confirmando a manutenção 
da relação laboral; ou 

b) Contrato de sociedade ou de prestação de 
serviços para o exercício de profissão liberal; 

c) Seguro de saúde ou comprovativo de que 
se encontra abrangido pelo Serviço Nacional 
de Saúde; 

d) Informação necessária para verificação da 
inscrição na administração fiscal e da regularidade 
da situação contributiva na segurança social, 
obtida nos termos do nº 9 do artigo 212º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

4 - O pedido de prorrogação de perma-
nência apresentado por titular de visto de 
estada temporária emitido para actividade de 
investigação ou altamente qualificada deve ser 
acompanhado de: 

a) Contrato de trabalho ou declaração da en-
tidade empregadora confirmando a manutenção 
da relação laboral; ou 

b) Contrato da prestação de serviços ou 
declaração do beneficiário da prestação do 
serviço confirmando a manutenção do vínculo 
contratual; ou 

c) Comprovativo da posse de bolsa de inves-
tigação científica; 

d) Seguro de saúde ou comprovativo de que 
se encontra abrangido pelo Serviço Nacional 
de Saúde; 

e) Informação necessária para verificação da 
inscrição na administração fiscal e da regularidade 
da situação contributiva na segurança social, obti-
da nos termos do nº 9 do artigo 212º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho, quando aplicável. 

5 - O pedido de prorrogação de permanên-
cia apresentado por titular de visto de estada 
temporária emitido para actividade desportiva 
amadora deve ser acompanhado de documento 
emitido pela respectiva federação confirmando o 
exercício da actividade desportiva e de termo de 
responsabilidade subscrito pela associação ou clu-
be desportivo assumindo a responsabilidade pelo 
alojamento e pelo pagamento de eventuais cuida-
dos de saúde e despesas de repatriamento. 

6 - A decisão sobre os pedidos de prorro-
gação de permanência apresentado por titular 
de visto de estada temporária para efeitos de 
acompanhamento de cidadão em tratamento 
médico é tomada em consonância com a adop-
tada quanto ao cidadão acompanhado. 

Artigo 50º 
Prorrogação de visto de residência 
1 - O pedido de prorrogação de permanência 

apresentado por titular de visto de residência é 
acompanhado de comprovativo do pedido de 
concessão de autorização de residência. 

2 - O pedido é acompanhado de compro-
vativo da permanência em território nacional, 
salvo se o motivo da ausência decorrer de uma 
necessidade imperiosa de permanecer tempo-
rariamente no país de origem. 

CAPÍTULO IV
Autorização de residência

Secção I
Disposições gerais

Artigo 51º 
Formulação do pedido 

1 - O pedido de concessão e de renovação 
de autorização de residência é formulado em 
impresso próprio, de modelo aprovado por 
despacho do director-geral do SEF e assinado 
pelo requerente ou, quando se trate de menor 
ou de incapaz, pelo seu representante legal, de-
vendo ser apresentado presencialmente junto da 
direcção ou delegação regional do SEF da área 
de residência do interessado, acompanhado, se 
necessário, de duas fotografias do requerente, 
iguais, tipo passe, a cores e fundo liso, actualizadas 
e com boas condições de identificação. 

2 - O pedido pode ser ainda apresentado 
nos centros nacionais de apoio ao imigrante 
(CNAI) em que esteja assegurada a presença 
de funcionários do SEF. 

3 - O SEF pode indeferir liminarmente os 
pedidos cujo teor seja ininteligível, que não 
tenham sido apresentados presencialmente ou 
não tenham sido assinados por representante 
legal, tratando-se de menor ou incapaz. 

4 - Nos pedidos de concessão ou de renova-
ção de autorização de residência é dispensada a 
entrega de documentos já integrados antes no 
fluxo de trabalho electrónico do SEF e que se 
mantenham válidos. 

5 - Dos pedidos apresentados nos termos dos 
n.os 1 e 2 do presente artigo é dado sempre co-
nhecimento, por via electrónica, ao ACIDI, I. P. 

6 - O fluxo de informação decorrente dos 
pedidos de concessão e de renovação de auto-
rização de residência é processado nos termos 
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do nº 2 do artigo 212º da Lei nº 23/2007, de 
4 de Julho. 

Artigo 52º 
Competência 

Sem prejuízo das situações em que a Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho, atribui competência ao 
Ministro da Administração Interna ou ao director-
geral do SEF, a competência para a concessão 
e renovação de autorizações de residência e 
concessão de autorizações de residência per-
manente é dos directores regionais do SEF, com 
possibilidade de delegação. 

Secção II
Autorização de residência temporária

Artigo 53º 
Pedido de concessão de autorização de 

residência temporária 
1 - Para além dos documentos específicos 

exigíveis em função da finalidade da residência, o 
pedido de concessão de autorização de residên-
cia apresentado por titular de visto de residência 
é acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Passapor te ou outro documento de 
viagem válido; 

b) Comprovativo dos meios de subsistência, 
nos termos a definir em portaria conjunta dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da administração interna, do trabalho e da soli-
dariedade social; 

c) Comprovativo de que dispõe de aloja-
mento; 

d) Documento comprovativo dos vínculos de 
parentesco, quando se justifique; 

e) Comprovativo de certificação profissional, 
nos casos de profissões regulamentadas, quando 
aplicável; 

f) Requerimento para consulta do registo 
criminal português pelo SEF. 

2 - O pedido é, ainda, instruído com informa-
ção necessária para verificação da inscrição na 
administração fiscal e na segurança social, quando 
aplicável, obtida nos termos do nº 9 do artigo 
212º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

3 - Em caso de dúvida, poderão ser solicita-
dos, a título complementar, comprovativos de 
parentesco. 

4 - Os pedidos de concessão de autorização 
de residência ao abrigo das normas da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, que permitem a 
concessão do título com dispensa de visto são 
acompanhados por certificado do registo crimi-
nal emitido pela autoridade competente do país 
de nacionalidade do requerente ou do país em 
que este resida há mais de um ano. 

5 - Os cidadãos menores de 16 anos estão 
isentos de junção ao processo de informação 
sobre registo criminal. 

6 - A recusa de autorização de residência, com 
fundamento em razões de saúde pública, obedece 
aos procedimentos e regras fixados nos nos 3, 4 e 5 
do artigo 77º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

Artigo 54º 
Pedido de concessão de autorização de 
residência para exercício de actividade 

profissional subordinada 

1 - O pedido de concessão de autorização 
de residência para exercício de actividade pro-
fissional subordinada apresentado por titular 
de visto de residência para a mesma finalidade, 
deve ser acompanhado de contrato de trabalho 
celebrado nos termos da lei. 

2 - O procedimento oficioso de concessão 
excepcional de autorização de residência, de-
sencadeado ao abrigo do nº 2 do artigo 88º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, rege-se, com as 
devidas adaptações, pelo disposto nos artigos 
54º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, devendo a eventual manifestação 
de interesse ser apresentada pessoal e presen-
cialmente pelo requerente no SEF, acompanhada 
dos seguintes documentos: 

a) Contrato de trabalho celebrado nos ter-
mos da lei ou documento emitido por alguma 
das entidades previstas na alínea a) do nº 2 do 
artigo 88º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, que 
comprove a existência da relação laboral; 

b) Documento que comprove a sua entrada e 
permanência legais em território nacional; 

c) Informação necessária para verificação da 
inscrição na administração fiscal e da regularidade 
da sua situação contributiva na segurança social, 
obtida nos termos do nº 9 do artigo 212º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho. 

3 - A decisão do pedido a que se refere o nú-
mero anterior é tomada após entrevista pessoal 
ao requerente e tendo em conta a excepcionali-
dade da sua situação, designadamente: 

a) Motivos de força maior; 
b) Razões pessoais ou profissionais aten-

díveis. 
4 - O pedido de concessão de autorização de 

residência para trabalho subordinado formulado 
por titular de autorização de residência para 
exercício de actividade profissional independente 
obedece ao disposto no nº 1. 

5 - Os representantes no conselho consultivo 
para os assuntos da imigração de cada uma 
das comunidades de imigrantes submetem à 
aprovação do conselho a lista das associações 
que relevam para os efeitos previstos na alínea 
a) do nº 2 do artigo 88º da Lei nº 23/2007, de 
4 de Julho, a qual vigora durante o período cor-
respondente ao do respectivo mandato. 

Artigo 55º 
Pedido de concessão de autorização de 
residência para exercício de actividade 

profissional independente 
1 - O pedido de concessão de autorização 

de residência para exercício de actividade 
profissional independente nos termos do nº 1 
do artigo 89º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
apresentado por titular de visto de residência 
para a mesma finalidade deve ser acompanhado 
dos seguintes documentos: 

a) Contrato de sociedade ou de prestação 
de serviços para o exercício de profissão 
liberal; ou 

b) Comprovativo de declaração de início de 
actividade junto da administração fiscal e da 
segurança social como pessoa singular ; 

c) Quando aplicável, declaração emitida pela 
respectiva ordem profissional sobre a verificação 
dos requisitos de inscrição ou documento com-

provativo de que está habilitado ao exercício da 
profissão quando esta, em Portugal, esteja sujeita 
a qualificações especiais. 

2 - O procedimento oficioso de concessão 
de autorização de residência, desencadeado ao 
abrigo do nº 2 do artigo 89º da Lei nº 23/2007, 
de 4 de Julho, rege-se, com as devidas adaptações, 
pelo disposto nos artigos 54º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo e é 
acompanhado dos documentos mencionados 
no número anterior, bem como de documento 
que comprove a entrada e permanência legais 
em território nacional, sendo apreciado após 
entrevista pessoal ao requerente e tendo em 
conta a excepcionalidade da sua situação, de-
signadamente: 

a) Motivos de força maior; 
b) Razões pessoais ou profissionais aten-

díveis. 

Artigo 56º 
Pedido de concessão de autorização 

de residência para actividade de 
investigação ou altamente qualificada 

1 - O pedido de concessão de autorização 
de residência previsto no artigo 90º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho, é acompanhado dos 
documentos que atestem o cumprimento dos 
requisitos previstos no nº 1 do mesmo artigo. 

2 - Os centros de investigação, os estabeleci-
mentos de ensino superior ou outras entidades, 
públicas ou privadas, nomeadamente empresas, 
que acolham actividade altamente qualificada, 
podem remeter os documentos referidos 
no número anterior ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior que os envia, ou 
a correspondente informação, de preferência 
por via electrónica, ao SEF tendo em vista a 
celeridade e facilitação na tramitação do pedido 
de autorização de residência. 

Artigo 57º 
Pedido de concessão de autorização 
de residência para estudo, estágio 
profissional não remunerado ou 

voluntariado 
1 - O pedido de concessão de autorização de 

residência para estudo em estabelecimento de 
ensino secundário ou superior deve ser acom-
panhados dos seguintes documentos: 

a) Comprovativo de matrícula no estabeleci-
mento de ensino; 

b) Comprovativo do pagamento das pro-
pinas exigidas pelo estabelecimento, quando 
aplicável; 

c) Seguro de saúde ou comprovativo de que 
se encontra abrangido pelo Serviço Nacional 
de Saúde. 

2 - É dispensada a apresentação dos docu-
mentos previstos no número anterior nos casos 
em que o requerente seja beneficiário de bolsa 
de estudo atribuída pelo Instituto Português 
de Apoio ao Desenvolvimento, I. P., entidade 
que, para efeitos de autorização de residência, 
informa o SEF. 

3 - O pedido de concessão de autorização 
de residência para estudo em ensino superior 
formulado ao abrigo do nº 3 do artigo 91º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, é acompanhado pelos 
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documentos mencionados no nº 1 e é apreciado 
tendo em conta a excepcionalidade da situação 
pessoal do requerente, designadamente: 

a) Motivos de força maior; 
b) Razões pessoais atendíveis. 
4 - O pedido de concessão de autorização de 

residência para frequência de estágio profissional 
não remunerado deve ser acompanhado dos 
seguintes documentos: 

a) Contrato de formação celebrado com 
empresa ou organismo de formação profissional 
oficialmente reconhecido; 

b) Seguro de saúde ou comprovativo de que 
se encontra abrangido pelo Serviço Nacional 
de Saúde. 

5 - O pedido de concessão de autorização 
de residência para frequência de um programa 
de voluntariado deve ser acompanhado dos 
seguintes documentos: 

a) Cópia do contrato celebrado entre o 
requerente e a organização responsável pelo 
programa de voluntariado, com os elementos 
mencionados no nº 2 do artigo 94º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho; 

b) Seguro de saúde ou comprovativo de que 
se encontra abrangido pelo Serviço Nacional 
de Saúde. 

Artigo 58º 
Exercício de actividade profissional 

subordinada, de actividade de 
investigação, actividade docente em 
estabelecimento de ensino superior 

ou altamente qualificada por titular de 
autorização de residência para estudo. 

1 - O titular de autorização de residência para 
estudo que pretenda exercer uma actividade 
profissional subordinada deve apresentar ao SEF 
pedido de autorização para o efeito, acompanha-
do dos seguintes documentos: 

a) Contrato de trabalho celebrado nos 
termos da lei; 

b) Duas fotografias iguais tipo passe, a cores 
e fundo liso, actualizadas e com boas condições 
de identificação, se necessário. 

2 - O titular de autorização de residência para 
estudo que pretenda exercer uma actividade 
de investigação, actividade docente em esta-
belecimento de ensino superior ou altamente 
qualificada deve apresentar ao SEF pedido de 
autorização para o efeito, acompanhado dos 
seguintes documentos: 

a) Contrato de trabalho celebrado nos termos 
da lei, contrato de prestação de serviços ou bolsa 
de investigação científica; 

b) Duas fotografias iguais tipo passe, a cores 
e fundo liso, actualizadas e com boas condições 
de identificação, se necessário. 

3 - Os pedidos referidos nos números an-
teriores são, ainda, instruídos com informação 
necessária para verificação da inscrição na ad-
ministração fiscal e na segurança social, quando 
exigida por lei, obtida nos termos do nº 9 do 
artigo 212º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

4 - No caso de deferimento dos pedidos é 
emitido título de residência substitutivo, com 
a mesma natureza e validade que o inicial, 
no qual será feita menção de autorização 
de trabalho. 

Artigo 59º 
Concessão de autorização de residência 

a vítimas de tráfico de pessoas ou 
cidadãos objecto de acção de auxílio à 
imigração ilegal que colaborem com as 

autoridades na investigação 
1 - As autoridades públicas, designadamente 

a autoridade judiciária, os órgãos de polícia 
criminal competentes para a investigação dos 
crimes de tráfico de pessoas ou de acção de 
auxílio à imigração ilegal, autoridades policiais ou 
as associações que actuem no âmbito da protec-
ção das vítimas devem informar, por escrito, o 
cidadão estrangeiro, com conhecimento ao SEF, 
da possibilidade de beneficiar da concessão de 
autorização de residência nos termos da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho. 

2 - A comunicação ao SEF, pelas autoridades 
responsáveis pela investigação, da solicitação de 
colaboração ou da manifestação da vontade 
em colaborar com as mesmas inicia o prazo 
de reflexão previsto no nº 1 do artigo 111º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, desde que haja 
indícios de que a pessoa em causa é vítima de 
tráfico de pessoas ou de acção de auxílio à 
imigração ilegal. 

3 - No decurso do prazo legal mínimo de re-
flexão, a autoridade responsável pela investigação 
criminal emite parecer sobre o preenchimento 
dos requisitos previstos nas alíneas a) a c) do 
nº 2 do artigo 109º da Lei nº 23/2007, de 4 de 
Julho, para efeitos de início, pelo SEF, do processo 
de concessão de autorização de residência ou 
para prorrogar o prazo de reflexão até ao limite 
máximo de 60 dias, quando os mesmos ainda 
não se encontrem preenchidos. 

4 - Quando a autoridade responsável pela in-
vestigação considerar que o cidadão estrangeiro 
manifesta, de forma inequívoca, uma vontade 
de colaboração na investigação e considere 
existirem fortes indícios de que essa cooperação 
não é fraudulenta, nem que a queixa da vítima é 
infundada ou fraudulenta, fará constar tal facto 
na comunicação referida no nº 2 da presente 
disposição para efeitos de imediato início do pro-
cesso de concessão da autorização de residência 
e aplicação das medidas previstas no artigo 112º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

Artigo 60º 
Pedido de concessão de autorização de 
residência por titulares do estatuto de 
residente de longa duração concedido 

por um Estado membro da União 
Europeia 

1 - O pedido de concessão de autorização de 
residência apresentado por titular do estatuto de 
residente de longa duração concedido por um 
Estado membro da União Europeia é acompa-
nhado dos seguintes documentos: 

a) Passapor te ou outro documento de 
viagem válido; 

b) Comprovativo de posse de meios de 
subsistência; 

c) Comprovativo de que dispõe de aloja-
mento; 

d) Contrato de trabalho, de sociedade ou de 
prestação de serviços; ou 

e) Comprovativo de declaração de início de 

actividade junto da administração fiscal e da 
segurança social como pessoa singular ; ou 

f) Documento comprovativo de matrícula 
num estabelecimento de ensino superior, ofi-
cialmente reconhecido, ou de admissão em esta-
belecimento ou empresa que ministre formação 
profissional, oficialmente reconhecida; ou 

g) Apresente motivo atendível, nos termos 
da alínea d) do nº 1 do artigo 116º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho; 

h) Quando aplicável, declaração emitida pela 
respectiva ordem profissional ou outra entidade 
reguladora de profissão sobre a verificação dos 
requisitos de inscrição ou documento compro-
vativo de que está habilitado ao exercício da 
profissão quando esta, em Portugal, esteja sujeita 
a qualificações especiais; 

i) Título de residente de longa duração ou 
cópia autenticada do mesmo; 

j) Certificado de registo criminal emitido pelo 
Estado membro que concedeu o estatuto de 
residente de longa duração; 

l) Seguro de saúde ou comprovativo de que 
se encontra abrangido pelo Serviço Nacional 
de Saúde; 

m) Requerimento para consulta do registo 
criminal português pelo SEF. 

2 - O pedido de concessão de autorização 
de residência para os membros da família de 
titulares do estatuto de residente de longa 
duração concedido por um Estado membro 
da União Europeia, quando a família já estava 
constituída neste, é acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Passaporte ou outro documento de viagem 
válido ou cópia autenticada do mesmo; 

b) Título de residente de longa duração ou 
autorização de residência; 

c) Prova de residência no Estado membro 
que concedeu o estatuto, enquanto familiar ou 
parceiro de facto de um titular do estatuto de 
residente de longa duração; 

d) Comprovativo de meios de subsistência; 
e) Seguro de saúde ou comprovativo de que 

se encontra abrangido pelo Serviço Nacional 
de Saúde; 

f) Certificado de registo criminal emitido pelo 
Estado membro que concedeu o estatuto de 
residente de longa duração; 

g) Requerimento para consulta do registo 
criminal português pelo SEF. 

3 - O pedido de reagrupamento familiar 
formulado por titulares do estatuto de residente 
de longa duração concedido por um Estado 
membro da União Europeia, nos casos em que a 
família ainda não estava constituída neste, obede-
ce ao disposto nos artigos 66º e seguintes. 

4 - A concessão da autorização de residência 
nos termos dos números anteriores, bem como as 
decisões de renovação, não renovação e cancela-
mento são comunicadas pelo ponto de contacto 
nacional português ao ponto de contacto do 
Estado membro da União Europeia que concedeu 
o estatuto do residente de longa duração. 

Artigo 61º 
Pedido de concessão de autorização 

de residência com dispensa de visto de 
residência 
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1 - O pedido de concessão de autorização de 
residência com dispensa de visto nos termos do 
artigo 122º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é 
acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Passapor te ou outro documento de 
viagem válido; 

b) Comprovativo de que dispõe de aloja-
mento; 

c) Comprovativo da posse de meios de 
subsistência, nos termos a definir em portaria 
conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas da administração interna, do trabalho 
e da solidariedade social; 

d) Requerimento para consulta de registo 
criminal português pelo SEF; 

e) Certificado do registo criminal do país 
de origem, salvo quando os pedidos sejam 
apresentados ao abrigo das alíneas b), c), d) e 
j) do nº 1 do artigo 122º da Lei nº 23/2007, de 
4 de Julho. 

2 - O pedido de autorização de residência nos 
termos da alínea a) do nº 1 do artigo 122º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é acompanhado 
de certidão de registo de nascimento do menor, 
com dispensa dos documentos previstos no 
número anterior. 

3 - O pedido de autorização de residência nos 
termos da alínea b) do nº 1 do artigo 122º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda acompanhado 
dos seguintes documentos: 

a) Certidão de registo de nascimento do 
menor; 

b) Comprovativo da frequência de estabeleci-
mento pré-escolar, do ensino básico, secundário 
ou profissional. 

4 - O pedido de autorização de residência nos 
termos da alínea c) do nº 1 do artigo 122º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda acompanhado 
de comprovativo da actividade desenvolvida 
durante a permanência em território nacional, 
designadamente do percurso escolar. 

5 - O pedido de autorização de residência nos 
termos da alínea d) do nº 1 do artigo 122º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda acompanhado 
dos seguintes documentos: 

a) Certidão de registo de nascimento; 
b) Comprovativos da actividade desenvolvida 

durante a permanência em território nacional, 
designadamente do percurso escolar. 

6 - O pedido de autorização de residência nos 
termos da alínea e) do nº 1 do artigo 122º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda acompanhado 
dos seguintes documentos: 

a) Certidão de decisão que atribui a tutela 
do menor; ou 

b) Original ou cópia autenticada da decisão de 
promoção e protecção do menor, proferida pela 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. 

7 - O pedido de autorização de residência 
apresentado por cidadão estrangeiro abrangido 
pela alínea f) do nº 1 artigo 122º da Lei nº 23/2007, 
de 4 de Julho, é apresentado com dispensa dos 
documentos previstos nas alíneas a) e e) do nº 1. 

8 - O pedido de autorização de residência nos 
termos da alínea g) do nº 1 do artigo 122º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda acompanhado 
de atestado médico emitido em estabelecimento 
de saúde oficial ou oficialmente reconhecido, 
comprovativo de doença prolongada que obste 

ao retorno ao país, a fim de evitar risco para a 
saúde do requerente. 

9 - O pedido de autorização de residência nos 
termos da alínea h) do nº 1 do artigo 122º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda acompanhado 
de documento comprovativo do cumprimento 
de serviço militar efectivo nas Forças Armadas 
Portuguesas. 

10 - O pedido de autorização de residência 
nos termos da alínea i) do nº 1 do artigo 122º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda acom-
panhado de documento comprovativo da perda 
da nacionalidade portuguesa ou, na sua falta, de 
declaração sobre as circunstâncias que determi-
naram a sua perda, bem como de documento 
comprovativo da presença em território nacional, 
designadamente da actividade profissional desen-
volvida pelo requerente. 

11 - O pedido de autorização de residência 
nos termos da alínea j) do nº 1 do ar tigo 
122º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda 
acompanhado de documento comprovativo 
da presença em território nacional, designada-
mente da actividade profissional desenvolvida 
pelo requerente. 

12 - O pedido de autorização de residência 
nos termos da alínea l) do nº 1 do artigo 122º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda acom-
panhado dos seguintes documentos: 

a) Certidão de nascimento do menor, salvo 
quando já conste do processo do mesmo; 

b) Prova do exercício efectivo do poder 
paternal e da contribuição para o sustento do 
menor, nomeadamente através de declaração 
do progenitor não requerente, confirmando 
o exercício do poder paternal pelo progenitor 
requerente, podendo, em casos devidamente, 
fundamentados, ser dispensado. 

13 - O pedido de autorização de residência 
apresentado por cidadão estrangeiro abrangido 
pela alínea m) do nº 1 do artigo 122º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho, é ainda acompanhado 
dos seguintes documentos: 

a) Comprovativo da acreditação em Portugal 
durante um período não inferior a três anos; 

b) Comprovativo do vínculo familiar quando 
se trate de cônjuge, ascendente ou descendente 
a cargo. 

14 - O pedido de autorização de residência 
nos termos da alínea n) do nº 1 do artigo 122º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda acom-
panhado dos seguintes documentos: 

a) Cópia do auto de denúncia; 
b) Declaração emitida pela Autoridade para as 

Condições de Trabalho ou autoridade judiciária, 
confirmando a colaboração do requerente com 
a investigação e a existência de prova indiciária 
das infracções; 

c) Declaração emitida pela Autoridade para as 
Condições de Trabalho atestando a existência de 
uma situação de desprotecção social, exploração 
salarial e de horário. 

15 - O pedido de autorização de residência 
nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 
122º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda 
acompanhado de declaração emitida pela auto-
ridade judicial de onde se conclua a cessação da 
necessidade de colaboração ou pela certidão da 
sentença judicial. 

16 - O pedido de autorização de residência 
nos termos da alínea p) do nº 1 do artigo 
122º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda 
acompanhado de comprovativo da conclusão 
do plano de estudos ao nível secundário ou 
superior. 

17 - O pedido de autorização de residência 
nos termos da alínea q) do nº 1 do artigo 
122º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, é ainda 
acompanhado de contrato de trabalho ou de 
prestação de serviços referente à actividade de 
investigação, docência, num estabelecimento de 
ensino superior ou altamente qualificada. 

18 - O pedido de autorização de residência 
nos termos do nº 3 do artigo 122º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, pode ser feito em 
simultâneo com o previsto no nº 3 do presente 
artigo e deve ser acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Certidão de nascimento do menor, salvo 
quando já conste do processo do mesmo; 

b) Prova de que o ascendente do menor 
exerce sobre ele efectivamente o poder pa-
ternal, nomeadamente através de declaração 
do progenitor não requerente confirmando 
o facto. 

19 - O pedido de autorização de residência 
apresentado por cidadão estrangeiro cujo esta-
tuto de residente de longa duração foi cancelado 
sem decisão de afastamento de território nacio-
nal, é acompanhado dos documentos referidos 
nas alíneas a) a e) do nº 1. 

20 - Enquanto não for proferida decisão sobre 
o pedido mencionado no número anterior e 
se o período autorizado de permanência do 
requerente em território nacional tiver ter-
minado, pode ser concedida prorrogação de 
permanência. 

Artigo 62º 
Concessão de autorização de residência 

ao abrigo do regime excepcional 
O procedimento oficioso de concessão de 

autorização de residência, desencadeado ao 
abrigo do artigo 123º da Lei nº 23/2007, de 4 
de Julho, rege-se, com as devidas adaptações, 
pelo disposto nos artigos 54º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo e 
deve ser instruído com os seguintes meios 
probatórios: 

a) Passaporte ou outro documento de viagem 
válido ou, ainda, nos casos de comprovada impos-
sibilidade de obtenção de passaporte, comprova-
tivo da identidade do cidadão estrangeiro; 

b) Certificado do registo criminal emitido pela 
autoridade competente do país de nacionalidade 
do requerente e do país em que este resida há 
mais de um ano; 

c) Requerimento para consulta do registo 
criminal português pelo SEF, quando existam 
indícios de que o requerente permaneceu em 
território nacional mais de um ano nos últimos 
cinco anos; 

d) Comprovativo da situação de excepciona-
lidade que ateste o carácter humanitário ou de 
interesse nacional do pedido; ou 

e) Comprovativo do exercício da actividade 
relevante no domínio científico, cultural, despor-
tivo, económico ou social. 
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Artigo 63º 
Pedido de renovação de autorização de 

residência temporária 
1 - O pedido de renovação de autorização 

de residência temporária deve ser acompanhado 
dos seguintes documentos: 

a) Passapor te ou outro documento de 
viagem válido; 

b) Comprovativo da posse de meios de 
subsistência, nos termos a definir na portaria a 
que se refere a alínea d) do nº 1 do artigo 52º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho; 

c) Comprovativo de que dispõe de aloja-
mento; 

d) Requerimento para consulta do registo 
criminal português pelo SEF. 

2 - O pedido é, ainda, instruído com informa-
ção necessária para verificação do cumprimento 
das obrigações fiscais e perante a segurança 
social, obtida nos termos do nº 9 do artigo 212º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

3 - O pedido de renovação de autorização 
de residência emitida para o exercício de uma 
actividade profissional é ainda acompanhado dos 
seguintes documentos: 

a) Contrato de trabalho ou declaração da 
entidade empregadora confirmando a manu-
tenção de relação laboral ou de outra entidade 
legalmente autorizada; ou 

b) Contrato de prestação de serviços ou 
requerimento para verificação da declaração de 
IRS junto da administração tributária, por forma 
a atestar a manutenção de actividade. 

4 - O pedido de renovação de autorização 
de residência emitida para exercício de acti-
vidade de investigação científica ou altamente 
qualificada é ainda acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Contrato de trabalho ou declaração da en-
tidade empregadora confirmando a manutenção 
da relação laboral; ou 

b) Contrato de prestação de serviços ou 
declaração do beneficiário da prestação do 
serviço confirmando a manutenção do vínculo 
contratual; ou 

c) Comprovativo da posse de bolsa de inves-
tigação científica. 

5 - O pedido de renovação de autorização de 
residência emitida para efeitos de estudos é ainda 
acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Documento de matrícula em estabeleci-
mento de ensino e comprovativo da actividade 
escolar ; 

b) Comprovativo do pagamento das pro-
pinas exigidas pelo estabelecimento, quando 
aplicável; 

c) Seguro de saúde ou comprovativo de que 
se encontra abrangido pelo Serviço Nacional 
de Saúde; 

d) Quando autorizado a trabalhar, os docu-
mentos mencionados na alínea a) do nº 3. 

6 - É dispensada a apresentação dos docu-
mentos exigidos na alínea b) do nº 1 e nas alíneas 
a), b) e c) do número anterior nos casos em que 
o requerente seja beneficiário de bolsa de estudo 
atribuída pelo Instituto Português de Apoio ao 
Desenvolvimento, I. P., entidade que, para efeitos 
de autorização de residência, informa o SEF. 

7 - Na ponderação da actividade escolar a que 

se refere a alínea a) do nº 5, são tidos em conta 
factores negativos, nomeadamente a desistência 
voluntária de qualquer disciplina, excepto se 
motivada por facto que não seja imputável ao 
próprio, tal como doença prolongada, acidente, 
gravidez ou cumprimento de obrigações legais, 
e factores positivos, designadamente a obtenção 
de aproveitamento ou a transição de ano. 

8 - O pedido de renovação de autorização 
de residência emitida para efeitos de estágio 
profissional é ainda acompanhado de documento 
comprovativo da situação de excepcionalidade 
emitido pelo organismo ou empresa responsável 
pelo estágio. 

9 - A renovação do título de residência por 
alteração dos elementos de identificação, por 
furto, extravio ou deterioração não determina a 
alteração do prazo de validade do mesmo. 

10 - Para os efeitos previstos no número 
anterior, o cidadão estrangeiro residente deverá 
fazer prova da alteração dos elementos de 
identificação. 

11 - Sem prejuízo do disposto no artigo 78º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, o direito de 
residência não caduca antes de decorridos seis 
meses sobre o termo da validade do título a 
renovar. 

Secção III
Autorização de residência permanente

Artigo 64º 
Pedido de concessão de autorização de 

residência permanente 
1 - O pedido de concessão de autoriza-

ção de residência apresentado por titular de 
autorização de residência temporária há pelo 
menos cinco anos é acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Passapor te ou outro documento de 
viagem válido; 

b) Comprovativo dos meios de subsistência, 
nos termos a definir em portaria conjunta dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da administração interna, do trabalho e da soli-
dariedade social; 

c) Comprovativo de que dispõe de aloja-
mento; 

d) Requerimento para consulta do registo 
criminal português pelo SEF; 

e) Certificado de habilitações emitido por 
estabelecimento português de ensino oficial ou 
de ensino particular ou cooperativo reconhecido 
nos termos legais, certificado de aproveitamento 
no curso de português básico emitido pelo 
IEFP ou por estabelecimento de ensino oficial 
ou de ensino particular ou cooperativo legal-
mente reconhecido ou, ainda, certificado de 
conhecimento de português básico, mediante a 
realização de teste em centro de avaliação de 
português como língua estrangeira, reconhecido 
pelo Ministério da Educação. 

2 - Relativamente aos documentos menciona-
dos na alínea e) do número anterior, tratando-se 
de pessoa que tenha frequentado estabelecimen-
to de ensino oficial ou de ensino particular ou 
cooperativo reconhecido nos termos legais em 
país de língua oficial portuguesa, o conhecimento 
de português básico pode ser comprovado 

através de certificado de habilitação emitido por 
esse estabelecimento de ensino. 

3 - O SEF pode dispensar a apresentação dos 
documentos mencionados na alínea e) do nº 1 
e no nº 2, a requerimento fundamentado do 
interessado, sempre que não existam dúvidas 
sobre a verificação dos requisitos que os mesmos 
se destinavam a comprovar. 

4 - O pedido é, ainda, instruído com informa-
ção necessária para verificação do cumprimento 
das obrigações fiscais e perante a segurança 
social, obtida nos termos do nº 9 do artigo 212º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

5 - Aos cidadãos estrangeiros a quem seja con-
cedida autorização de residência permanente, é 
emitido um título de residência válido por cinco 
anos, renovável por iguais períodos. 

Artigo 65º 
Pedido de renovação do título de 

autorização de residência permanente 
1 - O pedido de renovação do título de 

autorização de residência permanente é acom-
panhado de requerimento para consulta do 
registo criminal português pelo SEF. 

2 - Em circunstâncias excepcionais, associadas 
a dúvidas relativamente à identidade do reque-
rente ou à ausência de território nacional por 
longos períodos, o SEF pode exigir a apresenta-
ção de passaporte válido ou cópia autenticada 
do mesmo. 

3 - No caso de o pedido de renovação do título 
ser apresentado após o decurso do seu prazo de 
validade, o pedido deve ser sempre acompanhado 
de prova de permanência em território nacional ou 
comprovativo dos motivos de ausência. 

4 - À renovação do título de residência 
permanente por alteração dos elementos de 
identificação aplica-se o disposto nos nos. 8 e 9 
do artigo 63º 

Secção IV
Reagrupamento familiar

Artigo 66º 
Pedido 

1 - O cidadão residente em território nacional 
que pretenda beneficiar do direito ao reagrupa-
mento familiar apresenta o respectivo pedido 
junto da direcção ou delegação regional do SEF 
da área da sua residência, o qual deve conter a 
identificação do requerente e dos membros da 
família a que o pedido respeita. 

2 - O pedido pode também ser apresentado 
pelo membro da família que tenha entrado le-
galmente em território nacional e que dependa 
ou coabite com o titular de uma autorização de 
residência válida. 

Artigo 67º 
Instrução 

1 - O pedido de reagrupamento familiar é 
instruído com os seguintes documentos: 

a) Comprovativos devidamente autenticados 
dos vínculos familiares invocados; 

b) Cópias autenticadas dos documentos de 
identificação dos familiares do requerente; 

c) Comprovativo de que dispõe de aloja-
mento; 
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d) Comprovativos de que dispõe de meios 
de subsistência suficientes para suprir as neces-
sidades da sua família, nos termos a definir em 
portaria conjunta dos membros do Governo res-
ponsáveis pelas áreas da administração interna, 
do trabalho e da solidariedade social; 

e) Requerimento do membro da família para 
consulta do registo criminal português pelo 
SEF, sempre que este tenha permanecido em 
território nacional mais de um ano nos últimos 
cinco anos; 

f) Certificado do registo criminal emitido pela 
autoridade competente do país de nacionalidade 
do membro da família e do país em que este 
resida há mais de um ano. 

2 - O pedido é ainda acompanhado dos 
seguintes documentos: 

a) Comprovativo da incapacidade de filho 
maior, no caso de filhos maiores incapazes a 
cargo; 

b) Certidão da decisão que decretou a adop-
ção, acompanhada de certidão da decisão da 
autoridade nacional que a reconheceu, quando 
aplicável; 

c) Cópia de certidão narrativa completa de 
nascimento, comprovativo da situação de depen-
dência económica e documento de matrícula no 
estabelecimento de ensino em Portugal, no caso 
de filhos maiores a cargo; 

d) Comprovativo da situação de dependência 
económica, no caso de ascendente em primeiro 
grau; 

e) Cer tidão da decisão que decretou a 
tutela, acompanhada de certidão da decisão da 
autoridade nacional que a reconheceu, quando 
aplicável, no caso de irmãos menores; 

f) Autorização escrita do progenitor não 
residente autenticada por autoridade consular 
portuguesa ou cópia da decisão que atribui a 
confiança legal do filho menor ou a tutela do 
incapaz ao residente ou ao seu cônjuge, quando 
aplicável; 

g) Qualquer prova indiciária de união de facto 
que deva ser tomada em consideração para os 
efeitos do nº 2 do artigo 104º da Lei nº 23/2007, 
de 4 de Julho. 

3 - Nos casos de menores referidos na alíneas 
b) e f) do nº 1 do artigo 99º da Lei nº 23/2007, 
de 4 de Julho, que tenham entrado legalmente 
em território nacional, os pedidos podem ser 
acompanhados, em alternativa aos documentos 
referidos nas alíneas do número anterior, por 
original ou cópia autenticada da decisão de 
promoção e protecção do menor, proferida pela 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. 

4 - Em caso de dúvida, podem ser solicita-
dos, a título complementar, comprovativos de 
parentesco. 

Artigo 68º 
Comunicação do deferimento 

1 - O deferimento do pedido formulado nos 
termos do nº 1 do artigo 98º da Lei nº 23/2007, 
de 4 de Julho, é comunicado ao Ministério dos 
Negócios Estrangeiros sempre que possível por 
via electrónica, acompanhado de cópia digitaliza-
da das peças processuais relevantes e determina 
a emissão, imediata, do visto de residência, salvo 
no caso de verificação de factos que, se fossem 

do conhecimento da autoridade competente, 
teriam obstado ao reconhecimento do direito 
ao reagrupamento familiar. 

2 - O titular do direito ao reagrupamento 
familiar é notificado do despacho de deferimento 
no prazo de 8 dias, sendo informado de que 
os seus familiares se deverão dirigir à missão 
diplomática ou posto consular de carreira da 
respectiva área de residência, no prazo de 90 
dias, a fim de formalizarem o pedido de emissão 
de visto de residência. 

3 - A não apresentação do pedido de emissão 
de visto de residência nos termos do nº 2 implica 
a caducidade da decisão de reconhecimento do 
direito ao reagrupamento familiar. 

Artigo 69º 
Cancelamento de autorização de 

residência 
Sem prejuízo do disposto no nº 7 do artigo 

108º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, o cance-
lamento de autorização de residência previsto 
no mesmo artigo opera independentemente 
de processo de outra natureza, desde que, no 
respectivo procedimento, seja produzida prova 
de que o casamento, a união de facto ou a 
adopção teve por fim único permitir ao benefi-
ciário do reagrupamento familiar a entrada e a 
residência no País. 

Secção V
Do título de residência

Artigo 70º 
Natureza e condições de validade 

1 - O título de residência é individual e é 
o único documento de identificação apto a 
comprovar a qualidade de residente legal em 
território português. 

2 - Ao título de residência são aplicáveis, com 
as devidas adaptações, as normas relativas à 
identificação civil. 

3 - O título de residência só é válido se 
nele constar a assinatura do seu titular, salvo 
se no local indicado a entidade emitente fizer 
menção de que o mesmo não sabe ou não 
pode assinar. 

4 - A emissão do título de residência obedece 
ao disposto no modelo uniforme e demais con-
dições fixadas nos regulamentos comunitários 
em vigor. 

Artigo 71º 
Remessa e serviço externo 

1 - O título de residência pode ser remetido 
ao seu titular sob registo de correio, mediante 
prévio pagamento das taxas da franquia postal 
e das despesas de remessa. 

2 - A recolha dos elementos necessários 
para a emissão do título de residência pode 
realizar-se no local onde se encontre o re-
querente, se este produzir prova devidamente 
justificada da doença que o incapacite de se 
poder deslocar, pelos seus próprios meios, aos 
serviços emitentes. 

3 - Pela realização do serviço externo é devido 
o pagamento de uma taxa acrescida, sendo o 
pagamento do custo do transporte necessário à 
deslocação assegurado pelo requerente. 

Artigo 72º 
Reclamações 

1 - O deferimento da reclamação do inte-
ressado, com fundamento em erro dos serviços 
emitentes, implica a emissão de novo título de 
residência. 

2 - A emissão prevista no número anterior 
é gratuita, desde que a reclamação tenha sido 
apresentada no prazo de 30 dias a contar da 
data da entrega do título. 

Artigo 73º 
Segunda via do título de residência 
1 - Pode ser solicitada segunda via do título 

de residência em caso de mau estado de con-
servação, perda, destruição, furto ou roubo, salvo 
se houver lugar à sua renovação, nos termos do 
artigo 78º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

2 - O pedido é instruído com a declaração dos 
motivos que o fundamentam e, no caso de furto 
ou roubo, com cópia da respectiva participação 
à autoridade policial. 

3 - O pedido deve ser acompanhado, se 
necessário, de duas fotografias do requerente, 
iguais, tipo passe, a cores e fundo liso, actualizadas 
e com boas condições de identificação e, no caso 
de mau estado de conservação, deve ainda ser 
acompanhado da devolução do título inicial. 

4 - Em caso de dúvida sobre a identidade do 
requerente ou sobre a legitimidade do pedido, 
a passagem da segunda via pode ser deferida ou 
recusada após prestação de prova complementar 
que pode ser obtida nos termos do nº 1 do 
artigo 212º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

CAPÍTULO V
Estatuto de residente de longa duração

Artigo 74º 
Pedido de concessão do estatuto de 

residente de longa duração 
1 - O pedido de concessão do estatuto de 

residente de longa duração é formulado em 
impresso próprio, de modelo aprovado por 
despacho do director-geral do SEF e assinado 
pelo requerente ou, quando se trate de menor 
ou de incapaz, pelo seu representante legal, de-
vendo ser apresentado presencialmente junto da 
direcção ou delegação regional do SEF da área 
de residência do interessado e instruído com os 
seguintes documentos: 

a) Documento de viagem válido ou cópia 
autenticada do mesmo; 

b) Documento comprovativo de que dispõe 
de recursos estáveis e regulares, em conformi-
dade com o disposto na alínea b) do nº 1 e 
no nº 6 do artigo 126º da Lei nº 23/2007, de 
4 de Julho; 

c) Comprovativo de que dispõe de aloja-
mento; 

d) Cópia do contrato de seguro de saúde ou 
comprovativo de que se encontra abrangido pelo 
Sistema Nacional de Saúde; 

e) Requerimento para consulta do registo 
criminal português pelo SEF; 

f) Documento comprovativo do destacamen-
to, nas situações a que se refere o nº 5 do artigo 
126º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho; 

g) Certificado de habilitações emitido por 
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estabelecimento português de ensino oficial ou 
de ensino particular ou cooperativo reconhecido 
nos termos legais, certificado de aproveitamento 
no curso de português básico emitido pelo 
IEFP ou por estabelecimento de ensino oficial 
ou de ensino particular ou cooperativo legal-
mente reconhecido ou, ainda, certificado de 
conhecimento de português básico, mediante a 
realização de teste em centro de avaliação de 
português como língua estrangeira, reconhecido 
pelo Ministério da Educação. 

2 - O pedido é, ainda, instruído com informa-
ção necessária para verificação do cumprimento 
das obrigações fiscais e perante a segurança 
social, obtida nos termos do nº 9 do artigo 212º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

3 - Aos cidadãos estrangeiros a quem seja 
concedido o estatuto de residente de longa 
duração é emitido um título de residência, nos 
termos do artigo 130º da Lei nº 23/2007, de 4 
de Julho, válido por cinco anos. 

Artigo 75º 
Pedido de renovação do título de 

residente de longa duração 
1 - O pedido de renovação do título de 

residente de longa duração é acompanhado de 
requerimento para consulta do registo criminal 
português pelo SEF. 

2 - Em circunstâncias excepcionais, associadas 
a dúvidas relativamente à identidade do reque-
rente ou à ausência de território nacional por 
longos períodos, o SEF pode exigir a apresenta-
ção de passaporte válido ou cópia autenticada do 
mesmo, sem prejuízo do disposto no nº 1 artigo 
212º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

3 - No caso de o pedido de renovação do título 
ser apresentado após o decurso do seu prazo de 
validade, o pedido deve ser sempre acompanhado 
de prova de permanência em território nacional ou 
comprovativo dos motivos de ausência. 

Artigo 76º 
Cancelamento do estatuto de 

residente de longa duração 
A decisão de cancelamento do estatuto de 

residente de longa duração é proferida em 
processo próprio, a instruir pelo SEF, sempre 
que ocorra uma das situações mencionadas 
numa das alíneas do nº 1 do artigo 131º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho. 

Artigo 77º 
Reaquisição do estatuto 

1 - Os residentes de longa duração que te-
nham perdido o estatuto de residente de longa 
duração por ausência de território nacional ou 
da União Europeia podem readquiri-lo, nos 
termos e condições do artigo 131º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho, mediante requerimento, 
acompanhado de documento de viagem e dos 
seguintes documentos: 

a) Comprovativos da posse de meios de 
subsistência estáveis e regulares; 

b) Cópia do contrato de seguro de saúde ou 
comprovativo de que se encontra abrangido pelo 
Sistema Nacional de Saúde; 

c) Comprovativo de que dispõe de aloja-
mento. 

2 - Enquanto não for proferida decisão sobre 
o pedido mencionado no número anterior e 
se o período autorizado de permanência do 
requerente em território nacional ao abrigo de 
um visto ou de um regime de isenção de vistos 
tiver terminado, pode ser concedida prorrogação 
de permanência. 

Artigo 78º 
Comunicação 

A concessão do estatuto de residente de 
longa duração a cidadão titular de autorização 
de residência emitida ao abrigo dos artigos 
116º e 118º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
é comunicada pelo ponto de contacto nacional 
português ao ponto de contacto do Estado 
membro da União Europeia que concedeu o 
primeiro estatuto. 

CAPÍTULO VI
Afastamento

Secção I
Disposições gerais

Artigo 79º 
Identificação de cidadãos estrangeiros 

1 - Quando procedam à identificação de 
cidadão estrangeiro nos termos do artigo 250º 
do Código de Processo Penal, as autoridades 
policiais referidas no nº 7 do artigo 146º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, devem consultar o 
SEF a fim de: 

a) Comprovar a regularidade da situação 
documental do cidadão; 

b) Averiguar a possibilidade de aplicação do 
disposto no artigo 138º da Lei nº 23/2007, de 
4 de Julho; 

c) Verificar da possibilidade de o SEF receber 
o cidadão estrangeiro, a fim de o apresentar a 
tribunal. 

2 - São competentes para a notificação referi-
da no nº 1 do artigo 138º da Lei nº 23/2007, de 
4 de Julho, e para solicitar a realização da mesma 
às autoridades referidas no número anterior, os 
agentes do SEF. 

Artigo 80º 
Admissão após benefício de apoio ao 

regresso voluntário 
1 - Os cidadãos estrangeiros que beneficiem 

de apoio ao regresso voluntário previsto no artigo 
139º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, devem ser 
informados das obrigações a que ficam sujeitos, 
pelo SEF ou pelas organizações com quem sejam 
estabelecidos programas de cooperação. 

2 - No caso de beneficiário de apoio ao re-
gresso voluntário pretender regressar a Portugal 
durante o período de três anos após o abandono 
do País, deve formular requerimento nesse 
sentido junto de missão diplomática ou posto 
consular de carreira no país da sua residência 
habitual ou no país da área de jurisdição consular 
do Estado da sua residência. 

3 - A missão diplomática ou posto consular 
remetem o pedido ao SEF, que diligencia pelo 
apuramento e comunicação ao interessado, pela 
mesma via, da quantia a restituir e condições 
de restituição, nomeadamente do número da 

conta bancária para onde deve ser transferida 
ou depositada a quantia a restituir. 

4 - O beneficiário remete ao SEF documento 
bancário comprovativo da restituição do mon-
tante apurado para efeitos de eliminação da 
respectiva medida de não admissão. 

5 - A eliminação tem lugar no mais curto 
prazo, não podendo, em qualquer caso, exceder 
30 dias. 

6 - O SEF remete ao beneficiário documento 
comprovativo de que efectuou o pagamento 
e de que a medida de não admissão foi eli-
minada. 

Artigo 81º 
Expulsão de residente de longa 

duração num Estado membro da União 
Europeia 

1 - Antes de ser proferida decisão de expulsão 
de residente de longa duração num Estado mem-
bro da União Europeia, a entidade competente 
para determinar a expulsão assegura, junto da 
autoridade competente do respectivo Estado 
membro, a recolha da informação pertinente para 
análise do caso nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 
136º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, bem como 
a comunicação da instauração do processo de 
expulsão e da intenção de expulsar a pessoa em 
causa para o território daquele Estado membro. 

2 - Proferida a decisão de expulsão para o 
território do Estado membro que lhe conce-
deu o estatuto, o SEF assegura a notificação da 
mesma às autoridades do Estado membro em 
causa, bem como a comunicação das medidas 
adoptadas relativamente à sua implementação. 

3 - A recolha de informação e comunicações 
previstas nos números anteriores são assegura-
das por ponto de contacto nacional, designado 
pelo director-geral do SEF. 

Artigo 82º 
Cumprimento da decisão 

1 - Notificada a decisão de expulsão, o SEF 
procede à sua execução, no mais curto espaço 
de tempo possível, conduzindo o cidadão à 
fronteira. 

2 - No caso de ser concedido prazo para o 
cidadão abandonar voluntariamente o território 
nacional, o mesmo não deve exceder 20 dias. 

3 - A execução da decisão ou o final do 
prazo previsto no número anterior implica a 
inscrição do cidadão na lista nacional de pessoas 
não admissíveis e no Sistema de Informação 
Schengen para efeitos de não admissão ou, no 
caso de aquele não ter abandonado o território 
dos Estados membros da União Europeia, para 
efeitos de detenção e condução à fronteira ou 
reconhecimento da decisão de expulsão. 

4 - Nas circunstâncias previstas na segunda 
parte do número anterior, o período de inter-
dição de entrada contar-se-á a partir da data de 
efectivo afastamento do cidadão. 

5 - Para efeitos do disposto nos nos 4 e 5 do 
artigo 151º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
a entidade competente deve comunicar ao 
SEF, com a antecedência mínima de 60 dias, os 
elementos de identificação dos cidadãos que 
reúnam os requisitos para expulsão antecipada 
por decurso do prazo legal de cumprimento de 
pena de prisão. 
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Secção II
Reconhecimento mútuo de decisões de 

expulsão

Artigo 83º 
Processo de reconhecimento de 

decisões de expulsão 
1 - Sempre que tenha conhecimento de 

decisão de expulsão tomada por autoridade 
administrativa competente de outro Estado mem-
bro da União Europeia ou de Estado Parte na 
Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen 
contra um nacional de Estado terceiro que se en-
contre em território nacional, o SEF organiza um 
processo onde seja recolhida, junto da autoridade 
competente do outro Estado, a documentação 
necessária à verificação dos elementos previstos 
no artigo 169º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
nomeadamente a identificação da entidade que 
proferiu a decisão, os fundamentos da mesma e a 
natureza executória da medida, acompanhada de 
informação sobre a situação regular ou irregular 
do cidadão em território nacional. 

2 - Verificadas as circunstâncias referidas no 
número anterior relativamente a cidadão nacio-
nal de Estado terceiro detido e presente ao juiz 
competente, nos termos do artigo 146º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, o director-geral do SEF 
profere decisão de reconhecimento da decisão 
de expulsão, ficando o cidadão sob custódia do 
SEF para condução à fronteira, nos termos do 
artigo 171º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

3 - Nos restantes casos, recolhidos os ele-
mentos referidos no nº 1, o director-geral do 
SEF determina o envio do processo ao tribunal 
competente a fim de ser proferida decisão de 
reconhecimento por entidade judicial, de acordo 
com o disposto nos artigos 152º a 158º da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho. 

Artigo 84º 
Decisão de reconhecimento 

1 - À decisão de reconhecimento proferida 
nos termos do artigo anterior é aplicável o 
disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 149º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho. 

2 - A decisão de reconhecimento é executada 
pelo SEF no mais curto prazo, através da condu-
ção do cidadão à fronteira. 

Artigo 85º 
Ponto de contacto nacional 

O SEF é o ponto de contacto nacional para 
efeitos da aplicação da Decisão nº 2004/191/CE, 
do Conselho da União Europeia, de 23 de Fe-
vereiro, a qual define os critérios e modalidades 
práticas adequados para a compensação dos 
desequilíbrios financeiros que possam resultar 
da Directiva nº 2001/40/CE, do Conselho, de 
28 de Maio, transposta nos artigos 169º a 172º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

Artigo 86º 
Pedidos de reembolso a apresentar 

pelo SEF 
No caso de o SEF proceder, na sequência 

de decisão de reconhecimento proferida nos 
termos do artigo 83º, à execução de medida 
de expulsão tomada há menos de quatro anos 

por outro Estado membro da União Europeia 
ou de Estado Parte na Convenção de Aplicação 
do Acordo de Schengen, apresenta por escrito 
à autoridade competente do respectivo Estado, 
no prazo máximo de um ano a contar da data 
de execução da decisão de expulsão, pedido 
de reembolso acompanhado dos documentos 
comprovativos dos custos das operações do 
afastamento. 

Artigo 87º 
Pedidos de reembolso apresentados 

ao SEF 
1 - O SEF informa de imediato o ponto de 

contacto do respectivo Estado membro da União 
Europeia ou de Estado Parte na Convenção de 
Aplicação do Acordo de Schengen da recepção 
de pedido de reembolso que lhe tenha sido 
dirigido por motivo de execução de uma de-
cisão de afastamento proferida por autoridade 
competente nacional. 

2 - A apreciação do pedido de reembolso 
tem em conta a data da decisão de expulsão, 
a data da respectiva execução e a natureza das 
despesas apresentadas. 

3 - O SEF responde ao pedido de reembolso 
no prazo máximo de três meses e, em caso 
de recusa, com a indicação dos respectivos 
fundamentos. 

4 - Constituem fundamento de recusa, de-
signadamente: 

a) A execução da decisão de expulsão ter 
tido lugar mais de quatro anos após ter sido 
proferida; 

b) O pedido de reembolso ter sido apre-
sentado mais de um ano após a execução da 
decisão; 

c) A decisão de expulsão ter sido proferida em 
data anterior a 28 de Fevereiro de 2004; 

d) As despesas apresentadas não serem 
consideradas elegíveis nos termos do artigo 
seguinte; 

e) O pedido de reembolso não ter sido 
apresentado por escrito ou não ter sido acom-
panhado dos documentos comprovativos das 
despesas elegíveis. 

5 - Em caso de aceitação do pagamento, o 
SEF efectua o pagamento num prazo máximo 
de três meses a contar da data de resposta ao 
pedido de reembolso. 

Artigo 88º 
Despesas elegíveis 

1 - O pedido de reembolso pelas despesas 
decorrentes da execução de uma medida de 
afastamento reconhecida nos termos das dispo-
sições nacionais de transposição da Directiva nº 
2001/40/CE, do Conselho, de 28 de Maio, pode 
englobar os custos seguintes: 

a) Custos de transporte, do expulsando e da 
escolta, relativos aos custos reais dos bilhetes 
de avião até ao montante da tarifa oficial IATA 
para o voo em causa no momento da execução 
ou aos custos reais de transporte terrestre, por 
via rodoviária ou ferroviária, ou marítimo, com 
base na tarifa de um bilhete de barco ou de 
comboio em 2.ª classe para a distância em causa 
no momento da execução; 

b) Custos administrativos relativos aos custos 

reais resultantes da emissão de vistos e de outros 
documentos necessários à viagem de repatria-
mento (salvo-condutos); 

c) Ajudas de custo diárias dos elementos da 
escolta de acordo com a legislação e ou prática 
nacionais aplicáveis; 

d) Custos de alojamento das escoltas, relativos 
aos custos reais de estada dos elementos da 
escolta numa zona de trânsito de um país ter-
ceiro e aos custos da curta estada estritamente 
necessária para o desempenho da sua missão 
no país de origem, não podendo exceder dois 
elementos da escolta por cidadão estrangeiro 
expulso, excepto se, com base na avaliação da 
autoridade competente para a execução e com 
o acordo da autoridade competente do Estado 
membro autor da decisão, forem necessários 
mais elementos de escolta; 

e) Custos de alojamento dos cidadãos es-
trangeiros objecto da medida de afastamento, 
relativos aos custos reais de estada do cidadão 
em instalações apropriadas, em conformidade 
com a legislação e ou a prática nacionais, até um 
período máximo de três meses de estada; 

f) Despesas de saúde, relativas à prestação de 
tratamento médico ao cidadão estrangeiro e aos 
elementos das escoltas em casos de emergência, in-
cluindo as despesas de hospitalização necessárias. 

2 - Sempre que se afigure que a estada do 
cidadão em instalações apropriadas possa durar 
mais do que os três meses previstos na alínea 
e) do número anterior, o SEF e a autoridade 
competente do outro Estado acordam nos 
custos excedentários. 

3 - Sempre que necessário, o SEF e a autori-
dade competente do outro Estado consultam-se 
mutuamente, a fim de chegarem a acordo sobre 
outros custos para além dos mencionados no nº 
1 ou sobre custos adicionais. 

Secção III
Apoio ao afastamento por via aérea 

durante o trânsito aeroportuário

Artigo 89º 
Encargos com apoio ao trânsito 

1 - Na sequência da prestação das medidas 
de apoio requeridas por outro Estado membro 
da União Europeia a Portugal, o SEF apura os 
montantes dos encargos que deverão ser su-
portados por esse Estado membro e, logo que 
possível, informa em conformidade a respectiva 
autoridade central, remetendo a documentação 
contabilística pertinente. 

2 - As despesas com as medidas de apoio 
prestadas por outro Estado membro na se-
quência de prévio pedido formulado pelo SEF 
são suportadas pelo SEF segundo as regras 
contabilísticas aplicáveis e pela forma acordada 
com a autoridade central do Estado membro 
em causa. 

CAPÍTULO VII
Taxas e encargos

Artigo 90º 
Taxas e encargos 

1 - As taxas e demais encargos a cobrar 
pelos actos e procedimentos administrativos 
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previstos no presente decreto regulamentar 
são fixados por portaria do membro do Go-
verno responsável pela área da administração 
interna. 

2 - Os encargos decorrentes dos procedi-
mentos administrativos do controlo fronteiriço 
de pessoas previsto na Lei nº 23/2007, de 4 de 
Julho, são suportados através da repartição das 
receitas das taxas de segurança aeroportuárias 
e das portuárias, nos termos e condições a 
definir por portaria conjunta dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da adminis-
tração interna e das obras públicas, transportes 
e comunicações. 

CAPÍTULO VIII
Disposições transitórias e finais

Artigo 91º 
Disposição transitória 

1 - Para todos os efeitos legais os titulares de 
visto de trabalho, autorização de permanência, 
visto de estada temporária com autorização 
para o exercício de uma actividade profissional 
subordinada, prorrogação de permanência habili-
tante do exercício de uma actividade profissional 
subordinada e visto de estudo concedidos ao 
abrigo do Decreto-Lei nº 244/98, de 8 de Agosto, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 97/99, 
de 26 de Julho, pelo Decreto-Lei nº 4/2001, de 
10 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei nº 34/2003, de 
25 de Fevereiro, consideram-se titulares de uma 
autorização de residência, procedendo no termo 
de validade desses títulos à sua substituição por 
títulos de residência, sendo aplicáveis, consoante 
os casos, as disposições relativas à renovação 
de autorização de residência temporária ou à 
concessão de autorização de residência per-
manente. 

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do nº 
1 do artigo 80º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, 
é contabilizado o período de permanência legal 
ao abrigo dos títulos mencionados no número 
anterior. 

3 - Os pedidos apresentados por portadores 
dos títulos válidos mencionados no nº 1, por 
alteração dos elementos de identificação, por 
furto, extravio ou deterioração determinam a 
emissão de uma segunda via daqueles títulos, 
com a mesma natureza e prazo de validade, até 
à sua caducidade. 

4 - Os pedidos de prorrogação formulados 
por titulares de visto de estada temporária 
emitido ao abrigo da alínea a) do artigo 38º 
do Decreto-Lei nº 244/98, de 8 de Agosto, são 
decididos em conformidade com o disposto 
no nº 1 do ar tigo 49º, com as necessárias 
adaptações. 

5 - Os pedidos de prorrogação formulados 
por titulares de visto de estada temporária 
emitido ao abrigo da alínea b) do artigo 38º 
do Decreto-Lei nº 244/98, de 8 de Agosto, a 
membros da família de cidadãos estrangeiros 
titulares de visto ou prorrogação de perma-
nência para tratamento médico são decididos 
em conformidade com o disposto no nº 6 do 
artigo 49º.

6 - Os pedidos de prorrogação formulados 
por titulares de visto de estada temporária 

emitido ao abrigo da alínea b) do artigo 38º 
do Decreto-Lei nº 244/98, de 8 de Agosto, a 
membros da família de cidadãos estrangeiros 
titulares de visto de trabalho ou de visto de 
estudo são decididos em conformidade com 
o disposto nos artigos 99º e seguintes da Lei 
nº 23/2007, de 4 de Julho, e no artigo 67º do 
presente decreto regulamentar, com as neces-
sárias adaptações. 

7 - Os pedidos de prorrogação formulados 
por titulares de visto de estada temporária 
emitido ao abrigo da alínea c) do artigo 38º do 
Decreto-Lei nº 244/98, de 8 de Agosto, a mem-
bros da família de cidadãos estrangeiros titulares 
de autorização de permanência são decididos em 
conformidade com o disposto nos artigos 99º 
e seguintes da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, e 
no artigo 67º do presente decreto regulamentar, 
com as necessárias adaptações. 

8 - Os pedidos de prorrogação formulados 
por titulares de visto de trabalho emitido 
ao abrigo do artigo 36º do Decreto-Lei nº 
244/98, de 8 de Agosto, são decididos em 
conformidade com o disposto no artigo 78º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, e no artigo 
63º do presente decreto regulamentar, com as 
necessárias adaptações. 

9 - Os pedidos de prorrogação formulados 
por titulares de visto de estudo emitido ao abrigo 
das alíneas a) e b) do artigo 35º do Decreto-Lei 
nº 244/98, de 8 de Agosto, são decididos em 
conformidade com o disposto no artigo 78º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, e no artigo 
63º do presente decreto regulamentar, com as 
necessárias adaptações e observado o disposto 
no artigo 95º da citada lei. 

10 - Os pedidos de prorrogação formulados 
por titulares de visto de estudo emitido ao 
abrigo das alíneas c) e d) do artigo 35º do 
Decreto-Lei nº 244/98, de 8 de Agosto, são 
decididos em conformidade com o disposto 
no ar tigo 78º da Lei nº 23/2007, de 4 de 
Julho, e no artigo 63º do presente decreto 
regulamentar, com as necessárias adaptações, 
devendo ser observado o disposto no artigo 
93º da citada lei. 

11 - Aos cidadãos que sejam portadores 
dos títulos mencionados nos números an-
teriores há pelo menos cinco anos pode ser 
concedida, consoante os casos, autorização 
de residência permanente, de acordo com o 
disposto no artigo 80º da Lei nº 23/2007, de 4 
de Julho, bem como no artigo 64º do presente 
decreto regulamentar, com as necessárias 
adaptações. 

12 - Pode ser concedido o estatuto de resi-
dente de longa duração a cidadãos portadores 
dos títulos mencionados nos n.os 4 a 8 por um 
período não inferior a cinco anos, de acordo 
com o disposto nos artigos 125º e seguintes 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, e no artigo 
74º do presente decreto regulamentar, com as 
necessárias adaptações. 

13 - Nos termos do nº 8 do artigo 217º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, e para efeitos de 
obtenção do cartão de identificação previsto 
no nº 1 do artigo 212º da mesma lei, o SEF 
convoca os portadores dos títulos emitidos 
ao abrigo da legislação anterior e procede à 

respectiva substituição de acordo com uma 
calendarização aprovada por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da 
administração interna. 

14 - Até à determinação do contingente de 
oportunidades de emprego previsto no artigo 
59º da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, o IEFP 
adopta as medidas provisórias tendentes a 
divulgar, através da Internet, todas as ofertas de 
emprego não preenchidas no prazo de 30 dias 
por trabalhadores que gozem de preferência nos 
termos legais, sendo aplicáveis os procedimentos 
fixados nos artigos 20º e 27º a 29º do presente 
decreto regulamentar. 

15 - Até ao limite das ofertas de emprego a 
que se refere o número anterior, e desde que 
cumpridas as demais condições legais, podem ser 
concedidos vistos de residência para obtenção 
de autorização de residência para exercício 
de actividade profissional subordinada, nos 
termos do ar tigo 30º do presente decreto 
regulamentar. 

16 - Os cidadãos estrangeiros que se regista-
ram para os efeitos do disposto no artigo 71º do 
Decreto Regulamentar nº 6/2004, de 26 de Abril, 
e que, reunindo as condições nele previstas, não 
tenham visto decidido o seu processo até à data 
da entrada em vigor do presente decreto regula-
mentar continuam a poder beneficiar, dentro do 
limite temporal fixado pelo nº 4 do artigo 217º 
da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, dos direitos 
anteriormente assegurados, aplicando-se, com 
as devidas adaptações, o previsto no presente 
decreto regulamentar. 

Artigo 92º 
Monitorização e fiscalização 

O SEF e a Autoridade para as Condições de 
Trabalho estabelecem os mecanismos de coo-
peração adequados para monitorizar e fiscalizar 
as práticas de emissão e concretização de pro-
messas de contrato de trabalho ou manifestações 
individualizadas de interesse, por forma a garantir 
a aplicação rigorosa do sistema de admissão de 
trabalhadores previsto no artigo 59º da Lei nº 
23/2007, de 4 de Julho. 

Artigo 93º 
Norma revogatória 

É revogado o Decreto Regulamentar nº 
6/2004, de 26 de Abril. 

Visto e aprovado em Conselho de Minis-
tros de 30 de Agosto de 2007. - José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa - Manuel Lobo Antunes 
- Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira - Rui 
Carlos Pereira - Ana Paula Mendes Vitorino - José 
António Fonseca Vieira da Silva - José Mariano 
Rebelo Pires Gago. 

Promulgado em 18 de Outubro de 2007. 

Publique-se. 
O Presidente da República, Aníbal Cavaco 

Silva. 

Referendado em 25 de Outubro de 2007. 
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho 

Pinto de Sousa
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Principal legislação publicada
1ª e 2ª. Séries do Diário da República de 11 de Outubro 
a 5 Novembro de 2007

Autorização de residência a 
vítimas de tráfico de pessoas
DL n.º 368/2007, de 5.11
 - Define o regime especial de concessão de autori-
zação de residência a vítimas de tráfico de pessoas 
a que se referem os nos 4 e 5 do artigo 109.º e o n.º 2 
do artigo 111.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.

CVM e Sociedades financeiras
DL n.º 357-A/2007, de 31.10 (2º Supl.)
 - No uso da autorização legislativa concedida pela 
Lei n.º 25/2007, de 18 de Julho, altera o Regime Ge-
ral das Instituições de Crédito e Sociedades Finan-
ceiras, o Código dos Valores Mobiliários, o Código 
das Sociedades Comerciais, o regime jurídico das 
sociedades corretoras e financeiras de corretagem, 
o regime jurídico dos fundos de investimento 
imobiliário, o regime jurídico dos organismos de 
investimento colectivo, o Decreto-Lei n.º 176/95, 
de 26 de Julho, o Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 
de Abril, e o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Ja-
neiro, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros (DMIF), e 
as respectivas normas de execução constantes 
da Directiva n.º 2006/73/CE, da Comissão, de 10 
de Agosto de 2006, que regula os requisitos em 
matéria de organização e as condições de exercício 
da actividade das empresas de investimento, bem 
como a Directiva n.º 2004/109/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 
2004, relativa à harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às informações 
respeitantes aos emitentes cujos valores mobili-
ários estão admitidos à negociação num mercado 
regulamentado (Directiva da Transparência), e 
as respectivas normas de execução constantes da 
Directiva n.º 2007/14/CE, da Comissão, de 8 de 
Março de 2007.

Código da Propriedade Industrial
DL n.º 360/2007, de 2.11
- Reformula os procedimentos relativos à inter-
venção das autoridades aduaneiras em relação a 
mercadorias suspeitas de violarem certos direitos 
de propriedade intelectual, dando execução ao 
Regulamento (CE) n.º 1383/2003, do Conselho, 
de 22 de Julho, e procede à segunda alteração ao 
Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março.

Código do IRS
DL n.º 361/2007, de 2.11
 - Introduz alterações ao Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares, dando 
execução à autorização legislativa constante do 
artigo 50.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezem-
bro, e aperfeiçoando obrigações acessórias de 
carácter declarativo conexas com o processo de 
pré-preenchimento das declarações periódicas de 
rendimentos.

Custas e multas processuais - 
pagamento
Port. n.º 1375/2007, de 23.10
- Altera a Portaria n.º 1433-A/2006, de 29 de 
Dezembro, que regula o pagamento de custas e 
multas processuais.

Ensino – reconhecimento de graus 
académicos a estrangeiros
DL n.º 341/2007, de 12.10
- Aprova o regime jurídico do reconhecimento de 
graus académicos superiores estrangeiros.

Facturação electrónica
Port. n.º 1370/2007, de 19.10 
- Estabelece as condições a observar na trans-
posição dos ficheiros informáticos produzidos 
pelos programas de facturação para suportes 
electrónicos não regraváveis, destinados a 
substituir, para efeitos fiscais, os respectivos 
arquivos em papel.

Habitação por m2 – preço 2007
Port. n.º 1374/2007, de 22.10
- Fixa, para vigorar em 2007, o preço da habitação 
por metro quadrado de área útil (Pc) a que se refere 
a alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
141/88, de 22 de Abril.

Habitação por m2 – preço 2008
Port. n.º 1425-B/2007, de 31.10 (1º Supl.) 
Fixa, para vigorar em 2008, o preço de construção 
da habitação por metro quadrado, consoante as 
zonas do País, para efeitos de cálculo da renda 
condicionada.

Marcas – aquisição online
Port. n.º 1359/2007, de 15.10
- Determina o sítio na Internet onde pode ser feita a 
aquisição online de marcas registadas e estabelece 
as taxas a pagar na aquisição online e presencial 
de marcas registadas.

Mediação de seguros e resseguros
DL n.º 359/2007, de 2.11
- Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 144/2006, 
de 31 de Julho, que estabelece o regime jurídico do 
acesso e do exercício da actividade de mediação de 
seguros ou de resseguros.

Medicamentos e farmácias
Port. n.º 1427/2007, de 2.11
 - Regula as condições e os requisitos da dispen-
sa de medicamentos ao domicílio e através da 
Internet.

Port, n.º 1428/2007, de 2.11
 - Define a forma de cumprimento das obrigações 
legalmente previstas de comunicação entre as 
farmácias e o INFARMED - Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (IN-
FARMED, I. P.).

Port, n.º 1429/2007, de 2.11
 - Define os serviços farmacêuticos que podem ser 
prestados pelas farmácias. 

Port, n.º 1430/2007, de 2.11
 - Fixa os procedimentos de licenciamento e de 
atribuição de álvara a novas farmácias e às que 
resultam de transformação de postos farmacêu-
ticos permanentes, bem como da transferência da 
localização das farmácias.

REGIÕES AUTÓNOMAS
- Açores

Salário mínimo
Dec. Legisl. Regional n.º 22/2007/A, de 23.10
- Altera o regime jurídico da atribuição do acrés-
cimo regional ao salário mínimo, do complemento 
regional de pensão e da remuneração complemen-
tar regional.

Turismo
Dec. Reg. Regional n.º 21/2007/A, de 24.10
- Regulamenta o Subsistema de Apoio ao Desen-
volvimento do Turismo. 

Regime entrada, permanência, 
saída de estrangeiros
Dec. Regul. n.º 84/2007, de 5.11
- Regulamenta a Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, que 
aprova o regime jurídico de entrada, permanência, 
saída e afastamento de cidadãos estrangeiros de 
território nacional.

Rendas – factores de correcção 
extraordinária
Port. n.º 1425-A/2007, de 31.10 (1º Supl.)
 - Estabelece os factores de correcção extraordiná-
ria das rendas referidas no artigo 11.º da Lei n.º 
46/85, de 20 de Setembro.

Seguros – acidentes pessoais
Port. n.º 1340/2007, de 11.10
- Regulamenta o seguro obrigatório de acidentes 
pessoais dos mergulhadores. 

Serviços de finanças
Port. n.º 1413/2007, de 30.10
 - Cria um serviço de finanças no concelho de 
Ovar. 

Port.  n.º 1414/2007, de 30.10
 - Cria um serviço de finanças no concelho de 
Felgueiras. 

Port. n.º 1415/2007, de 30.10
 - Cria o Serviço de Finanças de Oliveira de 
Azeméis. 

Port. n.º 1420/2007, de 31.10
- Cria um serviço de finanças no concelho da 
Maia

Port. . n.º 1422/2007, de 31.10
Cria um serviço de finanças no concelho de 
Pombal 

Port. . n.º 1422/2007, de 31.10
- Cria um serviço de finanças no concelho da 
Covilhã 

Sociedades de consultoria
DL n.º 357-B/2007, de 31.10 (2º Supl.) 
- No uso da autorização legislativa concedida pela 
Lei n.º 25/2007, de 18 de Julho, estabelece o regime 
jurídico aplicável às sociedades que têm por objecto 
exclusivo a prestação do serviço de consultoria 
para investimento em instrumentos financeiros e 
a recepção e transmissão de ordens por conta de 
outrém relativas àqueles, transpondo parcialmente 
para a ordem juridica interna a Directiva n.º 
2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros (DMIF).
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Letra de Câmbio
Sumário:
”. 1. As letras dadas à execução podem ser apresentadas como títulos de crédito 
ou como títulos executivos enquadrados no âmbito dos documentos particulares, 
mas neste caso deve constar do escrito o reconhecimento da obrigação pecuniária 
ou se dele não resultar, deve o requerimento inicial descrever os factos relativos 
à constituição ou reconhecimento da obrigação pecuniária, que constituirão a 
causa de pedir.
2. Para que um documento particular possa ser considerado título executivo, tem 
de resultar dele a constituição ou o reconhecimento de uma obrigação pecuniária, 
cujo montante seja determinado ou determinável, por simples cálculo aritmético, 
requisitos que resultam dos títulos de crédito que integram a relação jurídica 
cambiária. 
3. A letra dada à execução quando tenha a natureza de títulos de crédito prescreve 
no prazo de três anos, quando apresentada como documento particular onde se 
reconheça a obrigação pecuniária o prazo é o da prescrição ordinária de 20 anos.
3. Não constando do escrito dado à execução nem do requerimento inicial, a consti-
tuição ou o reconhecimento de uma obrigação pecuniária, não pode ser aceite como 
título executivo, mesmo como documento particular, por não reunir os requisitos 
exigidos para que, se considere título executivo, nos termos do disposto na al. c) 
do n.º1 do art.º 46.º do CPC.” 
(Proc. n.º  07B3578, de 25/10/2007)

Contrato de crédito ao consumo
Sumário:
 I) Os contratos de crédito ao consumo são contratos de adesão, já que, a par de 
cláusulas específicas que exprimem a particularidade de cada negócio, contêm 
cláusulas pré-determinadas destinadas à massa dos consumidores e que não são 
passíveis de negociação individualizada, aplicando-se-lhe o regime das cláusulas 
contratuais gerais (ccg).
II) Neste tipo de contrato em que existe uma aceitação, não particularmente 
negociada pelo aderente, a lei visa a sua protecção, como parte contratualmente 
mais débil, assegurando de modo efectivo um “dever de informação” a cargo do 
proponente.
III) Essa comunicação dever abranger a totalidade das cláusulas e ser feita de modo 
adequado e pessoal e com antecedência compatível com a extensão e complexidade 
do contrato, de modo a tornar possível o seu conhecimento “completo e efectivo por 
quem use de comum diligência”.
IV) Nos contratos de crédito ao consumo em que intervêm, além do comprador, o 
financiador e o vendedor, não sendo simultâneas as assinaturas das três partes 
contratualmente envolvidas, sai afrontada a defesa do consumidor e o seu direito 
a ser informado, se o financiador, usando de ccg comete a terceiro (a entidade ven-
dedora do bem) o dever de informação, como que numa delegação de competência 
que viola um seu dever pessoal, mais a mais, sendo o consumidor analfabeto (a 
sua assinatura no contrato foi aposta a rogo por não saber ler).

V) Não é exigível a pessoa analfabeta, que domine conceitos jurídicos como “mora”, 
“cláusula penal”, “rescisão do contrato” e “reserva de propriedade”, sobretudo se 
tais conceitos constaram das “Condições Gerais”, sendo, por isso, mais exigente 
o dever de informação.
VI) Quanto à ponderação de abuso do direito por parte do consumidor que invoca 
vícios do contrato, após o início da sua execução, o Tribunal deve actuar com 
particular prudência, já que, na relação de financiamento à aquisição de bens 
de consumo, é patente a desigualdade de meios entre o fornecedor dos bens ou 
serviços e o consumidor, sendo de equacionar se, ao actuar como actuou, a entidade 
financiadora da aquisição, prevalecendo-se de superioridade negocial em relação 
a quem recorreu ao crédito, não infringiu ela mesmo, em termos censuráveis, os 
deveres cooperação, de lealdade, e informação, em suma os princípios da boa fé.
VII) Se assim tiver acontecido não deve ser paralisado o direito do consumidor.
(Proc. n.º  07A3048, de 30/10/2007)

Acidente de trabalho
Sumário 
1. Alegando a seguradora que a avaria da grua era de tal modo grave que na 
sua desmontagem deviam ter sido utilizadas duas gruas de apoio e não uma, 
competia-lhe fazer a prova de que a avaria era realmente grave e que a mesma 
era conhecida ou cognoscível da ré entidade empregadora.
2. Não tendo feito essa prova, a queda da parte horizontal da grua (pivot, lança e 
contra--lança) e a consequente queda e morte do sinistrado que se encontrava na 
contra-lança, preparando-se para fazer a descarga da areia da caixa do contrapeso, 
retirando, para isso, a cavilha que prende o fundo da caixa, não pode ser imputada 
a culpa do empregador.
3. O facto da grua ter caído, sem que se tivesse provado que tal tinha aconte-
cido devido a fenómenos naturais estranhos (abalo sísmico, rajada de vento ou 
outro), não permite concluir, só por si, que os procedimentos adoptados na sua 
desmontagem não eram consentâneos com a avaria nela existente, ao nível do 
sistema rotativo.
4. Com efeito, a eclosão do acidente não pode ser o ponto de partida para ajuizar 
da necessidade de utilizar um ou duas gruas e, consequentemente, para emitir um 
juízo de censura relativamente à conduta adoptada pela entidade empregadora.
5. A eventual culpa da entidade empregadora há-de ser aferida em função do cir-
cunstancialismo que se verificava antes do acidente, isto é, face às circunstâncias 
que ela conhecia ou tinha obrigação de conhecer antes do acidente ter ocorrido.
6. E, ainda que se entendesse que a não utilização do cinto de segurança por 
parte do sinistrado constituía, in casu, uma violação das normas de segurança no 
trabalho, a responsabilidade pela reparação do acidente não podia ser imputada ao 
empregador, por falta de nexo de causalidade entre essa violação e o acidente.
7. E, mesmo que assim não se entendesse, a falta do cinto sempre teria de ser 
imputada ao próprio trabalhador, por estar provado que o sinistrado tinha vasta 
experiência (mais de 20 anos) na montagem e desmontagem de gruas, que ele 
exercia as funções de chefe de equipa, competindo-lhe exercer, como exercia, tarefas 
de organização, preparação e execução das prestações de serviços de montagem 
e desmontagem de gruas e por estar provado que o empregador tinha fornecido o 
cinto de segurança e capacete, com o respectivo arnês e que sempre disponibiliza 
e obriga o seu pessoal a usar aqueles equipamentos. 
(Proc. n.º  07S1517, de 31/10/2007)

TRABALHO E SEGURANÇA 
SOCIAL

Tabela Nacional de Incapacidades 
por Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais
DL  n.º 352/2007, de 23.10
 - Aprova a nova Tabela Nacional de Incapacidades 
por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, 
revogando o Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de Setem-
bro, e aprova a Tabela Indicativa para a Avaliação 
da Incapacidade em Direito Civil.

Doenças profissionais
Port. n.º 1393/2007, de 25.10
- Estabelece o regime aplicável aos beneficiários ex-
traordinários da assistência na doença aos militares 
das Forças Armadas.

Port. n.º 1394/2007, de 25.10
- Regula a assistência em caso de acidentes de 
serviço e doenças profissionais dos militares das 
Forças Armadas.

Port. n.º 1395/2007, de 25.10
- Regula a assistência na doença aos beneficiários 
titulares da assistência na doença aos militares 

das Forças Armadas colocados no estrangeiro bem 
como aos beneficiários familiares que com eles se 
encontrem.

Port. n.º 1396/2007, de 25.10
- Regula o regime dos acordos para a prestação de 
cuidados de saúde aos beneficiários da Assistência na 
Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM).

Serviços sociais – Ministério da  
Justiça
Port. n.º 1402/2007, de 26.10
- Define o regime jurídico aplicável aos beneficiários 
extraordinários do subsistema de saúde dos Serviços 
Sociais do Ministério da Justiça.

Veículo no Domicílio
Port. n.º 1392/2007, de 25.10
- Aprova o Regulamento de Impressão da Declaração 
Aduaneira de Veículo no Domicílio.

RECTIFICAÇÕES
Código de Processo Civil
Decl. de Rect. n.º 99/2007, de 23.10
- Rectifica o Decreto-Lei n.º 303/2007, do Ministério 

da Justiça, que no uso de autorização legislativa con-
cedida pela Lei n.º 6/2007, de 2 de Fevereiro, altera 
o Código de Processo Civil, procedendo à revisão do 
regime de recursos e de conflitos em processo civil 
e adaptando-o à prática de actos processuais por 
via electrónica; introduz ainda alterações à Lei 
de Organização e Funcionamento dos Tribunais 
Judiciais e aos Decretos-Leis n.os 269/98, de 1 de 
Setembro, e 423/91, de 30 de Outubro, publicado 
no Diário da República, 1.ª série, n.º 163, de 24 de 
Agosto de 2007.

Código de Processo Penal
Decl. de Rect. n.º 100-A/2007, de 26.10 (1º Supl.) 
- Rectifica a Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, que 
procede à 15.ª alteração, e republica o Código de 
Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, 
de 17 de Fevereiro.

Código Penal
Decl. de Rect. n.º 102/2007, de 31.10
 - De ter sido rectificado a Lei n.º 59/2007, de 4 de 
Setembro, que procede à 23.ª alteração ao Código 
Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 
de Setembro, publicado no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 170, de 23 de Setembro de 1982.






