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No início deste ano foi aprovado 
o regime das sociedades de 
investimento e gestão imobiliária 
(abreviadamente designadas por 
“SIGI”), pelo Decreto-Lei
n.º 19/2019, de 28 de janeiro, que 
entrou em vigor em 1 de fevereiro 
de 2019 e foi recentemente 
alterado pelo Decreto-Lei
n.º 19/2019, de 4 de setembro.

Não obstante a novidade legislativa, o referido diploma e o regime nele 
contemplado foi objeto de algumas críticas, nomeadamente tendo em 
conta o objeto das SIGI e o seu regime fiscal.

Esta curta nota constitui um breve resumo de alguns aspetos que 
merecem destaque, do ponto de vista dos desvios face ao regime 
geral das sociedades anónimas. Os objetivos do legislador, expressos 
no preâmbulo do diploma, são a promoção “do investimento e de di-
namização do mercado imobiliário, em particular do mercado de arren-
damento” e também a dinamização do mercado de capitais, dados os 
requisitos menos apertados de admissão das suas ações à negociação.

Desde logo, as SIGI devem observar a forma de sociedade anónima 
(cfr. art. 3º, alínea a) do diploma em análise), e podem constituir-se “ex 
novo” ou resultar de alteração dos estatutos de sociedade anónima já 
existente (e também de conversão de organismo de investimento imobi-
liário sob forma societária), desde que cumpram os requisitos legais do 
referido diploma (cfr. respetivos arts. 5º e 6º), cuja conversão produzirá 
efeitos no primeiro dia do período de tributação subsequente à data do 
registo das alterações ao contrato de sociedade.

O modelo de fiscalização é obrigatoriamente o previsto na alínea b) do 
art. 413º do Código das Sociedades Comerciais (adiante “CSC”), ou seja, 
constituído por um conselho fiscal, e um revisor oficial de contas (ou 
uma sociedade revisora oficial de contas) que não seja membro daquele 
órgão. Tal significa também que a modalidade de estrutura da adminis-
tração é a de conselho de administração (art. 278º, n.º 1 a) do CSC).

O capital social mínimo é de €5.000.000, que deve estar integralmente 
subscrito e realizado (ainda que não necessariamente em dinheiro, 
podendo ser em espécie), e ser representado por ações ordinárias, 
devendo a totalidade das ações representativas do capital social das 
SIGI ser admitidas à negociação em mercado regulamentado ou se-
lecionadas para negociação em sistema de negociação multilateral 
situado ou a funcionar em Portugal ou noutro Estado membro da União 
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Europeia ou do Espaço Económico Europeu, no prazo de um ano a 
contar do registo comercial da constituição ou da data da produção 
de efeitos das alterações estatutárias.

O objeto social das SIGI é, essencialmente, a aquisição de direitos reais 
sobre imóveis (de propriedade, de superfície ou “outros de conteúdo 
equivalente”) para arrendamento, abrangendo formas contratuais 
atípicas que incluam prestações de serviços necessárias à utilização 
do imóvel, designadamente “o desenvolvimento de projetos de cons-
trução e de reabilitação de imóveis” e / ou a sua “afetação à utilização 
de loja ou espaço em centro comercial, ou utilização de espaço em 
escritórios” (cfr. art. 7º).

O património das SIGI está sujeito a determinados limites quanto à 
composição dos seus ativos, estabelecidos no art. 8º do citado diploma. 
Todavia, apesar de se mencionar que tais limites são requisitos que 
devem ser “cumpridos” pelas SIGI, o que induz a que os mesmos se 
devam verificar para efeitos da consideração destas entidades como 
tais (art. 3º, alínea d) do mencionado diploma), o art. 8º, n.º 2 estabe-
lece-se a obrigatoriedade dos mesmos se verificarem apenas a partir 
do segundo ano após a constituição (ou alteração, numa interpretação 
extensiva) das SIGI.

As SIGI estão obrigadas à distribuição de dividendos, nas percen-
tagens estabelecidas no art. 10º: (i) 90% dos lucros do exercício que 
resultem do pagamento de dividendos e rendimentos de ações ou de 
unidades de participação distribuídos por outras SIGI participadas ou 
de organismos de investimento imobiliário e fundos de investimento 
imobiliário; (ii) 75% dos restantes lucros do exercício distribuíveis.

Este regime não é aplicável às reservas e resultados transitados da 
sociedade convertida em SIGI, existentes à data de registo das alte-
rações ao contrato de sociedade.

A reserva legal não pode exceder 20% do capital social, não sendo 

permitida a constituição de outras reservas indisponíveis (não sendo 
totalmente claro qual o regime a aplicar a realidades que ficam, nos 
termos do CSC, sujeitas ao regime da reserva legal, como sejam as des-
critas no n.º 2 do art. 295º do CSC, nomeadamente ágios obtidos na 
emissão de ações e outros equivalentes).

Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização respondem 
perante os acionistas (nos termos gerais da responsabilidade civil) por 
prejuízos que lhes sejam causados diretamente em resultado da perda 
da qualidade de SIGI.

Finalmente, no que respeita ao regime fiscal das SIGI, foi recentemente 
aditado ao diploma o art. 11.º-A nos termos do qual é aplicável às SIGI 
o regime fiscal previsto nos artigos 22.º e 22.º-A do Estatuto dos Be-
nefícios Fiscais (“EBF”). Este regime não será, no entanto, aplicável, no 
caso dos rendimentos resultantes da alienação onerosa de direitos reais 
sobre bens imóveis. Nesses casos, a exclusão prevista no n.º 3 do art. 
22.º do EBF, apenas se aplicará se os imóveis tiverem sido detidos para 
arrendamento, abrangendo formas contratuais atípicas que incluam 
prestações de serviços necessárias à utilização do imóvel, durante pelo 
menos três anos. Por outro lado, caso se verifique a perda de qualidade 
de SIGI nos termos do artigo 11.º, cessa a aplicação daquele regime, 
passando o lucro tributável a ser apurado e tributado nos termos do 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 
De igual modo, os rendimentos de participações sociais em SIGI que 
sejam pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares após a 
data daquela cessação, bem como as mais-valias realizadas após essa 
data, serão tributados nos termos do IRC. 

Teresa Anselmo Vaz
tav@servulo.com
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Portugal já tem lei de execução
do regulamento geral de proteção
de dados (RGPD)
Portugal finalmente implementou legislação para a execução do GDPR. A Lei 58/2019 foi publicada 
no dia 8 e entrou em vigor no passado dia 9 de agosto.

Ana Rita Paínho
arp@servulo.com

Portugal finalmente implementou legislação para a execução do GDPR. 
A Lei 58/2019 foi publicada no dia 8 e entrou em vigor no passado dia 
9 de agosto.

Uma combinação peculiar de normas onde se definem os 13 anos como 
idade mínima para o consentimento nos serviços da sociedade de in-
formação ao mesmo tempo que se procura proteger os trabalhadores 
nas empresas. 

O consentimento de menores com idade superior a 13 anos é aceite no 
âmbito da prestação de serviços da sociedade de informação, baixando 
assim a idade em 3 anos face à regra geral do RGPD (que determina os 
16 anos como idade mínima).

No âmbito da videovigilância foi consagrada uma proibição geral de 
captação de som, com possibilidade de gravação apenas durante os 
períodos de encerramento das instalações ou mediante autorização a 
CNPD.

Do ponto de vista laboral destaque para uma medida interessante que 
determina a possibilidade de conservação de dados de Segurança 
Social para efeitos de contribuições de reforma e aposentação por 
período indeterminado, o que poderá ser útil nos casos em que haja 
dúvidas sobre as efetivas contribuições prestadas.

Ainda no contexto laboral, apenas e poderão utilizar dados biométricos 
para controlo de assiduidade e acesso às instalações. Por outro lado, 
o consentimento dos trabalhadores apenas será condição valida de 
legitimidade para o tratamento de dados quando o tratamento não de-
termine para este uma vantagem económica.

Nos valores das coimas optou-se por uma diferenciação entre atos 
praticados por pessoas singulares, pequenas e médias empresas ou 
grandes empresas.
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Mariana Costa Pinto
mcp@servulo.com

O novo regulamento dos CCPs
e a exceção à proteção conferida

A falta, no Regulamento (CE) n.o 469/2009, de qualquer exceção à proteção conferida pelo certificado 
complementar de proteção (“CCP”), teve como resultado não intencional impedir o fabrico de medicamentos 
genéricos e biossimilares na União Europeia (“UE”) por fabricantes estabelecidos na UE, inclusive para fins de 
exportação para mercados de países terceiros em que a proteção não existe ou caducou. 

Os fabricantes estabelecidos na UE também estavam impedidos, em 
resultado desta legislação, de fabricar medicamentos genéricos e bios-
similares para fins de armazenamento por um período limitado, antes 
da caducidade do CCP. Tais circunstâncias dificultam a entrada no 
mercado desses fabricantes, em países da UE, imediatamente após a 
caducidade do certificado, ao contrário dos fabricantes localizados em 
países terceiros onde a proteção não existe ou caducou, colocando-os 
em desvantagem competitiva significativa.

O Regulamento (UE) 2019/933, do Parlamento e do Conselho de 20 de 
maio de 2019, veio alterar o Regulamento (CE) n.º 469/2009 relativo ao 
certificado complementar de proteção para os medicamentos e criar 
uma exceção à proteção conferida pelo CCP. 

Com a entrada em vigor deste diploma (em 1 de julho de 2019), passou 
a ser permitido que os fabricantes de medicamentos genéricos e 
biossimilares estabelecidos na UE fabriquem na UE produtos, ou me-
dicamentos que contenham esses produtos, para fins de exportação 
para os mercados de países terceiros em que a proteção não existe 
ou caducou. Passou, também, a ser permitido, que esses fabricantes 
fabriquem e armazenem produtos, ou medicamentos que contenham 
esses produtos, num Estado-Membro, por um período determinado 
de 6 meses, até à caducidade do certificado, para fins de entrada 
no mercado de qualquer Estado-Membro aquando da caducidade 
do CCP correspondente. Esta alteração determinará que estes fabri-

cantes possam entrar no mercado imediatamente após a caducidade 
do CCP (entrada no mercado da UE no “dia 1”).

O fabricante, abrangido por esta exceção, tem a obrigação de prestar 
certas informações à autoridade competente em matéria de pro-
priedade industrial (em Portugal, o INPI) e ao titular do certificado.

Esta exceção à proteção do CCP só é aplicável aos certificados pedidos 
em, ou após, 1 de julho de 2019 e não é aplicável aos certificados em 
vigor. Contudo, no que respeita aos CCPs pedidos antes de 1 de julho 
de 2019 e ainda não concedidos, esta exceção será aplicável a partir 
de 2 julho de 2022.
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Regime de representação equilibrada 
entre mulheres e homens nos órgãos 
de administração e fiscalização 

No passado dia 21 de junho, foi publicado o Despacho Normativo n.º 18/2019 com vista à concretização dos 
artigos 10.º e 11.º da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, que, com efeitos a 22 de junho de 2019, vem estabelecer o 
regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e fiscalização das 
entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa.

Este despacho veio definir (i) os procedimentos a adotar para a rea-
lização das comunicações a que estão obrigadas estas entidades, (ii) 
a articulação de competências entre a Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género (CIG), a Comissão do Mercado de Valores Mobi-
liários (CMVM) e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego 
(CITE) e (iii) a produção de um guião para o efeito da elaboração dos 
planos para a igualdade anuais. 

Comunicação das alterações à composição dos órgãos 
de administração e de fiscalização
As entidades do setor empresarial do Estado comunicam as suas alte-
rações à Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), 
através do sistema de informação da organização do Estado (SIOE), ao 
passo que as entidades do setor empresarial local devem fazê-lo junto 
da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), através dos sistemas de 
informação para as entidades do subsetor da administração local. Por seu 
lado, as empresas cotadas em bolsa devem utilizar o sistema de difusão 
de informação (SDI), da CMVM, para proceder a estas comunicações.

Não são necessárias comunicações adicionais à CIG uma vez que com-
petirá à DGAEP, à DGAL e à CMVM, conforme aplicável, comunicar-lhe 
os dados reportados pelas entidades sujeitas à Lei n.º 62/2017, de 
1 de agosto.

Estas comunicações devem realizar-se até 10 dias após a designação 
dos respetivos membros dos órgãos sociais.

Comunicação dos planos para a igualdade
De forma similar, compete a estes três grupos de entidades remeter à 
CIG e à CITE, utilizando as mesmas plataformas informáticas, os res-
petivos planos de igualdade. Transitoriamente e até à conclusão do 
processo de adequação destas plataformas ao carregamento deste tipo 
de informação, os planos de igualdade devem ser remetidos, por correio 
eletrónico, diretamente à CIG e à CITE (no caso do setor empresarial 
do Estado), à DGAL (no caso do setor empresarial local) e à CMVM (no 
caso das empresas cotadas em bolsa). Em todo o caso, estes planos 
devem ser comunicados anualmente e até ao dia 15 de setembro do ano 
anterior ao que digam respeito.

Este dever de reporte não se confunde com o dever de publicitação 
do plano de igualdade previsto no artigo 7.º, n.º 1 da Lei n.º 62/2017, nos 
termos do qual as entidades destinatárias desta lei ficam obrigadas a 
divulgar estes planos no seu website.

Guião para a elaboração dos planos para a igualdade
Para permitir aos destinatários da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, 
construir os respetivos planos de igualdade, este Despacho Normativo 
atribui à CITE, em articulação com a CIG, a competência para produzir 
um guião para auxiliar na elaboração destes planos, que deve abranger 
as áreas de igualdade no acesso ao emprego, igualdade nas con-
dições de trabalho, igualdade remuneratória, proteção na parenta-
lidade e conciliação da atividade profissional com a vida familiar e 
pessoal.  

 Este guião contém uma matriz de apoio ao diagnóstico, uma matriz de 
apoio à monitorização da execução do plano de igualdade e uma matriz 
de verificação da execução do plano à luz das recomendações da CITE.

O guião deverá ser disponibilizado em breve nos websites da CIG, da 
CMVM e da CITE, considerando-se aplicável aos planos de igualdade 
que devam ser comunicados após a sua publicação, sem prejuízo da 
obrigação de elaboração, publicitação e comunicação dos planos de 
igualdade referentes a períodos anteriores.

Despacho Normativo n.º 18/2019

Inês Palma Ramalho
ipr@servulo.com
 
Cláudia Costa
cic@servulo.com
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Arbitragem necessária ou mediação
para resolver conflitos de consumo
de baixo valor

A resolução de litígios de consumo – isto é, os iniciados por um consumidor contra um fornecedor de 
bens ou prestador de serviços1 – através de meios alternativos aos tribunais judiciais (como a mediação 
e a arbitragem) tem vindo a ser promovida pelo legislador por ser uma solução mais rápida e menos 
onerosa para os consumidores.  

Essa tendência acentuou-se com o regime da resolução extraju-
dicial de litígios de consumo, aprovado pela Lei n.º 144/2015, de 8 de 
setembro, que veio, nomeadamente, prever uma rede de arbitragem 
de consumo (composta por centros de arbitragem de conflitos de 
consumo autorizados para prosseguir as atividades de informação, me-
diação, conciliação e arbitragem) e estabelecer normas para garantir a 
eficácia e a acessibilidade dos procedimentos de resolução alternativa 
desses litígios (como, por exemplo, a decisão no prazo máximo de 90 
dias e a gratuitidade do procedimento ou a sua sujeição ao pagamento 
de uma taxa de baixo valor).

Neste contexto, com o claro objetivo de reforçar a defesa dos con-
sumidores, a Lei n.º 63/2019, de 16 de agosto, veio sujeitar os con-
flitos de consumo de reduzido valor económico (ou seja, de valor 
não superior a € 5.000,00) a arbitragem necessária ou mediação 
quando, por opção expressa dos consumidores, sejam submetidos 
à apreciação de tribunal arbitral em centro de arbitragem de conflitos 
de consumo legalmente autorizado.

Assim, se um consumidor pretender apresentar uma reclamação re-
lativa à compra de um bem ou à prestação de um serviço, que não 
exceda o referido montante, poderá dirigir-se a um centro de arbi-
tragem de conflitos de consumo (integrante da lista divulgada pela Di-
reção-Geral do Consumidor) e iniciar um procedimento de mediação 
ou de arbitragem necessária, vinculando o fornecedor do bem ou 
prestador do serviço a participar. Não se trata de uma imposição legal 
inédita, uma vez que os litígios de consumo respeitantes a serviços 
públicos essenciais já estavam sujeitos a arbitragem necessária desde 
2011, em caso de opção expressa dos utentes (pessoas singulares)2. 

Por outro lado, de acordo com a mesma lei, o consumidor deve ser 
notificado, no início do processo, de que pode fazer-se representar por 
advogado ou solicitador, sendo que, caso não tenha meios económicos 
para tal, pode solicitar apoio judiciário. Deste modo, os centros de ar-
bitragem de conflitos de consumo passam a ter o dever de informar o 
consumidor do direito a constituir advogado ou solicitador.

Finalmente, o diploma em questão estabelece que, nos conflitos 
de consumo de reduzido valor económico, o consumidor fica dis-

pensado do pagamento prévio de taxa de justiça, que será apurada 
a final. Considerando que existem centros de arbitragem de conflitos 
de consumo que acolhem procedimentos gratuitos de resolução alter-
nativa de litígios, a referida norma não tem, nesses casos, aplicação.

Estas alterações, que embora incidam apenas sobre o artigo 14.º da Lei 
n.º 24/96, de 31 de julho (regime aplicável à defesa dos consumidores), 
têm de ser enquadradas no aludido regime da resolução extrajudicial 
de litígios de consumo3, entrarão em vigor no dia 15 de setembro de 
2019. 

1. Relativamente a obrigações decorrentes de contratos de compra e venda ou de prestação 
de serviços.

2. Designadamente, a sujeição de quaisquer conflitos de consumo de baixo valor a arbitragem 
necessária, quando seja essa a opção do consumidor, amplia o dever de informação que a lei 
impõe aos fornecedores de bens e aos prestadores de serviços, devendo estes divulgar o(s) 
centro(s) de arbitragem de conflitos de consumo a que se encontrem vinculados para dirimir 
aqueles litígios (cfr. artigo 18.º, n.º 1, da Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro).

Alexandra Valpaços
ava@servulo.com
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Acórdão de fixação de jurisprudência 
n.º 3/2019: uma aproximação ou uma 
separação entre o Direito Processual 
Contraordenacional e o Direito 
Processual Penal?

No passado dia 2 de julho foi publicado, em Diário da República, 
o Acórdão de fixação de jurisprudência n.º 3/2019 proferido pelo 
Supremo Tribunal de Justiça que determinou, por unanimidade, que 
“em processo contraordenacional, no recurso da decisão proferida em 
1.ª instância o recorrente pode suscitar questões que não tenha alegado 
na impugnação judicial da decisão da autoridade administrativa”.

O acórdão em causa vem, assim, solucionar uma questão que tem vindo 
a ser objeto de decisões em sentidos divergentes nos Tribunais da 
Relação, situação que interferia diretamente com os direitos e garantias 
dos Arguidos em processo de contraordenação.

Tendo em conta o teor do artigo 75.º do Regime Geral das Contraor-
denações, que prevê que o Tribunal de recurso não está limitado aos 
“termos e sentido” da decisão da 1.ª Instância, é de admitir, sem margem 
para dúvidas – como fixou este acórdão – a apreciação de questões 
que o Arguido não tenha invocado aquando da impugnação da decisão 
administrativa.

À primeira vista, esta possibilidade parece ser específica do regime pro-
cessual aplicável às contraordenações abrangidas pelo RGCO e até 
contrária às regras do Direito Penal nesta matéria, o que terá levado 
alguns Tribunais a decidir pela sua inadmissibilidade.

Embora enformados por idênticos princípios processuais, a estrutura 
do processo de contraordenação não é semelhante à do Direito Penal. 
Na verdade, e como bem explica este aresto, é à luz do “afastamento e 
proximidade simultâneos” entre estes ramos de Direito que a questão 
deve ser apreciada: a primeira vez que um Tribunal aprecia a decisão 
administrativa é na impugnação judicial, ou seja, a impugnação não 
é um verdadeiro recurso, sendo a decisão sobre a mesma a primeira 
decisão em 1.ª instância. Logo, os poderes deste Tribunal são plenos, 
abrangendo todo o mérito da questão, não podendo classificar-se a 
questão a decidir pelo Tribunal de recurso como “questão nova”. Na 
verdade, com as respetivas especificidades, é assim que sucede no 
recurso penal para a Relação ou no recurso direto de decisão penal 
em 1.ª instância para o STJ, limitado a questões de Direito, tal como 
nas contraordenações. Neste último caso, só neste momento “é que 
se podem colocar pela primeira vez questões relativas a matéria de 
direito alicerçadas em matéria de facto cristalizada ou alegar os vícios 
constantes do artigo 410.º, n.º 2, do CPP, sendo irrelevante qualquer 

noção de questão nova atenta a amplitude conhecimento imposta pelo 
disposto no artigo 410.º, n.º 1, do CPP.”

Assim, este aresto vem apenas clarificar aquilo que já decorria das 
normas processuais aplicáveis, se interpretadas de acordo com os 
princípios aplicáveis tanto ao Direito Penal como ao Direito contraor-
denacional, respeitando a estrutura própria de cada um destes ramos 
de Direito. 

É caso para dizer quanto a estes dois ramos de Direito que estão in-
trinsecamente ligados, só assim se respeitando verdadeiramente os 
direitos dos Arguidos: “é mais aquilo que nos aproxima do que aquilo 
que nos separa”!

Cláudia Amorim
ca@servulo.com
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ATAD Express #1:
alterações à dedutibilidade dos juros
em sede de IRC
No passado dia 3 de maio, foi publicada a Lei n.º 32/2019 que entrou em vigor no dia 4 de maio e veio transpor, 
para a legislação portuguesa, a Diretiva (UE) 2016/1164, do Conselho, de 12 de julho de 2016), com a redação 
que lhe foi conferida pela Diretiva (UE) 2017/952, do Conselho, de 29 de maio de 2017, conhecida como a 
Diretiva ATAD (Anti-Avoidance Directive ou, em português, a Diretiva Anti-Elisão Fiscal).

Como refere o preâmbulo da mesma, as prioridades políticas “em matéria 
de fiscalidade internacional salientam a necessidade de garantir que o 
imposto é pago no país onde os lucros e o valor são gerados”.

Tendo presente este objetivo, a Organização de Cooperação e de De-
senvolvimento Económico desenvolveu a iniciativa contra a erosão da 
base tributável e a transferência de lucros (“BEPS”)1.

Neste seguimento, a União Europeia veio adotar a Diretiva ATAD, com 
o objetivo de criar soluções comuns, mas flexíveis, a nível da União, 
nestas matérias, coerentes com as conclusões da OCDE sobre a ini-
ciativa BEPS.

Neste update, a SÉRVULO vem apresentar as principais alterações 
introduzidas ao artigo 67.º do Código do IRC, que prevê limitações à 
dedutibilidade, em sede deste imposto, dos gastos de financiamento 
líquidos até €  1.000.000 ou, se mais elevado, a 30% do EBITDA 
(ajustado para efeitos da aplicação desta regra fiscal).

As alterações foram cirúrgicas, uma vez que o regime até agora em 
vigor já se encontrava de acordo com as exigências europeias a este 
nível.

Aliás, o regime português até se revela mais exigente que o europeu. 
Por exemplo, enquanto a Diretiva prevê um limite máximo anual de de-
dutibilidade dos gastos de financiamento de € 3.000.000, o regime 
interno restringe-o a apenas €  1.000.000 e, bem assim, enquanto a 
Diretiva admite um período ilimitado de reporte para o futuro dos re-
feridos gastos (e, em termos temporalmente limitados, o seu reporte 
para períodos de tributação anteriores), o Código do IRC não admite 
reporte para exercícios passados e limita o reporte futuro aos cinco 
períodos posteriores.

Entre as alterações introduzidas, o conceito de “gastos de finan-
ciamento” é alterado para se aproximar do previsto na Diretiva, 
passando a incluir, designadamente, os montantes pagos resultantes 
da subscrição de obrigações cupão-zero, convertíveis ou subordinadas, 
os custos com financiamentos incorridos capitalizados no valor de 
aquisição de ativos, assim como quaisquer pagamentos decorrentes 
de instrumentos financeiros híbridos, como seja a remuneração de um 
empréstimo participativo ou de instrumentos financeiros islâmicos.

Ou seja, o conceito é alargado para abarcar gastos incorridos com me-
canismos semelhantes a instrumentos de financiamento, cuja remu-
neração não se reconduz ao conceito estrito de “juro”, mas gerando 
gastos de natureza semelhante do ponto de vista prático.

Também o conceito de EBITDA se aproxima do constante na Diretiva, 
de acordo com a qual este corresponde ao lucro tributável ou prejuízo 
fiscal sujeito e não isento, adicionado dos gastos de financiamento 
líquidos, bem como dos montantes relativos a depreciações e amorti-
zações fiscalmente dedutíveis.

Teresa Pala Schwalbach
tps@servulo.com

Para mais informação sobre esta iniciativa, por favor, consultar o website:
https://www.oecd.org/tax/beps/.
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Soprar no apito
ou boca no trombone

No reverso da medalha, muitos trabalhadores ficariam encantados 
se pudessem reportar internamente falhas ou comportamentos que 
pensam ser violadores, desde que sentissem que o poderiam fazer em 
ambiente seguro, que as suas denúncias seriam tratadas com seriedade 
e imparcialmente e não seriam objeto de retaliação.

Neste contexto muitas empresas preveem nos seus regulamentos in-
ternos a prática de whistleblowing (literalmente soprar no apito) ao 
estabelecerem canais internos de denúncia, entre os quais as deno-
minadas hotlines ou linhas de ética.

E aqui que as coisas se complicam para as empresas em Portugal. 
Em 2009, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) emitiu 
uma orientação relativa aos “Princípios Aplicáveis aos Tratamentos de 
Dados Pessoais com a finalidade de Comunicação Interna de Atos de 
Gestão Financeira Irregular (Linhas de Ética)”. De acordo com a re-
ferida orientação o sistema de whistleblowing é apenas aceite quando 
restrito “aos domínios da contabilidade, dos controlos contabilísticos 
internos, da auditoria, da luta contra a corrupção e do crime bancário 
e financeiro”, podendo apenas ser reportadas pessoas que pratiquem 
atos de gestão relacionados com as áreas referidas, no geral quadros 
da direção.

E assim, os trabalhadores impedidos de “soprar no apito”, muitas vezes 
não têm mais remédio do que “pôr a boca no trombone” e levar a ins-
tâncias externas situações que até prefeririam ver internamente re-
solvidas, até por limitarem a sua exposição a repercussões que, quase 
inevitavelmente, acompanham denúncias públicas.

Para esses trabalhadores e para as suas empresas há boas notícias. 
O Parlamento Europeu (PE) preparou uma Diretiva sobre a proteção 
das pessoas que reportem violações das Leis da União. Nos termos 
do projeto do PE, empresas com 50 ou mais trabalhadores vão obri-
gatoriamente ter que estabelecer canais internos e procedimentos de 
denúncia e respetivo tratamento subsequente. O projeto de Diretiva 
também expressamente prevê que os canais internos para receção de 
denúncias devem permitir denúncias escritas ou orais, através de linhas 
telefónicas ou sistemas de mensagem de voz, sem prejuízo de o denun-
ciante poder requerer uma entrevista.

Acresce que os domínios das denúncias protegidas vão muito além da 
orientação da CNPD, abrangendo áreas como a proteção ambiental, 
a segurança alimentar e a saúde animal, a proteção do consumidor e 
a segurança nos transportes, podendo os Estados Membros alargar a 
proteção dos denunciantes prevista na Diretiva, a outros domínios ou 
atividades.

A proteção dos denunciantes é particularmente cuidada no projeto, não 
apenas proibindo medidas retaliatórias, como prevendo medidas ativas 
de proteção contra ações de responsabilidade nos casos em que as de-
núncias envolverem a violação de deveres de confidencialidade, ou a 
aquisição ou o acesso a informação relevante, desde que tais aquisição 
e acesso não constituam crimes em si mesmos.

Não é já para amanhã, mas o futuro é definitivamente do apito.

Há quem diga que nenhuma publicidade é má publicidade, mas muitos de nós discordaríamos desta afirmação. 
E isto é particularmente verdade para empresas que preferem corrigir internamente aquilo que pode estar 
menos bem, em vez de serem confrontadas com uma inspeção das autoridades competentes ou notícias nos 
jornais revelando falhas mais ou menos graves, de que até poderiam não ter consciência.

Margarida Costa Gomes
mcg@servulo.com
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Issues Paper sobre Ecossistemas
Digitais, Big Data e Algoritmos

A digitalização da economia levou ao aparecimento de novos modelos de negócios baseados em plataformas 
multilaterais. Em 2018, 94% dos utilizadores de internet portugueses fizeram, pelo menos, uma compra online 
dentro de uma diversa gama de categorias (Nielsen, 2018). Devido à importância crescente desta questão, a 
Autoridade da Concorrência (AdC) publicou um Issues Paper sobre a aplicação do Direito da Concorrência às 
especificidades dos “Ecossistemas Digitais, Big Data e Algoritmos”.

Sumariamente, a AdC analisa o papel do big data como um fator que 
potencia os efeitos de rede e que é crucial para os ecossistemas di-
gitais de produtos e serviços.

Um dos desafios para a política da concorrência é o de que as pla-
taformas incumbentes podem adotar estratégias de exclusão, por 
exemplo, através da restrição do acesso de concorrentes aos dados 
necessários para o desenvolvimento das suas atividades.

Ao nível setorial, a Segunda Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) 
regula o acesso aos dados na era digital. A PSD2, transposta para 
Portugal em novembro de 2018, impõe aos bancos obrigações de 
providenciar aos operadores de FinTech o acesso a dados de clientes 
com o objetivo de, a seu pedido, lhes oferecer certos serviços de pa-
gamento. Já tivemos oportunidade de analisar, num update anterior, o 
Issues Paper da AdC sobre FinTech e, em particular, os riscos de en-
cerramento do acesso dos operadores de FinTech a dados de clientes 
pelos bancos, bem como as recomendações da AdC para mitigar esses 
riscos.

O big data tem vindo a contribuir para o desenvolvimento de algo-
ritmos de preços, de monitorização e de recomendação. Existem efeitos 
positivos, como uma maior facilidade na descoberta de produtos 
e comparação de preços ou a diminuição de custos de transação e 
de pesquisa. Contudo, o big data também pode facilitar a colusão no 
mercado, particularmente ao nível dos preços.

Como antecipámos “juntamente com a sua atividade normal nos 
setores tradicionais, a AdC está bastante atenta a novas práticas de 
exclusão na economia digital. Empresas que cometem estes atos não 
devem ser desresponsabilizadas devido ao uso de algoritmos ou de 

inteligência artificial suscetível de conduzir a uma conduta anticon-
correncial. Isto significa que a AdC não tem receio de agir no ambiente 
digital onde o uso de tecnologia facilita o comportamento anticon-
correncial” (para maiores desenvolvimentos, ver o nosso capítulo em 
“The Cartels and Leniency Review – 2019”).

As empresas devem estar conscientes das oportunidades e perigos 
desta nova era, tendo em conta a severidade das sanções por violação 
do Direito da Concorrência tanto ao nível do enforcement público 
como privado. A compliance recompensará aqueles que por ela se 
pautarem!

Alberto Saavedra
as@servulo.com
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O novo regime dos conflitos de 
jurisdição entre os tribunais judiciais e 
os tribunais administrativos e fiscais:
a Lei n.º 91/2019, de 4 de setembro

Foi aprovado, no passado dia 4 de setembro, através da Lei n.º 91/2019, o 
novo regime de prevenção e resolução dos conflitos de jurisdição entre 
os tribunais judiciais e os tribunais administrativos e fiscais.

Este regime vem revogar e substituir o quadro normativo anterior, já 
obsoleto e gerador de várias disfuncionalidades, e que constava essen-
cialmente de diplomas aprovados na década de 30 do século passado1. 
De facto, com a entrada em vigor, em 1976, de uma nova Lei Funda-
mental, baseada em princípios e regras diversos dos então vigentes1, há 
muito que se impunha uma regulação adequada a uma nova realidade 
jurídica. 

Neste sentido, a lei preconiza diversas e importantes alterações.
Desde logo, há que assinalar que, em matéria de composição do Tribunal 
dos Conflitos, estabelecem-se duas regras inovadoras:

a) A presidência é assumida ou pelo presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça ou pelo presidente do Supremo Tribunal Administrativo, 
consoante a questão emane, respetivamente, de um tribunal judicial 
ou de um tribunal da jurisdição administrativa e fiscal
(n.º 2 do artigo 2.º).

b) Além do presidente, têm assento mais dois juízes, sendo um deles 
o vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça mais antigo no 
cargo e o outro o vice-presidente do Supremo Tribunal Adminis-
trativo eleito de entre e pelos juízes das respetivas Secções de Con-
tencioso Administrativo ou de Contencioso Tributário, consoante a 
matéria em causa seja de natureza administrativa ou tributária (n.º 3 
do artigo 2.º).

Deste modo, a lei rompe com o paradigma anterior. Por um lado, deixa 
de atribuir a presidência permanente ao presidente do Supremo 
Tribunal Administrativo, consagrando um regime de perfeita paridade 
entre os órgãos de cúpula dos tribunais judiciais e dos tribunais admi-
nistrativos e fiscais, tendo em vista a pluralidade e a abrangência das 
visões presentes no Tribunal dos Conflitos. Por outro lado, abandona a 
regra de que os restantes juízes são sorteados para cada processo, 
visando prosseguir a estabilidade e a coerência da jurisprudência desta 
instância e a obtenção de ganhos de eficiência.

Depois, quanto ao regime do processo de resolução dos conflitos, cuja 
matriz é a plasmada nos artigos 109.º a 114.º do Código de Processo 
Civil, a novidade porventura mais relevante é a da criação de uma 

terceira via de acesso ao Tribunal dos Conflitos (artigos 15.º a 17.º), 
em aditamento às duas vias já existentes (o recurso de decisões dos Tri-
bunais da Relação ou dos Tribunais Centrais Administrativos em casos 
de pré-conflito e o pedido de resolução em caso de conflito efetivo). 
Esta terceira via traduz-se na possibilidade de qualquer tribunal dirigir 
consultas prejudiciais sobre questões de jurisdição, as quais, sendo 
objeto de imediata pronúncia vinculativa por parte do Tribunal dos 
Conflitos, se destinam a evitar tanto quanto possível o arrastamento dos 
processos por conta de discussões relativas à jurisdição competente.

Por fim, o legislador aproveitou ainda a oportunidade para articular o 
novo regime de resolução de conflitos de jurisdição com o mecanismo 
de resolução de conflitos consagrado no n.º 3 do artigo 1.º da Lei de 
Organização e Processo do Tribunal de Contas (Lei n.º 98/97, de 26 de 
agosto), em cujos termos compete ao Tribunal dos Conflitos, com a 
composição aí prevista, dirimir os conflitos de jurisdição entre o Tribunal 
de Contas e o Supremo Tribunal Administrativo.

 1 O essencial do anterior regime constava de dois diplomas anteriores à própria Constituição 
da República Portuguesa de 1976: do título II do Regulamento do Supremo Conselho de 
Administração Pública – aprovado pelo Decreto n.º 19.243, de 16 de janeiro de 1931, e, 
entretanto, alterado pelo Decreto n.º 19.438, de 11 de março de 1931 –, completado pelo 
disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 23.185, de 30 de outubro de 1933, diploma este que 
extinguiu aquele Supremo Conselho e restaurou em sua substituição, junto da Presidência 
do Conselho, o Supremo Tribunal Administrativo.

2 Em especial no que toca aos domínios da independência dos tribunais (artigo 203.º), 
da obrigatoriedade e da prevalência das decisões dos tribunais para todas as entidades 
públicas e privadas (n.º 2 do artigo 205.º) e da própria paridade entre as três categorias de 
tribunais atualmente previstas (n.º 1 do artigo 209.º).

Joana Aragão Seia
jas@servulo.com

Débora Melo Fernandes
dmf@servulo.com



Fazemos 20 anos
e estamos cheios de

GARRA,
ENERGIA
E VONTADE
Nascemos há 20 anos. Desde então o mundo e o ecossistema dos 
serviços jurídicos sofreram transformações a uma acelerada velo-
cidade. Num cenário em que o futuro é imprevisívele incontrolável, 
comprometemo-nos a honrar a cultura, os valores e a ética Sérvulo.

São estes os nossos elementos diferenciadores com os quais 
enfrentamos os desafios e as expectativas dos nossos clientes e dos 
que connosco convivem, agora e nos próximos 20 anos.



P  .  16

Rua Garrett, 64
1200-204 Lisboa – Portugal

T +351  210 933 000 
F +351  210 933 001/2

Sérvulo & Associados
Sociedade de Advogados, SP, RL 

geral@servulo.com

A presente publicação da Sérvulo & Associados tem fins exclusivamente informativos.
O seu conteúdo não constitui aconselhamento jurídico nem implica a existência de uma relação entre advogado cliente.
A reprodução total ou parcial do conteúdo depende da autorização expressa da Sérvulo & Associados.

Edição Especial 20 Anos Sérvulo


