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MONOGRAFIAS 

ARTE – ATE 

Arte e direito 

Arte e direito / Daniel Reis ...[et al.]. - 1. ed. - Coimbra: Almedina, 

2016. - 182 p.; 23 cm. - (PLMJ; 10). - 1- Mundo da arte - principais 

intervenientes e dinâmicas. 2- Direito de autor e obra de arte. 3- 

Importância da arbitragem na litigância sobre obras de arte. 4- 

Temas de direito do património cultural. 5- Temas de direito dos 

seguros. 6- Temas de direito fiscal 

ISBN 978-972-40-6807-7 

Direito do património cultural / Obra de arte / Propriedade 

intelectual / Direitos de autor / Comércio de arte / Resolução de 

litígios / Seguro / Impostos 

ATE.21 (CEJ) 

CÓDIGO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CDS 

Portugal. Leis, decretos, etc. Código do procedimento 

administrativo, 2013 

Código do procedimento administrativo / org. Carla Amado 

Gomes, Tiago Serrão. - 1. ed. - Lisboa: AAFDL, 2018. - 116 p.; 22 cm 

ISBN 978-972-629-219-7 

Direito processual administrativo / Código de processo 

administrativo 

CDS.44 (CEJ) 
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CDPV 

Portugal. Leis, decretos, etc. Código de processo civil, 2013 

Código de processo civil anotado / António Santos Abrantes 

Geraldes, Paulo Pimenta, Luís Filipe Pires de Sousa. - 1. ed. - 

Coimbra: Almedina, 2018-. - vols.; 25 cm. - (Códigos anotados). - 

Vol. I: Parte geral e processo de declaração, artigos 1.º a 702.º. - 

2018. - 867 p. - ISBN 978-972-40-7574-7 

Direito processual civil / Código de processo civil 

CDPV.58 (CEJ)  

CÓDIGO REGISTRAL E NOTARIAL – CDRR 

Portugal. Leis, decretos, etc. Código do registo predial, 1984 

Código do registo predial: anotado e comentado / Isabel Ferreira 

Quelhas Geraldes. - 1. ed. - Coimbra: Almedina, 2018. - 414 p.; 24 

cm. - (Códigos anotados) 

ISBN 978-972-40-7603-4 

Código registral e notarial / Registo predial 

CDRR.65 (CEJ) 

CÓDIGO FISCAL - CDC 

Portugal. Leis, decretos, etc. 

Lei geral tributária [documento electrónico]: anotada e 

comentada / João António Valente Torrão. - 2. ed. - Macau: 

Edição do autor, 2018. - 1 CD-ROM; 12 cm 

ISBN 978-99965-693-9-5 

Lei geral tributária / Direito tributário / Direito fiscal / 

Legislação 

CDC.91/A (CEJ) 
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Portugal. Leis, decretos, etc. Código de procedimento e 

de processo tributário, 1999 

Código de procedimento e de processo tributário em Portugal 

[documento electrónico]: anotado e comentado / João António 

Valente Torrão. - 3. ed. - Macau: Edição do autor, 2018. - 1 CD-

ROM; 12 cm 

ISBN 978-99965-693-8-8 

Código de Processo Tributário / Direito tributário / Direito fiscal 

/ Direito aduaneiro / Legislação 

CDC.89/B (CEJ) 

DIREITO ADMINISTRATIVO – DMV 

ALMEIDA, Mário Aroso de 

Teoria geral do direito administrativo / Mário Aroso de Almeida. - 5. 

ed. atualizada e refundida. - Coimbra: Almedina, 2018. - 605 p.; 23 

cm. - (Manuais universitários) 

ISBN 978-972-40-7637-9 

Direito administrativo / Procedimento administrativo 

DMV.405/D (CEJ) 

AMARAL, Diogo Freitas do 

Curso de direito administrativo / Diogo Freitas do Amaral. - 

Coimbra: Almedina, 2018-. - vols.; 23 cm. - (Manuais universitários). 

- 2.º vol.: Com a colaboração de Pedro Machete e Lino Torgal. - 4. 

ed. - 2018. - 676 p. - ISBN 978-972-40-7569-3 

Direito administrativo 

DMV.95/E (CEJ) 
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Estudos de homenagem a Mário Esteves de Oliveira 

Estudos de homenagem a Mário Esteves de Oliveira / org. José 

Miguel Júdice ...[et al.]; coord. Pedro Costa Gonçalves, Lino Torgal. 

- 1. ed. - Coimbra: Almedina, 2017. - 1152 p.; 24 cm. - (Estudos de 

Homenagem). - 1- A participação simultânea de sociedades em 

relação de domínio ou em relação de grupo em procedimentos de 

contratação pública / João Amaral e Almeida. 2- Depoimento / João 

Vieira de Almeida. 3- Natureza jurídica e regime de impugnação em 

sede arbitral dos atos de aplicação de sanções contratuais / Mário 

Aroso de Almeida. 4- Depoimento pessoal / Vasco Vieira de 

Almeida. 5- O Caso Base / Pedro Leite Alves. 6- Os conflitos de 

posição entre entidades administrativas: modos da sua resolução / 

Diogo Freitas do Amaral. 7- Notas práticas dispersas sobre a revisão 

do contencioso administrativo / Tiago Amorim. 8- Os poderes 

normativos e de resolução de litígios das entidades reguladoras 

independentes / José Carlos Vieira de Andrade. 9- Ratificação, 

reforma e conversão do ato administrativo: uma faculdade ou um 

dever da administração pública? / José F.F. Tavares, Manuel Freire 

Barros. 10- Do foro eclesiástico e do foro civil na Concordata 

Portuguesa – o caso da Santa Casa da Misericórdia do Porto / Nuno 

Manuel Castello-Branco Bastos. 11- Sobre algumas eventuais 

implicações do novo Código do procedimento administrativo em 

matéria de contratação pública / Marco Caldeira. 12- Os efeitos e a 

eficácia da sentença administrativa / Ana Celeste Carvalho. 13- A 

proposta e a decisão – nota sobre a relação entre júri e órgão 

adjudicante / Miguel Assis Raimundo, João Martins Claro. 14- Da 

impossibilidade imperfeita / António Menezes Cordeiro. 15- As 

ofertas no Código dos contratos públicos / Catarina Pinto Correia. 

16- O novo estatuto das IPSS – uma oportunidade perdida / 

Margarida Couto. 17- Os empréstimos intragrupo no contexto da 

insolvência; em especial o Cash Pooling / Paulo Olavo Cunha. 18- 

Breves notas sobre o contrato de partilha de produção no 

ordenamento jurídico angolano / Nuno Monteiro Dente. 19- Alguns 

problemas de teoria do direito no novo Código do procedimento 

administrativo / David Duarte. 20- A sentença arbitral do ICSID no 

caso Dan Cake (Portugal) v. Hungria “Piece Of Cake” ou também 

“Piece of Change”? / Tiago Duarte. 21- Ao Mário Esteves de 

Oliveira “em celebração da amizade” / Mário Assis Ferreira. 22- O 

enquadramento das «associações-empresas» no leque das 

entidades adjudicantes: uma oportunidade a não perder na revisão 

do Código dos contratos públicos / João Pacheco de Amorim, Rui 

Mesquita Guimarães. 23- Funções e valores do direito 

administrativo / Pedro Costa Gonçalves. 24- O Projecto de 
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Regulamento sobre o procedimento administrativo aplicável à 

Administração da União Europeia: um novo paradigma para o 

direito administrativo? / Miguel Gorjão-Henriques. 25- Anotação 

ao Acórdão "Esso Australia Resources Limited and Others vs. the 

Honourable Sidney James Plowman and Others" / José Miguel 

Júdice. 26- Contratação interadministrativa na revisão do CCP/2016 

– os contratos de transferência ou delegação de poderes públicos e 

os contratos de cooperação no âmbito de tarefas públicas / Mark 

Kirkby. 27- A crescente relevância da fase de preparação dos 

procedimentos de formação de contratos públicos – breves notas à 

luz da Diretiva 2014/24/EU / Jorge Faria Lopes. 28- O regulamento 

interno / Rui Chancerelle de Machete. 29- A europeização do prazo 

de anulação administrativa no novo CPA: crise da função 

estabilizadora do ato e do caso julgado? / Catarina Franco Madeira. 

30- A revisão do Código dos contratos públicos: nótulas sobre 

alguns aspectos da relação com o estatuto dos tribunais 

administrativos e fiscais, o Código de processo nos tribunais 

administrativos e o Código do procedimento administrativo / 

Licínio Lopes Martins. 31- Em defesa de uma perspetiva dualista na 

regulamentação da contratação pública / Rui Medeiros. 32- O 

Tribunal Arbitral do Desporto: subsídios para a compreensão da 

sua acção / Pedro Melo. 33- Aval prestado por sócios de sociedades 

por quotas e anónimas e perda da qualidade de sócio. 34- 

Apontamento / Evaristo Mendes. 35- O princípio geral da boa 

administração no direito administrativo / Luiz Cabral de Moncada. 

36- Tribunais Arbitrais e direito de acesso à justiça: uma perspetiva 

constitucional / Vital Moreira. 37- O Regime jurídico do 

favorecimento da adjudicação por lotes nas novas Diretivas da 

União Europeia sobre contratação pública / Alexandre Esteves de 

Oliveira. 38- A exclusão de concorrentes com fundamento em 

deficiências na execução de contratos passados / Miguel Neiva de 

Oliveira. 39- O MEO pai / Rodrigo Esteves de Oliveira. 40- Caso 

julgado arbitral e controlo da constitucionalidade / Paulo Otero. 

41- Reflexos da insolvência na contratação pública / Gonçalo 

Guerra Tavares, Jorge Pação. 42- A ideia de um Código de 

procedimento administrativo europeu / Paulo Pinheiro. 43- As 

entidades reguladoras independentes e o contencioso 

administrativo: algumas notas / André Proença. 44- As recentes 

alterações ao direito português da nacionalidade: entre a 

reparação histórica, a ameaça do terrorismo islâmico e a situação 

dos netos de portugueses nascidos no estrangeiro / Rui Manuel 

Moura Ramos. 45- Algumas considerações acerca do objeto do 

direito policial / João Raposo. 46- Reequilíbrio financeiro, caso 
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imprevisto e Fait du Prince: autonomia entre distintos mecanismos 

de tutela da posição dos co-contratantes da administração / Pedro 

Fernández Sánchez. 47- União Bancária Europeia / João Calvão da 

Silva. 48- Regulação profissional dos administradores judiciais / 

João Nuno Calvão da Silva. 49- Novas fronteiras do princípio da 

imparcialidade / Maria de Athayde Tavares. 50- Sobre a nova 

definição europeia de concessão (Diretiva 2014/23/UE) / Lino 

Torgal. 51- A adesão da união à convenção europeia para a 

protecção dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e 

o Parecer 2/13, de 18 de Dezembro de 2014, do Tribunal de Justiça 

/ José Luís da Cruz Vilaça. 52- Apresentação do livro "Lei da 

arbitragem voluntária – comentada", edição coordenada por Mário 

Esteves de Oliveira, Porto, Fevereiro de 2014 / António Lobo 

Xavier. 

ISBN 978-972-40-7107-7 

Direito administrativo / Direito civil / Direito das sociedades / 

Contratação pública / Estudos jurídicos 

DMV.611 (CEJ) 

LOPES, Dulce Margarida de Jesus 

Eficácia, reconhecimento e execução de actos administrativos 

estrangeiros / Dulce Margarida de Jesus Lopes. - 1. ed. - Coimbra: 

Almedina, 2018. - 825 p.; 24 cm. - (Teses de doutoramento). - 

Bibliografia pág. 687-820. - Tese de doutoramento apresentada na 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. - Parte A: 

Pluralidade do direito administrativo na esfera externa. I- 

Multiplicidade no direito administrativo. II- Permeabilidade do 

direito administrativo. III- Internacionalidade do direito 

administrativo. Parte B: Actos administrativos estrangeiros: o verso 

da extraterritorialidade da função administrativa. I- Actos 

administrativos estrangeiros. II- Aptidão e eficácia extraterritorial 

dos actos administrativos. Parte C: Reconhecimento e execução de 

actos administrativos estrangeiros: o reverso da 

extraterritorialidade da função administrativa. I- Teoria do 

reconhecimento. II- Cruzamento entre reconhecimento e execução 

e a tipologia proposta de actos administrativos estrangeiros. III- 

reconhecimento de actos administrativos estrangeiros em acção 

ISBN 978-972-40-7572-3 

Direito administrativo / Acto administrativo estrangeiro / Direito 

internacional 

DMV.612 (CEJ) 
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PIMENTEL, Francisco 

Estatuto jurídico do trabalhador em funções públicas (e do 

sindicalismo na Administração Pública) / Francisco Pimentel. - 1. 

ed. - Coimbra: Almedina, 2018. - 492 p.; 24 cm. - (Manuais 

profissionais). - Parte I- A relação jurídica de emprego público. 

Parte II- Direito colectivo 

ISBN 978-972-40-7576-1 

Direito administrativo / Funcionário público / Estatuto jurídico / 

Sindicalismo / Administração pública 

DMV.610 (CEJ) 

RELIGIÃO – DTC 

SUN MYUNG MOON, 1920-2012 

Como um cidadão global que ama a paz / Sun Myung Moon. - 2. ed. 

- Lisboa: Colibri, 2011. - 320 p.: il.; 23 cm. - (Peace world love) 

ISBN 978-989-689-165-7 

Religião / Ética 

DTC.13 (CEJ) 

DIREITO COMERCIAL – DMA 

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de 

Curso de direito comercial / Jorge Manuel Coutinho de Abreu. - 

Coimbra: Almedina, 2018-. - vol.; 23 cm. - (Manuais universitários). 

- 1º vol.: Introdução, actos de comércio, comerciantes, empresas, 

sinais distintivos. - 11. ed. - 2018. - 425 p. - ISBN 978-972-40-7618-8 

Direito comercial 

DMA.313/C (CEJ) 
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Lei da concorrência 

Lei da concorrência: comentário conimbricense / coord. Manuel 

Lopes Porto... [et al.]; dir. Miguel Gorjão-Henriques. - 2. ed. - 

Coimbra: Almedina, 2017. - 1105 p.; 24 cm 

ISBN 978-972-40-7192-3 

Direito comercial / Direito da concorrência / Lei da concorrência 

DMA.535/A (CEJ) 

PIRES, Catarina Monteiro 

Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e 

litígios / Catarina Monteiro Pires. - 1. ed. - Coimbra: Almedina, 2018. 

- 170 p.; 23 cm. - (Monografias). - Bibliografia pág. 155-167. - 1- 

Introdução. 2- Informação e "due diligence" (auditoria). 3- 

"Garantias" ("warranties"). 4- Perturbações na venda de 

participações accionistas 

ISBN 978-972-40-7646-1 

Direito comercial / Sociedade por acções / Accionista / Compra de 

direitos / Obrigação comercial / Direito das sociedades 

DMA.587 (CEJ) 

SERRA, Catarina 

Regime extrajudicial de recuperação de empresas: análise (e) crítica 

/ Catarina Serra. - 1. ed. - Coimbra: Almedina, 2018. - 204 p.; 23 cm. 

- (Monografias). - Bibliografia pág. 189-199. - Este é o primeiro livro 

sobre o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE), 

criado pela Lei n.º8/2018, de 2 de Março. Procura esclarecer as 

dúvidas do articulado e compreender a coerência do novo regime. 

A autora trata com especial desenvolvimento os efeitos sobre os 

processos e os créditos tributários, bem como sobre os processos e 

os créditos de natureza laboral. Analisa a nova figura do mediador 

de recuperação de empresas. Reflete, por fim, sobre a nova regra 

de responsabilidade tributária subsidiária dos administradores 

judiciais e de empresas, estabelecida também por esta Lei 

ISBN 978-972-40-7638-6 

Direito comercial / Sociedade comercial / Recuperação de empresa 

/ Insolvência / Obrigações / Negociação / Mediação / Direito 

comunitário / Direito comparado 

DMA.588 (CEJ) 
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VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de 

A preposição: representação comercial / Pedro Leitão Pais de 

Vasconcelos. - 2. ed. - Coimbra: Almedina, 2018. - 593 p.; 23 cm. - 

(Monografias). - Bibliografia pág. 577-587 

ISBN 978-972-40-7459-7 

Direito comercial / Preposição 

DMA.562/A (CEJ) 

DIREITO COMPARADO – DMD 

VICENTE, Dário Moura 

O direito comparado após a reforma de Bolonha: relatório / Dário 

Manuel Lentz de Moura Vicente. - 1. ed. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2009. - 254 p.; 24 cm. - Suplemento da Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. - Bibliografia pág. 

227-247. - I- Introdução: 1- O sentido do Direito Comparado na 

ciência jurídica contemporânea. 2- A Reforma de Bolonha e o lugar 

do Direito Comparado nos planos de estudos universitários. II- 

Programa: 3- Orientações actuais quanto ao ensino do Direito 

Comparado. 4- Pressupostos fundamentais do programa 

apresentado. 5- Programa. III- Conteúdos: 6- Aspectos 

preliminares. 7- Os sistemas jurídicos em geral. 8- A família jurídica 

romano-germânica. 9- A família jurídica de Common Law. 10- A 

família jurídica muçulmana. 11- Os sistemas jurídicos africanos. 12- 

O Direito hindu. 13- O Direito chinês. 14- Síntese comparativa. 15- 

Os sistemas jurídicos híbridos. 16- As perspectivas de aproximação 

entre sistemas jurídicos e os seus limites. IV- Métodos de ensino e 

avaliação: 17- Métodos de ensino. 18- Métodos de avaliação 

Direito comparado / Ensino do direito / Ensino superior / Processo 

de Bolonha 

DMD.47 (CEJ) 
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DIREITO COMUNITÁRIO – DMI 

Tribunal de Justiça da União Europeia 

Relatório anual 2016: síntese das atividades do Tribunal de Justiça, 

do Tribunal Geral e do Tribunal da Função Pública da União 

Europeia / Tribunal de Justiça da União Europeia. - 1. ed. - 

Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2017. - 

278 p.: il.; 30 cm 

ISBN 978-92-829-2328-3 

Direito comunitário / Tribunal de Justiça da União Europeia 

DMI.351/J (CEJ) 

 Clique aqui para aceder ao documento 

Tribunal de Justiça da União Europeia 

Relatório anual 2017: panorama do ano / Tribunal de Justiça da 

União Europeia. - 1. ed. - Luxemburgo: Serviço das Publicações 

da União Europeia, 2018. - 59 p.: il.; 26 cm 

ISBN 978-92-829-2711-3 

Direito comunitário / Tribunal de Justiça da União Europeia 

DMI.351/L (CEJ) 

 Clique aqui para aceder ao relatório 

União Europeia. Leis, decretos, etc. Leis, decretos, etc. 

Código aduaneiro da União, 2013 

Código aduaneiro da União Europeia [documento electrónico]: 

anotado e comentado / João António Valente Torrão. - 1. ed. - 

Macau: Edição de autor, 2018. - 1 CD-ROM; 12 cm 

ISBN 978-99965-694-5-6 

Direito comunitário / Direito aduaneiro 

DMI.535 (CEJ) 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/ra_2016_pt_web.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/20180421_qdaq18001ptn_pdf.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/ra_2016_pt_web.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/20180421_qdaq18001ptn_pdf.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/ra_2016_pt_web.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/20180421_qdaq18001ptn_pdf.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/ra_2016_pt_web.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/20180421_qdaq18001ptn_pdf.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/ra_2016_pt_web.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/20180421_qdaq18001ptn_pdf.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/ra_2016_pt_web.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/20180421_qdaq18001ptn_pdf.pdf
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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES – DRE 

ABRANTES, José João 

A excepção de não cumprimento do contrato: conceito e 

fundamento / José João Abrantes. - 3. ed. - Coimbra: Almedina, 

2018. - 241 p.; 23 cm. - (Manuais universitários) 

ISBN 978-972-40-7624-9 

Direito das obrigações / Direito civil / Incumprimento do contrato / 

Contrato bilateral / Contrato sinalagmático 

DRE.98/B (CEJ) 

PIRES, Catarina Monteiro 

Impossibilidade da prestação / Catarina Monteiro Pires. - 1. ed. - 

Coimbra: Almedina, 2017. - 885 p.; 24 cm. - (Teses de 

doutoramento). - Bibliografia pág. 799-870. - Dissertação de 

doutoramento em direito, na especialidade de ciências jurídico-

civis, na Faculdade de Direito de Lisboa. - Parte I: Sentido e limites 

regulativos da impossibilidade da prestação. I- Convergências e 

assimetrias da arquitetura legal. 1- Impossibilidade originária. 2- 

Impossibilidade superveniente. II- Tensões em torno do conteúdo e 

dos limites do conceito de prestação. 1- Em torno da vertente da 

prestação enquanto resultado. 2- Em torno da vertente da 

prestação enquanto conduta limitada a certos meios. Parte II: 

Sentido e limites da imputação da impossibilidade ao credor. I- 

Quadro geral de relevância da imputação (excluindo a imputação 

ao credor). 1- A estrutura tripartida do Código baseada na 

imputação. 2- Impossibilidade não imputável ao devedor, nem ao 

credor. 3- Impossibilidade imputável ao devedor. II- 

Impossibilidade imputável ao credor. 1- Coordenadas gerais. 2- A 

imputação ao credor no sistema do Código Civil. III- Impossibilidade 

imputável a ambas as partes. 1- Coordenadas problemáticas. 2- 

Coordenadas teóricas. 3- Posição adotada. Conclusões. Índice 

jurisprudencial 

ISBN 978-972-40-6764-3 

Direito das obrigações / Impossibilidade da prestação / Exoneração 

do devedor / Direito civil / Jurisprudência 

DRE.507 (CEJ) 
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POÇAS, Luís 

Seguro automóvel: oponibilidade de meios de defesa aos lesados / 

Luís Poças. - 1. ed. - Coimbra: Almedina, 2018. - 140 p.; 23 cm. - 

(Monografias). - Bibliografia pág. 133-137. - 1- Introdução. 2- As 

dimensões do problema. 3- A solução do artigo 22.º da LSORCA. 4- 

A solução da LCS. 5- A questão revista à luz do Direito da UE: o 

Acórdão Fidelidade. 6- Conclusões 

ISBN 978-972-40-7325-5 

Direito dos seguros / Seguro automóvel / Contrato de seguro / 

Direito das obrigações 

DRE.506 (CEJ) 

PROENÇA, José Carlos Brandão 

Estudo de direito das obrigações: contrato-promessa, 

responsabilidade civil, da proporcionalidade obrigacional / José 

Carlos Brandão Proença. - 1. ed. - Porto: Universidade Católica 

Editora, 2018. - 174 p.; 24 cm. - (Biblioteca de investigação: II - 

Trabalhos científicos). - Bibliografia pág. 113-130. - I- Contrato-

promessa: um instrumento jurídico em desassossego em 50 anos 

de existência do Código Civil (1966-2016). II- A responsabilidade 

civil extracontratual nos 50 anos de vigência do Código Civil: um 

olhar à luz do direito contemporâneo. III- Da "justa medida" 

(proporcionalidade no título I (das obrigações em geral) do Livro II 

do Código Civil de 1966 

ISBN 978-989-8835-35-2 

Direito das obrigações / Responsabilidade civil / Contrato-

promessa / Obrigações contratuais 

DRE.505 (CEJ) 
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DIREITO DA FAMÍLIA – DFI 

CRUZ, Rossana Martingo 

A mediação familiar como meio complementar de justiça / Rossana 

Martingo Cruz. - 1. ed. - Coimbra: Almedina, 2018. - 129 p.; 23 cm. - 

(Monografias). - Bibliografia pág. 119-128. - 1- A mediação familiar 

como meio complementar de justiça. 2- A mediação familiar e a 

tipicidade do artigo 1576.º do Código Civil, em especial a inclusão 

da união de facto 

ISBN 978-972-40-7552-5 

Direito da família / Mediação familiar / Resolução alternativa de 

litígios 

DFI.495 (CEJ) 

DIREITO DO TRABALHO - DAH 

MARTINS, João Zenha 

Direito do trabalho: estudos / João Zenha Martins. - 1. ed. - 

Coimbra: Almedina, 2018. - 296 p.; 23 cm. - (Manuais 

universitários). - Bibliografia pág. 263-294. - Os textos selecionados 

para este livro procuram refletir os desafios que marcam a 

enciclopédia laboral moderna. Trata-se de aspetos ligados ao 

trabalho a tempo parcial, à proteção das comunicações eletrónicas, 

à qualificação de determinados períodos como tempo de trabalho 

ou de repouso, às condições necessárias à intervenção do Fundo de 

Garantia Salarial ou à admissibilidade de limitações ao direito de 

denúncia estabelecidas antes da celebração de um contrato de 

trabalho. Além do tratamento de temas clássicos do direito do 

trabalho e da exploração de instrumentos jurídicos internacionais 

que vinculam o Estado português, estuda-se também os 

mecanismos de mobilidade previstos na Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas. - Contém: I- Anotação ao "Caso Barbulescu 

contra a Roménia, de 12 de janeiro de 2016", proc. n.º 61496/08 

(artigo 8.º da CEDH - Direito à intimidade da vida privada, proteção 

de correspondência, limitações a direitos de personalidade, 

políticas de controlo empresarial das tecnologias da informação e 

da comunicação). II- A relevância da data da propositura da ação da 

insolvência do empregador para a tutela dos créditos salariais por 

parte do Fundo de Garantia Salarial, à luz da jurisprudência do 

Tribunal de Justiça. III- Em torno da (in)admissibilidade de pactos de 

permanência anteriores ao contrato de trabalho. IV- Tempo de 
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trabalho e tempo de repouso: qualificação e delimitação de 

conceitos. V- Convivência entre cláusulas de exclusividade e 

trabalho a tempo parcial e alguns aspetos do critério "pro rata 

temporis": reflexões sobre a proibição genérica de exclusividade no 

Reino Unido para os contratos "zero horas" e a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça sobre o tempo parcial. VI- A proibição de 

trabalho forçado ou obrigatório, em particular à luz da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, e o princípio da liberdade de 

trabalho. VII- A cedência de interesse público e a mobilidade no 

âmbito da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

ISBN 978-972-40-7570-9 

Direito do trabalho / Tempo de trabalho / Fundo de garantia 

salarial / Mobilidade profissional / Protecção da vida privada / 

Comunicações electrónicas / Direitos fundamentais 

DAH.711 (CEJ) 

REIS, João  (coord.) 

Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais. Coimbra: Coimbra Editora, 

2014 

DAH.615 (CEJ) – Volume I 

ABRANTES, José João 

A jurisprudência constitucional recente em matéria laboral (algumas notas) / José João 

Abrantes. - 1- Introdução. 2- O acórdão n.º 474/13, de 29-08-2013. 3- O acórdão n.º 602/13, 

de 20-09-2013. 4- Síntese conclusiva 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 1-20 

Direito do trabalho / Política laboral / Contrato de trabalho / Requalificação / Despedimento / 

Banco de horas / Mobilidade profissional / Função pública / Jurisprudência 

DAH.615 (CEJ) 

AMADO, João Leal 

Entre a renovação e a hibernação: assédio moral no desporto / João Leal Amado. - 1- Contrato 

de trabalho desportivo e termo estabilizador. 2- Termo estabilizador e demissão do desportista 

/ trabalhador. 3- Termo estabilizador e revogação do contrato de trabalho desportivo. 4- 

Trabalho desportivo e ocupação efectiva. Conclusão 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 21-42 

Direito do trabalho / Contrato de trabalho desportivo / Contrato a termo / Relação 

laboral / Assédio moral / Direito do desporto 

DAH.615 (CEJ) 
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ASSIS, Rui 

A compensação pela caducidade do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo / Rui Assis. - O presente texto propõe-se analisar o sentido e o alcance da 

alteração normativa introduzida pela Lei n.º 66/2012, de 31/12, no artigo 252.º do Regime do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p.43-51 

Direito do trabalho / Função pública / Contrato a termo / Caducidade do contrato de trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

BARBOSA, Mafalda Miranda 

Os conceitos de causalidade, imputação e implicação a propósito da responsabilidade por 

acidentes de trabalho / Mafalda Miranda Barbosa. - 1- A formulação do problema. 2- A 

responsabilidade por acidentes de trabalho, no quadro da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro. 

Imputação, causalidade e implicação. 3- O problema da causalidade múltipla. 4- A causalidade 

fundamentadora da responsabilidade e a causalidade preenchedora da responsabilidade. A 

ressarcibilidade dos danos não patrimoniais e o recurso ao regime da responsabilidade 

subjectiva 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 53-87 

Direito do trabalho / Acidente de trabalho / Responsabilidade do empregador / Causalidade 

DAH.615 (CEJ) 

CAMARA, Miguel Bettencourt da 

Contencioso laboral da administração pública: a propósito da exclusão quase em bloco do 

contrato de trabalho da administração pública da jurisdição administrativa / Miguel 

Bettencourt da Camara. - Bibliografia pág. 115-118. - 1- Considerações introdutórias. 2- A 

jurisdição administrativa e as mudanças de paradigma no plano substantivo. 2.1- A reforma do 

contencioso administrativo. 3- O perigo da "overdose" do contrato individual de trabalho no 

seio da administração pública e ainda o artigo 4.º do ETAF, al. d): exclusão quase em bloco dos 

litígios emergentes do contrato de trabalho na administração pública da jurisdição 

administrativa. 4- Conclusão 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 89-118 

Direito administrativo / Administração pública / Contrato de trabalho / Contencioso 

administrativo / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

CARVALHO, António 

Reflexões sobre o conceito legal de posto de trabalho / António Carvalho 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 119-141 

Posto de trabalho / Direito do trabalho DAH.615 (CEJ) 
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CARVALHO, Catarina de Oliveira 

Reflexões sobre a proteção laboral das vítimas de violência doméstica: breve análise 

comparativa entre os regimes português e espanhol / Catarina de Oliveira Carvalho. - 

Bibliografia pág. 115-118. - 1- Violência doméstica versus violência de género. 2- Proteção 

laboral conferida pela Lei 112/2009 e pelo Código do Trabalho (CT). 2.1- Transferência de local 

de trabalho a pedido do(a) trabalhador(a). 2.2- Suspensão do contrato de trabalho. 2.3- 

Teletrabalho. 2.4- Trabalho a tempo parcial. 2.5- Justificação das faltas. 3- Papel da 

contratação coletiva e boas práticas empresariais no combate à violência doméstica. 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 143-169 

Violência doméstica / Protecção da vítima / Protecção do trabalhador / Direito do trabalho / 

Direito comparado / Portugal / Espanha 

DAH.615 (CEJ) 

CARVALHO, Messias 

A redução das compensações: o memorando de entendimento e o regime do fundo de 

compensação do trabalho e do fundo de garantia de compensação do trabalho / Messias 

Carvalho. - 1- O acordo tripartido para a competitividade e Emprego e a redução das 

compensações por despedimento. 2- O Memorando de Entendimento e a legislação de 

protecção do Emprego. 3- O Fundo e a redução das compensações por despedimento 

efectuado no âmbito das Leis n. 53/2011, de 14/10; 23/2012, de 25/6 e 69/2013, de 30/8. 4- O 

Fundo de Compensação do Trabalho e o compromisso para o crescimento, competitividade e 

emprego de 2012. 5- A Lei n.º 70/2013, de 30 de Agosto. Âmbito de aplicação. Articulação e 

funcionamento. Comparação com o regime austríaco. 6- O incentivo ao emprego criado pela 

Portaria n.º 286-A/2013, de 16 de Setembro. 7- Conclusões 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 171-194 

Emprego / Direito do trabalho 

DAH. 615 (CEJ) 

CARVALHO, Raquel 

O contrato de trabalho a termo resolutivo no exercício de funções públicas e a diretiva 

1999/70/CE do Conselho, de 28 de junho de 1999 / Raquel Carvalho. - I- O contrato de 

trabalho a termos resolutivo no exercício de funções públicas. II- O modo de acesso à função 

pública. III- A Diretiva 1999/70/CE: objetivos e alcance. IV- Dos mecanismos legais internos de 

prevenção de abuso. V- O incumprimento e violação das medidas de tutela. VI- A futura 

disciplina jurídica. VII- Conclusões 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 195-221 

Emprego público / Funcionário público / Contrato de trabalho / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 
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CARVALHO, Sónia de 

A opção pela indemnização em substituição da reintegração a pedido do trabalhador e o 

direito a salários intercalares em caso de recurso / Sónia de Carvalho. - 1- O despedimento 

ilícito enquanto incumprimento do contrato de trabalho por parte do empregador. 2- A opção 

pela indemnização substitutiva como forma de cessação atípica do contrato de trabalho. 3- 

Efeito da cessação do contrato de trabalho, resultante da opção pela indemnização 

substitutiva, no direito do trabalhador aos salários intercalares. 4- A constitucionalidade da 

manutenção do direito aos salários intercalares até ao trânsito em julgado da decisão final, em 

face da opção pelo trabalhador pela indemnização substitutiva, em sede de recurso. 5- 

Considerações finais 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 223-249 

Despedimento ilícito / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

COIMBRA, António Dias 

Uso laboral / António Dias Coimbra. - 1- Objeto do uso laboral: uso da empresa e uso 

profissional. 2- O uso laboral como prática reiterada: dimensão coletiva. 3- Uso laboral 

normativo. 4- Vinculação jurídica, por decisão do empregador, a determinada prática laboral. 

5- Prestações de gentileza e de tolerância. 6- Reserva na atribuição. 7- Erro e falta de vontade: 

consciência da vinculação. 8- A consagração do uso laboral no Código do Trabalho. 9- 

Fundamento jurídico da eficácia jurídica do uso laboral. 10- Cessação unilateral do uso: tutela 

constitucional da confiança. 11- Cessação de um uso laboral por acordo. Garantia do uso 

titulado especificamente por contrato. Uso laboral de sentido inverso. 12- A convenção 

coletiva como objeto do uso laboral. 13- A subsistência do uso laboral no caso de transmissão 

do estabelecimento. 14- Regulamento de empresa e uso laboral. 15- Prevalência da eficácia 

jurídica do uso laboral face ao contrato de trabalho e à convenção coletiva. 16- Reflexões finais 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 251-283 

Uso laboral / Direito adquirido / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

COSTA, Ana Cristina Ribeiro 

Segurança e saúde no trabalho: particularidades e problemas no âmbito da administração 

pública / Ana Cristina Ribeiro Costa. - I- Introdução. II- O enquadramento jurídico da matéria 

da segurança e saúde no trabalho no que respeita aos trabalhadores da Administração Pública. 

III- Os constrangimentos na aplicação da legislação em matéria de segurança e saúde no 

trabalho aos trabalhadores da Administração Pública. IV- Conclusões: "Em casa de ferreiro, 

espeto de pau" 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 285-308 

Saúde e segurança no trabalho / Administração pública / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 
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DIAS, Cristina M. A. 

O trabalho infantil à luz da lei de proteção de crianças e jovens em perigo / Cristina M. A. Dias. 

- I- Introdução. II- O trabalho infantil e as situações de perigo à luz da Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP); III- Princípios de intervenção. IV- Da aplicação das 

medidas de proteção. V- Notas finais 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 309-326 

Trabalho infantil / Protecção de crianças e jovens em perigo / Responsabilidade parental / 

Intervenção do Estado / Direito da família / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

FERNANDES, Francisco Liberal 

O exercício da profissão de advogado na União Europeia / Liberal Fernandes. - 1- Acesso e 

exercício das profissões regulamentadas na União Europeia. 2- O sistema de reconhecimento 

das qualificações profissionais. 3- O exercício da advocacia no território da União Europeia. 4- 

A liberdade de prestação de serviços transfronteira dos advogados. 5- Liberdade de 

estabelecimento dos advogados na União Europeia. 6- Exercício em grupo da profissão de 

advogado. 7- Jurisprudência comunitária 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 327-348 

Advocacia / Liberdade de circulação de trabalhadores / Direito do trabalho / União Europeia 

DAH.615 (CEJ) 

GOMES, Maria Irene 

Calcorreando o período experimental ou período de prova / Maria Irene Gomes 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 349-365 

Contrato de trabalho / Período experimental / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa 

O contrato de trabalho internacional no Regulamento n.º 593/2008 (Roma I) / Anabela Susana 

de Sousa Gonçalves. - 1- O contrato de trabalho internacional. 2- A articulação entre o 

Regulamento Roma I e o Regulamento Bruxelas I. 3- Breve definição do âmbito de aplicação do 

regulamento Roma I e alcance da "lex contractus". 4- A lei aplicável ao contrato de trabalho 

internacional. 5- Outras normas relevantes 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 367-389 

Contrato de trabalho internacional / Direito comunitário / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 
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GONÇALVES, Luísa Andias 

Prestações compensatórias de subsídio de férias e de subsídio de natal / Luísa Andias 

Gonçalves. - 1- Contextualização. 2- A doença e a parentalidade enquanto vicissitudes da 

relação laboral legalmente protegidas. 2.1- O impacto das ausências por doença e 

parentalidade no subsídio de férias. 2.2- O impacto das ausências por doença e parentalidade 

no subsídio de Natal. 3- As prestações compensatórias de subsídio de férias e de subsídio de 

Natal 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 391-410 

Subsídios / Faltas e licenças / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

GUERREIRO, Lúcia 

A formação profissional e o pagamento de horas extraordinárias / suplementares - análise dos 

seus critérios / requisitos: semelhanças e diferenças entre o regime público e o regime privado 

/ Lúcia Guerreiro. - 1- Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei 

n.º 59/2008, de 11 de setembro. 2- Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12

de fevereiro. 3- Conclusão 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 411-425 

Formação profissional / Obrigações / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

JORGE, Amaro 

1973-2013 - 40 anos / Amaro Jorge 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 427-432 

História do direito / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

LAMBELHO, Ana 

Trabalho autónomo economicamente dependente: da necessidade de um regime jurídico 

próprio / Ana Lambelho. - 1- Considerações iniciais. 2- As mudanças na organização das 

empresas e o "novo" trabalho autónomo. 3- As fronteiras do direito do trabalho. 4- As 

possíveis formas de regulação do trabalho autónomo economicamente dependente. 5- 

Conclusão 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 433-454 

Trabalho independente / Prestação de serviços / Regime de exclusividade / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 
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LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes 

A precariedade: um novo paradigma laboral? / Luís Manuel Teles de Menezes Leitão. - 1- A 

estabilidade como modelo clássico de relação laboral. 2- As crises económicas e a sua 

repercussão no direito do trabalho. 3- A globalização da economia e os seus efeitos na 

legislação laboral. 4- As transformações no direito do trabalho. 5- A nova realidade do trabalho 

precário. 6- Conclusão 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 455-467 

Trabalho precário / Direito do trabalho / DAH.615 (CEJ) 

LOUREIRO, João Carlos 

Malhas que o desemprego tece: nótula sobre o desemprego involuntário como requisito de 

proteção social previdencial / João Carlos Loureiro. - I- (Des)emprego e crise: o fim da 

República "fundada no trabalho"? II- Desemprego: memórias legislativas e outros subsídios. III- 

Desemprego involuntário: reflexões a partir de um caso concreto. IV- Concluindo 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 469-489 

Desemprego / Segurança social / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

MACHADO, Susana Sousa 

Trabalhar, orar e comer: observações sobre as exigências religiosas em matéria de alimentação 

no local de trabalho / Susana Sousa Machado. - 1- Introdução. 2- Religião e alimentação. 3- 

Alguns contributos sobre o alcance das exigências alimentares por motivos religiosos. 4- 

Alimentação, liberdade religiosa e discriminação. 5- Acomodação das exigências religiosas em 

matéria de alimentação no âmbito laboral. 6- Considerações conclusivas 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 491-508 

Multiculturalismo / Liberdade religiosa / Hábitos alimentares / Local de trabalho / Direito do 

trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

MARTINS, David Carvalho 

Despedimento por extinção do posto de trabalho: a revisão de 2012 e o acórdão do Tribunal 

Constitucional de 2013 / David Carvalho Martins, Rita Canas da Silva. - 1- Introdução. 2- A 

segurança no emprego no plano internacional. 3- A justa causa na legislação do trabalho: 

síntese evolutiva. 4- O Código do Trabalho de 2009 e a Troika. 5- Breve referência a outros 

ordenamentos. 6- Conclusões 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 509-548 

Despedimento / Extinção do posto de trabalho / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 
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MORILLO-VELARDE, Lourdes Meléndez 

El concepto de empresario en el derecho del trabajo español / Lourdes Meléndez Morillo-

Velarde. - 1- Introducción: inexistencia de un único concepto de empresario en el 

ordenamiento jurídico. 2- El concepto laboral de empresario. 3- Los cambios en el empresario 

laboral. 4- Es necesario redefenir el concepto de empresario laboral?  

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 549-567 

Empresário / Grupo de sociedades / Direito do trabalho / Espanha 

DAH.615 (CEJ) 

MESTRE, Bruno 

Discriminação em função da idade: análise crítica da jurisprudência comunitária e nacional / 

Bruno Mestre. - Inclui: Jurisprudência extraída do ordenamento irlandês, francês, alemão e 

comunitário 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 569-624 

Discriminação pela idade / Emprego / Jurisprudência / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

MOREIRA, Teresa Coelho 

To be or not to be digital: o controlo das redes sociais on line dos candidatos no processo de 

recrutamento / Teresa Coelho Moreira 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 625-645 

Emprego / Candidatos / Protecção da vida privada / Dados pessoais / Redes sociais / Internet / 

Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

OLIVEIRA, António Luís Bentes de 

Algumas notas sobre o boletim de pagamento de retribuição / António Luís M. C. Bentes de 

Oliveira. - 1- Introdução. 2- Historial do boletim de pagamento. 3- Traços fundamentais: 

fontes, tempo de cumprimento, modo de cumprimento, conteúdo, (esboço de) definição. 4- 

Valor probatório do boletim de pagamento - afloramentos breves. 5- Boletim de pagamento 

hoje (in)utilidade (extra)ordinária? 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 647-679 

Remuneração / Recibo / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 
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PEREIRA, António Garcia 

Muito orgulho e ainda maior preconceito: o direito do trabalho e a ideologia do capitalismo 

financeiro / António Garcia Pereira 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 681-695 

Política económica / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

PEREIRA, Rita Garcia 

Casa dos segredos: um novo templo para a subordinação jurídica / Rita Garcia Pereira. - O 

presente estudo, no âmbito da temática da subordinação jurídica, procura uma interpretação 

actualista do conceito, tendo por base o teor do Acórdão n.º 10, de 4 de Abril de 2012, da Cour 

de Cassation, sobre o caso decorrente de um programa televisivo de "reality show" 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 697-731 

Contrato de trabalho / Profissionais de espectáculo / Subordinação jurídica / Direito do 

trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

PORTO, Margarida 

Regime jurídico do contrato de trabalho dos profissionais de espectáculos: algumas reflexões / 

Margarida Porto 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 733-755 

Contrato de trabalho / Profissionais de espectáculo / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

RAMALHO, Maria do Rosário Palma 

O olhar do tribunal constitucional sobre a reforma laboral: algumas reflexões / Maria do 

Rosário Palma Ramalho. - 1- Generalidades. 2- As novas regras sobre tempo de trabalho e 

sobre tempos de não trabalho. 3- As alterações do Código em matéria de despedimento por 

extinção do posto de trabalho e de despedimento por inadaptação. 4- As regras de prevalência 

das normas legais sobre as convenções colectivas e sobre os contratos de trabalho - o artigo 

7.º da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho. 5- O problema da eficácia das declarações de

inconstitucionalidade 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 757-778 

Tempo de trabalho / Banco de horas / Despedimento / Contrato de trabalho / Direito do 

trabalho 

DAH.615 (CEJ) 
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RATO, João 

A acção de reconhecimento da existência de contrato de trabalho: interrogações sobre a 

intervenção do Ministério Público e outras perplexidades / João Rato. - 1- Introdução. 2- A 

(des)necessidade da acção de reconhecimento da existência de contrato de trabalho (ARECT). 

3- A ARECT sob o prisma procedimental. 4- Conclusão 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 779-797 

Contrato de trabalho / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

REBELO, Glória 

Do banco de horas individual / Glória Rebelo. - Bibliografia pág. 817-818. - 1- Introdução - da 

flexibilização da gestão do tempo de trabalho. 2- A Lei n.º 23/2012 e a especificidade do banco 

de horas individual. 3- Considerações finais 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 799-818 

Tempo de trabalho / Banco de horas / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

REDINHA, Maria Regina 

Da protecção da personalidade no código do trabalho / Maria Regina Redinha. - Bibliografia 

pág. 852-853. - Comentário aos artigos 15.º ao 22.º do Código do Trabalho: Integridade física e 

moral; Reserva da intimidade da vida privada; Protecção de dados pessoais; Dados 

biométricos; Testes e exames médicos; Meios de vigilância à distância; Confidencialidade de 

mensagens e de acesso à informação 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 819-853 

Relações laborais / Direitos de personalidade / Protecção da vida privada / Dados pessoais / 

Vigilância electrónica / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

REIS, João 

Princípio do tratamento mais favorável e da norma mínima / João Reis. - 1- O enfraquecimento 

do princípio. 2- O princípio do tratamento mais favorável e da norma mínima na Constituição. 

O artigo 3.º, n.º 1, do CT e o ordenamento comunitário. 4- Incoerências. 5- Nota final 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 855-884 

Direitos do trabalhador / Contrato de trabalho / Princípio do tratamento mais favorável / 

Jurisprudência / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 
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RIBEIRO, João Soares 

Pluralidade de contraordenações: Artigo 558.º do CT / João Soares Ribeiro. - 1- Introdução. 2- 

A génese da norma sobre a pluralidade. 3- Análise do artigo 558.º. 4- O sancionamento da 

pluralidade de contraordenações. 5- O expurgo do benefício económico obtido com a infração. 

6- Conclusões 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 885-907 

Infracção laboral / Contraordenação laboral / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

ROUXINOL, Milena Silva 

Transformação de contrato por tempo indeterminado em contrato a prazo: um caso de 

modificação contratual ou de novação? um espaço de autonomia ou de heteronomia 

regulativa? a propósito do acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 8 de Abril de 2013 / 

Milena Silva Rouxinol 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 909-930 

Contrato de trabalho / Alteração contratual / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

SAN MARTÍN MAZZUCCONI, Carolina 

El control empresarial de los ordenadores: estado de la cuestión en España / Carolina San 

Martín Mazzucconi. - I- Planteamiento del problema. II- Criterios de los tribunales. 1- Primera 

premisa: la relación laboral no priva al trabajador de sus derechos fundamentales, aunque los 

modula. 2- Segunda premisa: la limitación de derechos fundamentales sólo es lícita si cumple 

el principio de proporcionalidad. 3- Tercera premisa: la neutralización de la expectativa de 

confidencialidad evita la vulneración del derecho. 4- La prohibición convencional también 

neutraliza la expectativa de confidencialidad. III- Conclusiones 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 931-945 

Direitos do trabalhador / Princípio da proporcionalidade / Relação laboral / Vigilância 

electrónica / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

SILVA, Filipe Fraústo da 

Reflexões em torno do uso pessoal de viatura da empresa que integre a retribuição do 

trabalhador / Filipe Fraústo da Silva. - 1- Breves considerações gerais sobre retribuição. 2- A 

atribuição de viatura como retribuição em espécie. 3- Uso de viaturas de empresa e 

irredutibilidade retributiva. 4- Determinação do valor retributivo do uso pessoal da viatura da 

empresa. 5- Métodos de cálculo 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 947-976 

Remuneração / Viatura de empresa / Direito do trabalho DAH.615 (CEJ) 
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SOTTOMAYOR, Maria Clara 

Dever de lealdade dos trabalhadores e tutela do fim das pessoas coletivas / Maria Clara 

Sottomayor. - I- Introdução. II- Deveres de lealdade dos trabalhadores com responsabilidades 

de gestão e justa causa de despedimento. III- Acordos remuneratórios contrários ao fim da 

pessoa coletiva e responsabilidade disciplinar dos trabalhadores com cargos de gestão. IV- 

Valor jurídico dos acordos remuneratórios. V- Conclusão 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 977-998 

Contrato de trabalho / Direitos e deveres / Dever de lealdade / Gestão financeira / 

Responsabilidade do gestor / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

SOUSA, Nuno J. Vasconcelos Albuquerque 

A reforma do emprego público em Portugal / Nuno J. Vasconcelos Albuquerque Sousa. - 1- 

Introdução. 2- Fontes normativas do emprego público. 3- Noções básicas do emprego público. 

4- O direito comparado do emprego público. 5- Várias reformas dos sistemas de emprego 

público. 6- A reforma do emprego público portuguesa. 7- As principais mudanças ocorridas 

após as reformas de 2004-2008. 8- Conclusões 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 999-1034 

Emprego público / Administração pública / Direito comparado / Direito do trabalho / União 

Europeia 

DAH.615 (CEJ) 

VASCONCELOS, Joana 

Reintegração, retribuições intercalares e pedido na acção com processo especial para 

impugnação do despedimento / Joana Vasconcelos. - 1- A questão. 2- Os dados normativos. 3- 

Os pedidos relativos à reintegração e às retribuições intercalares, conteúdo essencial do 

pedido de declaração da ilicitude do despedimento. 4- A abordagem jurisprudencial: 

necessária dedução pelo trabalhador, em sede reconvencional, dos pedidos concretizadores 

das consequências do despedimento ilícito. 5- Apreciação crítica. 6- Efectivação das "legais 

consequências" da ilicitude do despedimento: dificuldades práticas e poderes do juiz 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 1035-1049 

Despedimento ilícito / Direito do trabalho 

DAH.615 (CEJ) 

VICENTE, Joana Nunes 

Breves notas sobre fixação e modificação do horário de trabalho / Joana Nunes Vicente. - A- 

Introdução. B- Definição do horário de trabalho. C- Modificação do horário de trabalho 

In: Para Jorge Leite: escritos jurídico-laborais / coord. João Reis... [et al.]. - Coimbra: Coimbra 

Editora, 2014. - Vol. I. - p. 1051-1071 

Horário de trabalho / Direito do trabalho DAH.615 (CEJ) 
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DIREITO FISCAL - DSA 

MARQUES, Rui 

A prescrição das dívidas tributárias / Rui Marques; pref. André Moz 

Caldas. - Reimp. da 1. ed. - Coimbra: Almedina, 2018. - 147 p.; 24 

cm. - (Monografias). - Bibliografia pág. 139-143. - I- Introdução. II- 

Do instituto da prescrição em geral. III- Dos princípios informadores 

da prescrição no direito tributário. IV- Da prescrição da dívida 

tributária 

ISBN 978-972-40-7464-1 

Direito fiscal / Dívida tributária / Prescrição / Impostos / Prestações 

sociais 

DSA.314 (CEJ) 

NABAIS, José Casalta 

Introdução ao direito fiscal das empresas / José Casalta Nabais. - 

3. ed. - Coimbra: Almedina, 2018. - 232 p.; 23 cm. - (Manuais 

universitários). - Bibliografia pág. 215-230 

ISBN 978-972-40-7612-6~ 

Direito fiscal / Direito tributário internacional / Empresa / 

Tributação empresarial 

DSA.238/A (CEJ) 

PALMA, Clotilde Celorico 

A Joaninha e os impostos: uma história de educação fiscal 

para crianças / Clotilde Celorico Palma; il. Sílvia Neto. - 1. 

ed. - Lisboa: Ordem dos Contabilistas Certificados, 2015. - 

50 p.: il.; 22 x 24 cm. - Publicação infanto-juvenil 

ISBN 978-989-98660-4-1 

Direito fiscal / Impostos 

DSA.317 (CEJ) 
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PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas 

Fiscalidade / Manuel Henrique de Freitas Pereira. - 6. ed. - 

Coimbra: Almedina, 2018. - 651 p.; 23 cm. - Bibliografia pág. 605-

628. - Neste livro tem por objetivo identificar os princípios e 

conceitos básicos da fiscalidade nas suas vertentes económicas, 

jurídicas e de gestão. Na Parte I são abordados os temas 

fundamentais de enquadramento do fenómeno fiscal: noção, 

figuras afins, estrutura e dinâmica do imposto, classificação dos 

impostos, sistemas fiscais e princípios de tributação, base 

tributável dos impostos sobre o rendimento, sobre o património e 

sobre a despesa. A Parte II é consagrada especificamente a temas 

de direito fiscal: fontes, interpretação, integração e aplicação no 

tempo e no espaço da lei fiscal (dupla tributação), relação jurídico-

fiscal, garantias dos contribuintes, procedimento e processo 

tributário. A Parte III é dedicada a vertentes económicas e de 

gestão dos impostos: nível de fiscalidade, esforço fiscal, estrutura 

fiscal, política fiscal, benefícios fiscais, gestão fiscal (alternativas 

fiscais), evasão e fraude fiscais (modalidades, medidas anti-abuso), 

preços de transferência 

ISBN 978-972-40-7556-3 

Direito fiscal / Impostos / Fiscalidade 

DSA.119/B (CEJ) 

PEREIRA, Paula Rosado 

Manual de IRS / Paula Rosado Pereira. - 1. ed. - Coimbra: Almedina, 

2018. - 302 p.; 23 cm. - (Manuais universitários). - Bibliografia pág. 

287-296. - Parte I- IRS: enquadramento geral. 1- Tributação do 

rendimento das pessoas singulares: breve nota histórica. 2- 

Conceito de rendimento. 3- Princípios norteadores da tributação 

em sede de IRS. 4- Principais características do IRS. Parte II- 

Categorias de rendimentos: incidência real, determinação do 

rendimento tributável e regime de tributação de cada categoria. I- 

Rendimentos do trabalho dependente, categoria A. II- 

Rendimentos empresariais e profissionais, categoria B. III- 

Rendimentos de capitais, categoria E. IV- Rendimentos prediais, 

categoria F. V- Incrementos patrimoniais, categoria G. VI- Pensões, 

categoria H. Parte III- Elementos sintéticos do IRS: normas comuns 

do imposto 

ISBN 978-972-40-7644-7 

Direito fiscal / IRS / Impostos 

DSA.315 (CEJ) 
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Preventing and resolving tax treaties and transfer pricing 

disputes 

Preventing and resolving tax treaties and transfer pricing disputes / 

ed. João Sérgio Ribeiro. - 1. ed. - Braga: Escola de Direito da 

Universidade do Minho: JUSGOV - Centro de Investigação em 

Justiça e Governação, 2018. - 154 p.; 23 cm. - I- Tax treaties 

disputes. 1- On the convergence of judicial tax treaty 

interpretation - wishful thinking or an observable trend? / W.F.G. 

Wijnen. 2- New trends in tax treaty disputes resolution / João 

Sérgio Ribeiro. 3- Trends in judicial tax treaty interpretation in 

India. II- Transfer pricing disputes. 4- Transfer pricing: international 

trends & spanish perspective / José M. Calderón. 5- Transfer 

pricing dispute resolution in Brazil / João Francisco Bianco, Ramon 

Tomazela Santos. 6- China's reforming of transfer pricing rules in 

the post-BEPS era / Xiaokiang Yang, Jian Wang 

ISBN 978-989-99766-9-6 

Direito fiscal / Tratado fiscal internacional / Dupla tributação / 

Preços de transferência 

DSA.312 (CEJ) 

Questões controversas em direito fiscal 

Questões controversas em direito fiscal / coord. Manuel Pires, Rita 

Calçada Pires. - 1. ed. - Lisboa: Universidade Lusíada, 2018. - 57 p.; 

24 cm. - 1- Evasão fiscal internacional / Fernando Rocha de 

Andrade. 2- Tributação directa ou tributação indirecta: as lições da 

"sabedoria convencional" / João Xavier de Basto. 3- A erosão das 

bases tributáveis / João Pedro Santos. 4- Contributo para uma visão 

mais humanizada do fisco / Joaquim Freitas da Rocha 

ISBN 978-989-640-206-8 

Direito fiscal / Tributação direta / Evasão fiscal / Fiscalidade 

DSA.313 (CEJ) 
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DIREITO CIVIL - DVI 

Acórdãos do Tribunal de Última Instância da Região 

Administrativa Especial de Macau (RPC) 

Acórdãos do Tribunal de Última Instância da Região 

Administrativa Especial de Macau (RPC) [documento 

electrónico]: (18 anos de Jurisprudência 2000-2017): anotados 

/ João António Valente Torrão. - 1. ed. - Macau: Edição de 

autor, 2018. - 1 CD-ROM; 12 cm 

ISBN 978-99965-694-4-9 

Direito civil / Jurisprudência / Macau / Portugal 

DVI.679 (CEJ) 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DUI 

PINTO, Rui 

A ação executiva / Rui Pinto. - 1. ed. - Lisboa: AAFDL, 2018. - 1054 p.; 

24 cm. - Bibliografia pág. 1035-1048. - Parte I- Execução processual. 

I- Introdução. II- Organização judiciária executiva. III- Condições de 

ação. IV- Pressupostos processuais. Parte II- Procedimento de 

execução para pagamento de quantia certa. I- Fase introdutória. II- 

Penhora. III- Intervenção do cônjuge e reclamação de créditos. IV- 

Pagamento. V- Vicissitudes da instância. VI- Recursos. VII- Processos 

especiais. Parte III- Procedimento de execução para entrega de coisa 

certa. I- Execução comum. Parte IV- Procedimento de execução para 

prestação de facto 

ISBN 978-972-629-212-8 

Direito processual civil / Processo civil / Acção executiva 

DUI.635 (CEJ) 
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DIREITO PENAL - DPA 

Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Manuel da Costa 

Andrade 

Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Manuel da Costa Andrade 

/ org. José de Faria Costa ... et al.]. - 1. ed. - Coimbra: Universidade 

de Coimbra - Instituto Jurídico, 2017. - 3 vols.; 24 cm. - (Studia 

iuridica; 108-110). - Edição do Boletim da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra. - Vol. I - Direito penal. - 985 p. - ISBN 

978-989-8891-07-5.- Vol. II - Direito penal, direito processual penal. 

- 931 p. - ISBN 978-989-8891-08-2. - Vol. III - Outros temas de 

direito, de economia e de história. - 636 p. - ISBN 978-989-8891-10-

5 

ISBN 978-989-8891-09-9 (Obra completa) 

Direito penal / Direito processual penal 

DPA.1250 (CEJ) 

Estudos sobre law enforcement, compliance e direito penal 

Estudos sobre law enforcement, compliance e direito penal / coord. 

Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias, Paulo de Sousa Mendes; 

org. Paulo de Sousa Mendes... [et al.]. - 2. ed. - Coimbra: Almedina, 

2018. - 482 p.; 23 cm. - A presente obra é pioneira no tratamento 

sistemático dos principais problemas jurídicos que resultam da 

tensão entre law enforcement e compliance - a aplicação efetiva do 

direito por parte das autoridades competentes e o cumprimento 

normativo voluntário por parte das empresas. Suportados no 

conhecimento atualizado da doutrina e da jurisprudência nacionais 

e estrangeiras relevantes, os diferentes contributos cruzam temas 

substantivos e processuais, em particular nos domínios regulatório, 

penal e contraordenacional. Inclui: I- Law enforcement e 

compliance. 1- Law enforcement & compliance / Paulo de Sousa 

Mendes. 2- O que não se diz sobre o criminal compliance / Paulo 

César Busato. 3- Compliance, cultura corporativa e cultura penal da 

pessoa jurídica / Teresa Quintela de Brito. 4- A responsabilidade 

contraordenacional da pessoa coletiva no contexto de "Estado 

regulador" / Alexandre Vilela. 5- A elaboração de programas de 

compliance / Filipa Marques Júnior e João Medeiros. II- Questões 

processuais. 1- Questões processuais da responsabilidade penal das 

pessoas coletivas / Germano Marques da Silva. 2- O advogado 

interno: estatuto e particularidades do segredo profissional / Filipa 

Matias Santos. 3- O segredo de negócio como escudo e como 

espada / Nuno Sousa e Silva. III- Responsabilidade do compliance 

officer. 1- A responsabilidade do compliance officer: fundamentos e 
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limites do dever de auto-vigilância empresarial / Tiago Geraldo. 2- 

Responsabilidade penal das instituições de crédito e do Chief 

Compliance Officer no crime de branqueamento. IV- 

Responsabilidade contraordenacional. 1- Compliance em processo 

contraordenacional: da alegação à decisão através da prova / 

Alexandre Leite Baptista. 2- Os poderes de cognição e decisão do 

tribunal na fase de impugnação judicial do processo de 

contraordenação / Marta Borges Campos. V- Mercados financeiros. 

1- A revisão das diretivas do abuso de mercado: novo âmbito, o 

mesmo regime / Helena Magalhães Bolina. 2- A utilização em 

processo penal das informações obtidas pelos reguladores dos 

mercados financeiros / Paulo de Sousa Mendes 

ISBN 978-972-40-7641-6 

Direito económico / Mercado financeiro / Direito bancário / 

Empresa comercial / Crime económico / Corrupção económica / 

Prevenção da corrupção / Protecção de dados / Responsabilidade 

penal / Direito penal 

DPA.1249 (CEJ) 

DIREITOS DO HOMEM- DME 

Liberdade religiosa 

Liberdade religiosa: prémios 2010, 2011, 2012, 2017 / Pedro Soares 

...[et al.]; ed. Comissão da Liberdade Religiosa. - 1. ed. - Lisboa: 

Secretaria Geral do Ministério da Justiça, 2018. - 359 p.; 23 cm. - I- 

Prémio Liberdade Religiosa 2010: A discriminação religiosa na 

perspectiva das confissões minoritárias / Pedro Soares, Tiago 

Santos, Isabel Tomás. II- Prémio Liberdade Religiosa 2011: Para uma 

legitimação cultural do ensino da religião / Carlos Manuel Meneses 

Moreira. III- Prémio Liberdade religiosa 2012: A Declaração 

"dignitatis Humanae" - a visão católica da liberdade religiosa no II 

Concílio do Vaticano / Rui Pedro Rodrigues de Vasconcelos. IV- 

Prémio Liberdade Religiosa 2017: O papel da Sociedade Bíblica na 

construção da liberdade religiosa em Portugal durante a monarquia 

constitucional e a I República. V- Menção Honrosa 2010: Reflexões 

iniciais sobre liberdade religiosa e contrato de trabalho - 

reconhecimento da conflitualidade e perspetivação de um dever de 

adequação / Susana Sousa Machado. VI- Menção Honrosa 2017: 

Uso de símbolos religiosos no local de trabalho - os limites à 

liberdade de manifestação de convicções religiosas 

ISBN 978-989-99461-5-6 
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Direitos do Homem / Liberdade religiosa / Direitos fundamentais / 

Estudos jurídicos / Análise social 

DME.435 (CEJ) 

DIREITOS DO CONSUMIDOR – DND 

Estudos do Instituto de Direito do Consumo 

Estudos do Instituto de Direito do Consumo. - Coimbra: Almedina, 

2002-. - vols.; 23 cm. - Com o 5.º volume o título mudou para 

Estudos de direito do consumo. - 1.º vol.: coord. de Luís Menezes 

Leitão. - 2002. - 334 p. - ISBN 972-40-1681-1. - 2.º vol.: coord. de 

Luís Menezes Leitão. - 2005. - 253, [3] p. - ISBN 972-40-2297-8. - 

3.º vol.: coord. de Luís Menezes Leitão. - 2006. - 188 p. - ISBN 972-

40-2947-6. - 4.º vol.: coord. de Adelaide Menezes Leitão 2014. - 

332 p. - ISBN 978-972-40-5488-9. - 5.º vol.: Rui Paulo Coutinho de 

Mascarenhas Ataíde, Carlos Lacerda Barata. - 2017. - 566 p. - ISBN 

978-972-629-090-2 

Direitos do consumidor 

DND.64 (CEJ) – Volume 5  

FILOSOFIA DO DIREITO - FRS

LIMA, George Marmelstein 

A judicialização da ética / George Marmelstein Lima. - 1. ed. - 

Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2018. - 585 p.; 23 cm. - 

(Monografias do CEJ; 30). - Bibliografia pág. 545-585. - 1- 

Apresentação do problema. 2- Do consentimento político ao 

consentimento ético-jurídico. 3- O direito eticamente fundado. 4- E 

se o leviatã vestir a toga? Riscos e limites da jurisdição. 5- A 

jurisdição e a transformação da ética em direito: a expansão do 

círculo ético como um princípio sem fim 

ISBN 978-85-8296-024-0 

Filosofia do direito / Ética judicial 

FRS.399 (CEJ) 
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OBRAS DE REFERÊNCIA – OBR 

CHUONG, Johnny 

Civil law vocabulary in use: master 350 + essential civil law terms and 

phrases explained with examples in 10 minutes a day / Johnny 

Chuong. - 1. ed. - [S.l.]: Amazon, 2017. - 80 p.; 23 cm. - Vocabulário 

jurídico em língua inglesa 

ISBN 9781973503880 

Vocabulário jurídico / Inglês profissional / Direito civil / Obra de 

referência 

OBR.187 (CEJ) 

CHUONG, Johnny 

Criminal law vocabulary in use: master 400 + essential civil law 

terms and phrases explained with examples in 10 minutes a day / 

Johnny Chuong. - 1. ed. - [S.l.]: Amazon, 2017. - 101 p.; 23 cm. - 

Vocabulário jurídico em língua inglesa 

ISBN 9781976712531 

Vocabulário jurídico / Inglês profissional / Direito penal / Obra de 

referência 

OBR.188 (CEJ) 

MASON, Catherine 

The lawyer's english language coursebok / Catherine Mason. - 2. 

ed. - London: Global Legal English, 2016. - 452 p.: il.; 30 cm + 1 CD. 

- Exercícios de vocabulário jurídico em língua inglesa 

ISBN 978-0-9540714-6-2 

Vocabulário jurídico / Inglês profissional / Obra de referência 

OBR.186 (CEJ) 

OLIVEIRA, António Cândido de 

Estudos jurídicos em homenagem e em comemoração: índices de 

artigos e de autores - 1966-2017 / António Cândido de Oliveira, 

Marco Carvalho Gonçalves. - 1. ed. - Braga: Escola de Direito da 

Universidade do Minho: JUSGOV - Centro de Investigação em 

Justiça e Governação, 2018. - 625 p.; 23 cm. - Bibliografia da 

produção científica relevante na área jurídica, publicada ao longo 

meio século, entre 1966 e 2017, em obras coletivas. Os artigos 

foram organizados por ramos do Direito e por autores. A maioria 

dos autores alistados são portugueses, mas incluíram-se 
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igualmente os artigos de autores estrangeiros publicados nas obras 

selecionadas. A presente bibliografia inclui ainda uma lista, por 

ordem cronológica, dos estudos e obras consultadas. 

ISBN 978-989-99766-7-2 

Estudos jurídicos / Bibliografia / Obra de referência 

OBR.189 (CEJ) 

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – OMU 

TRIUNFANTE, Luís de Lemos 

Manual de cooperação judiciária internacional em matéria penal / 

Luís de Lemos Triunfante. - 1. ed. - Coimbra: Almedina, 2018. - 662 

p.; 24 cm. - (Manuais profissionais). - Bibliografia pág. 623-656. - I- 

Estado da arte. II- Princípios da cooperação judiciária internacional 

em matéria penal. III- Níveis de cooperação. IV- A obtenção de 

prova em contexto transnacional na UE. V- Proteção de dados 

pessoais. VI- A cooperação judiciária em matéria penal e as 

profissões jurídicas. VII- Ferramentas técnicas de cooperação 

judiciária internacional em matéria penal disponíveis on-line. VIII- 

Formação de cooperação judiciária internacional em matéria penal. 

Anexos: 1- Instrumentos bilaterais na ordem jurídica portuguesa. 2- 

Quadro de países geral. 3- UNODOC. 4- Conselho da Europa. 5- Guia 

breve de procedimentos com o Gabinete português na EUROJUST. 

6- Guião de intervenção das autoridades nacionais com o Gabinete 

Português na EUROJUST. 7- UE - Guião de cooperação EUROJUST e 

RJE. 8- TJUE (reenvio prejudicial). 9- Schengen. 10- Iber-Red. 11- 

CPLP. 12- Modelos de formulários disponíveis. 13- Manuais por 

níveis de cooperação e matérias. 14- Endereços de dicionários 

jurídicos on-line e outros com interesse 

ISBN 978-972-40-7543-3 

Cooperação judiciária em matéria penal / Cooperação judiciária 

internacional / Cooperação policial / Direito penal internacional / 

Organização judiciária 

OMU.646 (CEJ) 
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PSICOLOGIA – POA 

CAETANO, António 

Avaliação da formação: estudos em organizações portuguesas / 

coord. António Caetano; Ana Cláudia Miguel, Maria José Fonseca, 

Raquel Velada. - 1. ed. - Lisboa: Livros Horizonte, 2007. - 143 p.; 24 

cm. - (Ciências empresariais). - Bibliografia pág. 131-138. - 

Introdução - A formação profissional e a sua avaliação. 1- O 

problema da transferência na formação profissional. 2- Preditores 

da transferência da formação para o contexto de trabalho. 3- 

Motivação para transferir a formação para o local de trabalho. 4- 

Efeitos da formação na mudança de atitudes: o caso da formação 

em "crew resource management". 5- Formação e mudança 

organizacional: mudanças alfa, beta e gama 

ISBN 978-972-24-1505-7 

Formação profissional / Avaliação do ensino / Análise sociológica / 

Psicologia das organizações 

POA.269 (CEJ) 

RECURSOS ELETRÓNICOS 

AFONSO, Ana Cristina 

Direito penitenciário e de execução de penas [Recurso electrónico] 

/ Ana Cristina Afonso, António João Latas, Manuel José Ramos da 

Fonseca; conceção e organização Jurisdição Penal e Processual 

Penal. - 1. ed. - Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2018. - 83 p. - 

(Formação contínua). - Requisitos mínimos: Acesso à Internet e 

Adobe Acrobat Reader. - Plano de Formação 2014/2015: Direito 

Penitenciário e de Execução de Penas – 22 de maio de 2015. - 1. 

Tribunais de execução das penas versus tribunais de condenação − 

questões de competência / António João Latas. 2. Pena acessória 

de expulsão e a situação dos reclusos estrangeiros em 

cumprimento de pena / Ana Cristina Afonso. 3. Liberdade 

condicional e questões jurisprudenciais em torno da contagem e 

execução sucessiva de penas / Manuel José Ramos da Fonseca 

ISBN 978-989-8908-15-5 

Direito penitenciário / Recluso estrangeiro / Execução da pena / 

Liberdade condicional / E-book 

DPA.1248 (CEJ) 

 Clique aqui para aceder ao e-book 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/eb_DPenitenciarioPenas2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/eb_DPenitenciarioPenas2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/eb_DPenitenciarioPenas2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/eb_DPenitenciarioPenas2018.pdf
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GIL, Ana Rita 

Estrangeiros e direito penal [Recurso electrónico]: notas / Ana Rita 

Gil, Giovanni Salvi, Pedro Maria Godinho Vaz Patto; conceção e 

organização Jurisdição Penal e Processual Penal. - 1. ed. - Lisboa: 

Centro de Estudos Judiciários, 2018. - 56 p. - (Formação contínua). 

- Requisitos mínimos: Acesso à Internet e Adobe Acrobat Reader. - 

1. Tribunais de execução das penas versus tribunais de 

condenação − questões de competência / António João Latas. 2. 

Pena acessória de expulsão e a situação dos reclusos estrangeiros 

em cumprimento de pena / Ana Cristina Afonso. 3. Liberdade 

condicional e questões jurisprudenciais em torno da contagem e 

execução sucessiva de penas / Manuel José Ramos da Fonseca 

ISBN 978-989-8908-03-2 

Estrangeiro / Tráfico de pessoas / Direito penal / Direito 

comparado / E-book / Portugal / Itália 

DPA.1251 (CEJ) 

 Clique aqui para aceder ao e-book 

Otimizar a consulta e a utilização de ferramentas de gestão 

Otimizar a consulta e a utilização de ferramentas de gestão 

[Recurso electrónico]: citius, word e base de dados / Anabela Sousa 

Gonçalves ...[et al.]; organização Ana Massena e Gabriela Cunha 

Rodrigues. - 1. ed. - Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2018. - 

81 p. - (Guias práticos). - Requisitos mínimos: Acesso à Internet e 

Adobe Acrobat Reader. - Plano de Formação 2017/2018: 

Ferramentas de Gestão do Citius e de Pesquisa em Bases de Dados. 

- 1. Como rentabilizar a utilização do citius e do word / João 

Ferreira. 2. Projecto Unalex.EU (The International Information 

System on Uniform Law) - Sistema de informação multilingue para 

a interpretação uniforme dos instrumentos no domínio da 

cooperação judiciária em matéria civil / Anabela Sousa Gonçalves. 

3. ECLI - European Case Law Indentifier / Ruben Juvandes. 4. 

Demonstração do OPAC (Online Public Access Catalog) da 

Biblioteca do CEJ e de outros recursos disponíveis on-line / Paula 

Tomás 

ISBN 978-989-8908-42-1 

Organização e administração judiciária / CITIUS / Tecnologia da 

informação / Informática jurídica / E-book 

OMU.647 (CEJ) 

 Clique aqui para aceder ao e-book 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/eb_Estr_DPenal2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_FGestao2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/eb_Estr_DPenal2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_FGestao2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/eb_Estr_DPenal2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_FGestao2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/eb_Estr_DPenal2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_FGestao2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/eb_Estr_DPenal2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_FGestao2018.pdf
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Promoção e proteção 
Promoção e proteção [Recurso electrónico] / Maria Rosa Tomé 

...[et al.]; conceção e organização Jurisdição da Família e das 

Crianças. - 1. ed. - Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2018. - 133 

p. - (Formação contínua). - Requisitos mínimos: Acesso à Internet e 

Adobe Acrobat Reader. - Existe um exemplar em papel. - 1. A 

questão da infância em Portugal /Maria Rosa Tomé.2. Processo de 

Promoção e Proteção / Gonçalo Mello Breyner. 3. Conjugação entre 

providência cível e promoção e proteção / Julieta Monginho. 4. 

Princípio da subsidiariedade /Beatriz Borges. 5. As Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens – a comunidade em acção na 

promoção e defesa das crianças /Alexandre Varela. 6. Crianças e 

jovens em situação de particular vulnerabilidade /Alcina Ló. 7. 

Estudo e definição do projeto de vida da criança / Raquel Corval. 8. 

O direito de participação das crianças nos processos de Promoção e 

Proteção / Filomena Saúde Lourenço. 9. Habeas Corpus – 

Comentário ao Acórdão do STJ de 18/01/2017 / Ana Rita Gil 

ISBN 978-989-8908-26-1 

Processo de promoção e protecção / Direito da criança / E-book 

DTE.253 (CEJ)

Clique aqui para aceder ao e-book  

QUARESMA, Carina 

Violência doméstica [Recurso electrónico]: participação da 

ocorrência à investigação criminal / Carla Carina Pardal Cardoso 

Freire Quaresma. - Lisboa: Direção Geral de Administração Interna, 

2012. - 191, [1] p.: il.; 24 cm. - (Direitos humanos e cidadania; 4). - 

Requisitos mínimos: Acesso à Internet e Adobe Acrobat Reader ISBN 

978-989-8477-07-1 

Violência doméstica / Investigação criminal / Intervenção policial 

DOP.348 (CEJ) 

 Clique aqui para aceder ao documento 

Trabalhos temáticos de direito da família e das crianças 

Trabalhos temáticos de direito da família e das crianças [Recurso 

electrónico]: Cabo Verde / Álvaro Domingos Bento ...[et al.]; 

Jurisdição da Família e das Crianças; conceção e organização Ana 

Massena, Maria Perquilhas. - 1. ed. - Lisboa: Centro de Estudos 

Judiciários, 2018. - 67 p. - (Caderno especial). - Requisitos 

mínimos: Acesso à Internet e Adobe Acrobat Reader. - 1. Princípio 

do Superior Interesse da Criança / António Andrade, António 

Fortes. 2. O Direito de Audição da Criança no Ordenamento 

Jurídico Cabo-verdiano / Álvaro Domingos Bento, Jussara Fortes 

Gonçalves, Miguel César da Luz dos Santo. 3. Os direitos das 

crianças a serem protegidas contra a exploração económica e 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_PromocaoProtecao2018.pdf
https://www.dgai.mai.gov.pt/files/conteudos/Publicacao%20VD_dez_2012%20v1.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_PromocaoProtecao2018.pdf
https://www.dgai.mai.gov.pt/files/conteudos/Publicacao VD_dez_2012 v1.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_PromocaoProtecao2018.pdf
https://www.dgai.mai.gov.pt/files/conteudos/Publicacao VD_dez_2012 v1.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_PromocaoProtecao2018.pdf
https://www.dgai.mai.gov.pt/files/conteudos/Publicacao VD_dez_2012 v1.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_PromocaoProtecao2018.pdf
https://www.dgai.mai.gov.pt/files/conteudos/Publicacao VD_dez_2012 v1.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_PromocaoProtecao2018.pdf
https://www.dgai.mai.gov.pt/files/conteudos/Publicacao VD_dez_2012 v1.pdf
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trabalho infantil perigoso em Cabo Verde / Álvaro Domingos 

Bento, Jussara Fortes Gonçalves, Miguel César da Luz dos Santos. 

4. Peças processuais

ISBN 978-989-8908-47-6 

Superior interesse da criança / Audição da criança / Trabalho 

infantil / E-book / Cabo Verde 

DTE.254 (CEJ) 

 Clique aqui para aceder ao e-book 

Tutela urgente e cautelar no processo tributário 

Tutela urgente e cautelar no processo tributário [Recurso 

electrónico] / Cristina Flora ...[et al.]; Jurisdição Administrativa e 

Fiscal; conceção Margarida Reis. - 1. ed. - Lisboa: Centro de 

Estudos Judiciários, 2018. - 137 p. - (Formação contínua). - 

Requisitos mínimos: Acesso à Internet e Adobe Acrobat Reader. - 

Existe um exemplar em papel. - Plano de Formação 2016/2017: 

Tutela Urgente e Cautelar no Processo Tributário ‒ 25 de 

novembro de 2016. - 1. A tutela cautelar no contencioso 

tributário à luz da reforma do CPTA e da Constituição da 

República Portuguesa / Fernanda Maçãs. 2. Um ponto de situação 

da tutela cautelar na jurisprudência dos tribunais tributários 

/Fernanda Esteves. 3. O princípio da tutela jurisdicional efetiva e a 

tutela urgente no processo de execução fiscal / Cristina Flora. 4. A 

derrogação do sigilo bancário e a tutela urgente / Nuno de 

Oliveira Garcia. 5. Jurisprudência relevante. 6. Outras publicações 

do CEJ 

ISBN 978-989-8908-33-9 

Processo tributário / Tutela cautelar / Tutela urgente / 

Contencioso tributário / Sigilo bancário / E-book / Videobook 

DSA.316 (CEJ) 

 Clique aqui para aceder ao e-book 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_CaboVerde_Familia2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/Administrativo_fiscal/eb_tutela_audiobook2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_CaboVerde_Familia2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/Administrativo_fiscal/eb_tutela_audiobook2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_CaboVerde_Familia2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/Administrativo_fiscal/eb_tutela_audiobook2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_CaboVerde_Familia2018.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/Administrativo_fiscal/eb_tutela_audiobook2018.pdf
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Estudos sociais e corporativos. Lisboa, 1962-1973 

Estudos sociais e corporativos / Centro de Estudos Sociais e 

Corporativos. - A. 1, n.º 1 (jan. 1962) - s. 2, n.º 36 (jun. 1973). - 

Lisboa: Junta da Acção Social, 1962-1973. - 29 cm. – Trimestral 

Direito do trabalho / Publicação periódica / Lisboa 

PP.324 (CEJ) 

ARTIGOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

ANATOMIA DO CRIME – PP.299 

N.º 7 (jan.-jun. 2018) 

CLUNY, António 

A decisão europeia de investigação e a importância do papel que, na sua aplicação, pode vir a 

ter a Eurojust / António Cluny. - Seminário realizado na Faculdade de Direito de Lisboa em 3 de 

novembro de 2017 sobre a Decisão Europeia de Investigação em matéria penal 

In: Anatomia do crime. - Coimbra: Almedina. - N.º 7 (jan.-jun. 2018), p. 19-27 

Cooperação judiciária em matéria penal / Cooperação judiciária internacional / Investigação 

criminal / Decisão europeia de investigação / Eurojust 

PP.299 (CEJ) 

CORREIA, João Conde 

Cooperação judiciária internacional em matéria de recuperação de ativos / João Conde 

Correia. - Seminário realizado na Faculdade de Direito de Lisboa em 3 de novembro de 2017 

sobre a Decisão Europeia de Investigação em matéria penal. - A crescente internacionalização 
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do crime e/ou dos seus proventos arrasta consigo a incontornável necessidade de estrita 

cooperação entre as instâncias formais de controlo dos diversos Estados envolvidos. Para o 

efeito, diversas organizações supranacionais criaram mecanismos internacionais, mais ou 

menos eficazes, de cooperação administrativa e judiciária para efeitos de recuperação de 

ativos. Utilizar estes mecanismos é - sem prejuízo da denúncia das suas tradicionais 

insuficiências - um dever ético-jurídico 

In: Anatomia do crime. - Coimbra: Almedina. - N.º 7 (jan.-jun. 2018), p. 227-250 

Cooperação judiciária internacional / Confisco / Recuperação de activos / Harmonização / 

Reconhecimento mútuo / Perda 

PP.299 (CEJ) 

GUERRA, José Eduardo 

A decisão europeia de investigação (DEI) e o papel da Eurojust / José Eduardo Guerra, José Luís 

Trindade. - Seminário realizado na Faculdade de Direito de Lisboa em 3 de novembro de 2017 

sobre a Decisão Europeia de Investigação em matéria penal. - A Decisão Europeia de 

Investigação, aprovada pela Diretiva 2014/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 

de abril de 2014, e transposta para o ordenamento jurídico português pela Lei n. 88/2017, de 

21 de agosto, substituiu com vantagem o sistema tradicional de cooperação judiciária 

internacional baseado na emissão de pedidos de auxílio, na medida em que constitui um 

instrumento único e simplificado de recolha de prova fundado no princípio do reconhecimento 

mútuo, configurado com o objectivo específico de facilitar a cooperação judiciária em matéria 

penal entre os Estados membros da União Europeia 

In: Anatomia do crime. - Coimbra: Almedina. - N.º 7 (jan.-jun. 2018), p. 81-111 

Cooperação judiciária internacional / Decisão europeia de investigação / Investigação criminal 

/ Reconhecimento mútuo / Eurojust 

PP.299 (CEJ) 

JIMÉNEZ-VILLAREJO, Francisco 

El papel de Eurojust en la orden europea de investigación: la transposición de la directiva en 

España / Francisco Jiménez-Villarejo. - Seminário realizado na Faculdade de Direito de Lisboa 

em 3 de novembro de 2017 sobre a Decisão Europeia de Investigação em matéria penal. - La 

fuerza motriz del cambio del régimen de asistencia mutual tradicional al Sistema basado en el 

reconocimiento mutuo a través de la Directiva 2014/41/EU que regula la Orden Europea de 

Investigación (OEI) es el alto nivel de confianza mutua entre las autoridades judiciales 

europeas. La confianza mutua funciona realmente entre Autoridades judiciales y es predicable 

solo entre ellas, siendo los fiscales y jueces europeos quienes en su caso deben asumir la 

validación de las OEIs en la fase de emisión y jugar un papel de liderazgo en la fase de 

ejecución por el bien de la necesaria proporcionalidad y legalidad, asegurando la dimensión 

judicial del intercambio transfronterizo de pruebas. Existe un acusado contraste entre el 

evidente valor añadido de Eurojust en el campo de la cooperación judicial y el silencio de la 

Directiva de la OEI sobre Eurojust. Desgraciadamente la Directiva no va más allá de la mera 

cooperación bilateral ignorando la realidad de la coordinación multilateral, o lo que es incluso 

más preocupante, no considera la necesidad de una dimensión multidisciplinar en la lucha 
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contra la criminalidad organizada. Además, donde hay una necesidad para proporcionar 

información adicional o un procedimiento de consulta es iniciado, un papel de intermediación 

puede ser jugado por Eurojust. Como posible modelo a seguir a nivel nacional, la ley 

portuguesa de transposición n. 88/2017, de 21 de Agosto, contiene interesantes referencias de 

la posible participación de Eurojust en el reconocimiento y ejecución de OEI que merecen ser 

destacadas. Cuando este artículo fue escrito el proyecto de ley de transposición en España 

seguía en tramitación en el Parlamento. La relevante novedad está llamada a ser, a fin de 

mejorar la eficacia del escenario de la cooperación judicial en España, el papel de la Fiscalía 

como autoridad de recepción y de ejecución de referencia, llevando a cabo los controles de 

legalidad y de proporcionalidad de todas las OIE que se reciban en España 

In: Anatomia do crime. - Coimbra: Almedina. - N.º 7 (jan.-jun. 2018), p. 43-80 

Cooperação judiciária internacional / Decisão europeia de investigação / Investigação criminal 

/ Cooperação multilateral / Reconhecimento mútuo / Prova transfronteiriça 

PP.299 (CEJ) 

KLIP, André 

Obrigações decorrentes da diretiva sobre a decisão europeia de investigação para os estados-

membros: o exemplo de Portugal e dos Países Baixos / André Klip. - Seminário realizado na 

Faculdade de Direito de Lisboa em 3 de novembro de 2017 sobre a Decisão Europeia de 

Investigação em matéria penal. - O artigo analisa aspetos gerais da Diretiva 2014/41/UE 

(Diretiva) relativa à Decisão Europeia de Investigação (DEI) em matéria penal, tendo em vista o 

próprio texto da Diretiva, mas também numa perspetiva da sua transposição em Portugal e 

nos Países Baixos. É sublinhado que a DEI se tornou o canal exclusivo de cooperação entre os 

Estados-Membros da UE para a obtenção de provas (com exceção da Irlanda e da Dinamarca) 

e que pode ser considerada um passo em frente na cooperação penal. Nota-se, porém, que 

determinados aspetos podem levar a um retrocesso. Algumas questões derivam do próprio 

texto da Diretiva, como a interpretação da noção de proporcionalidade e necessidade, a 

posição da defesa ou as obrigações dos Estados-Membros em matéria de direitos 

fundamentais relacionados com a execução das DEI. Outras da própria transposição. Por 

exemplo, na lei portuguesa nem sempre é claro se as disposições tratam das DEI enviadas ou 

recebidas. Finalmente, o presente artigo frisa que algumas das regras da Diretiva entram em 

conflito com um aspeto essencial do princípio do reconhecimento mútuo: a autoridade de 

execução não deve verificar a decisão tomada pela autoridade de emissão. Este aspeto, em 

particular a possibilidade de levantar questões da proporcionalidade, traz consigo, na 

perspetiva do a autor, o risco de a execução das DEI ser recusada ou retardada em múltiplos 

casos 

In: Anatomia do crime. - Coimbra: Almedina. - N.º 7 (jan.-jun. 2018), p. 31-42 

Cooperação judiciária internacional / Decisão europeia de investigação / Investigação criminal 

/ Reconhecimento mútuo / Prova transfronteiriça / Portugal / Países Baixos 

PP.299 (CEJ) 
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PALMA, Maria Fernanda 

O reconhecimento mútuo de decisões judiciais como princípio jurídico / Maria Fernanda 

Palma. - Seminário realizado na Faculdade de Direito de Lisboa em 3 de novembro de 2017 

sobre a Decisão Europeia de Investigação em matéria penal 

In: Anatomia do crime. - Coimbra: Almedina. - N.º 7 (jan.-jun. 2018), p. 17-18 

Cooperação judiciária em matéria penal / Reconhecimento mútuo de decisões judiciais 

PP.299 (CEJ) 

RAMOS, Vânia Costa 

Meios processuais de impugnação da decisão europeia de investigação: subsídios para a 

interpretação do artigo 14º da Directiva com uma perspectiva portuguesa / Vânia Costa 

Ramos. - Seminário realizado na Faculdade de Direito de Lisboa em 3 de novembro de 2017 

sobre a Decisão Europeia de Investigação em matéria penal. - Bibliografia pág. 170-173. - O 

texto analisa os meios de impugnação processual na Decisão Europeia de Investigação (DEI), à 

luz da Directiva e de uma perspectiva da transposição portuguesa, Escrutinam-se quais os 

meios processuais e os fundamentos de impugnação admissíveis, questionando-se a sua 

efectividade à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em particular tendo 

em conta as dificuldades acrescidas do exercício dos direitos de defesa e de impugnação a 

nível transfronteiriço, perspectivando também este problema em relação com a inexistência 

de um regime satisfatório de remedies substantivos efectivos para a violação de direitos 

fundamentais no contexto da obtenção de prova através da DEI. As necessidades verificadas só 

poderão resolver-se com harmonização de algumas garantias processuais de obtenção de 

prova a nível transfronteiriço. Por ora, em Portugal, o nível constitucional de protecção mais 

elevado em matéria de regras de exclusão da prova poderá limitar, para os visados que 

possam apresentar as suas impugnações em Portugal, as consequências negativas da falta de 

regulamentação europeia 

In: Anatomia do crime. - Coimbra: Almedina. - N.º 7 (jan.-jun. 2018), p. 113-173 

Cooperação judiciária internacional / Decisão europeia de investigação / Meios de impugnação 

/ Reconhecimento mútuo / Prova transfronteiriça / Portugal 

PP.299 (CEJ) 

ROSÁRIO, Rita Alexandre do 

Directiva relativa à decisão europeia de investigação e igualdade de armas / Rita Alexandre do 

Rosário. - Seminário realizado na Faculdade de Direito de Lisboa em 3 de novembro de 2017 

sobre a Decisão Europeia de Investigação em matéria penal. - O presente artigo versa sobre o 

impacto da Directiva 2014/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 3 de Abril de 2014 

na cooperação judiciária em matéria penal e as respectivas consequências ao nível da 

igualdade de armas 

In: Anatomia do crime. - Coimbra: Almedina. - N.º 7 (jan.-jun. 2018), p. 175-223 

Cooperação judiciária internacional / Investigação criminal / Reconhecimento mútuo / 

Igualdade de armas / Prova 

PP.299 (CEJ) 
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CADERNOS DE DIREITO PRIVADO – PP.259 

N.º 61 (jan.-mar. 2018) 

A responsabilidade civil como (derradeira) manifestação de juridicidade dos deveres 

conjugais? 

A responsabilidade civil como (derradeira) manifestação de juridicidade dos deveres 

conjugais?: acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (2.ª Secção) de 12.05.2016, Proc. 

2325/12.3TVLSB.L1.S1 / anot. Rute Teixeira Pedro. - Deveres conjugais. Direito à indemnização. 

Danos não patrimoniais. Direitos de personalidade. Cálculo de indemnização. Impugnação da 

matéria de facto. Poderes da relação. Factos conclusivos 

In: Cadernos de direito privado. - Braga: CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Minho. - N.º 61 

(jan.-mar. 2018), p. 33-62 

Responsabilidade civil / Deveres conjugais / Indemnização / Danos não patrimoniais / Direitos 

de personalidade 

PP.259 (CEJ) 

Deveres de informação dos intermediários financeiros 

Deveres de informação dos intermediários financeiros: acórdão do Tribunal da Relação de 

Lisboa de 22.2.2018, Proc. 20742/16.8T8SNT. L1-6 / anot. Rui Polónia. - Sugestão do Banco ao 

cliente para aquisição de obrigações. Dever de informação ao cliente. Intermediário financeiro. 

Obrigação de indemnização por violação do dever de informação. Culpa grave 

In: Cadernos de direito privado. - Braga: CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Minho. - N.º 61 

(jan.-mar. 2018), p. 63-91 

Banco / Aquisição de obrigações / Dever de informar / Matéria de facto / Responsabilidade 

civil 

PP.259 (CEJ) 

O direito à pensão de sobrevivência do (ex)cônjuge e do "viúvo de facto" 

O direito à pensão de sobrevivência do (ex)cônjuge e do "viúvo de facto": acórdão de 

uniformização de jurisprudência n.º 7/2017 (6.ª Secção) de 11.5.2017, Proc. 

1560/11.6TVLSB.L1.S1-A / anot. Maria João Romão Carreiro Vaz Tomé. - Uniformização de 

jurisprudência. União de facto. Pensão de sobrevivência. Morte. Banco. Segurança social. 
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Regimes privados de segurança social. Regulamentação colectiva. Lacuna. Integração das 

lacunas da lei. Analogia 

In: Cadernos de direito privado. - Braga: CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Minho. - N.º 61 

(jan.-mar. 2018), p. 3-32 

Uniformização de Jurisprudência / União de facto / Pensão de sobrevivência / Segurança social 

PP.259 (CEJ) 

CADERNOS DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA – PP.207 

N.º 129 (maio-jun. 2018) 

Fundamento da responsabilidade civil do Estado-administrador da justiça 

Fundamento da responsabilidade civil do Estado-administrador da justiça: tutela jurisdicional: 

acórdão do Supremo Tribunal de justiça (1.ª secção) de 10.10.2017, P. 1537/15.2T8SNT.L1.S1 / 

anot. Ricardo Pedro. - Introdução. Delimitação conceptual. Mecanismos preventivos. 

Mecanismo reflexivo. Medidas propostas para o contencioso administrativo. A. 

Aperfeiçoamento dos mecanismos preventivos. 1. Contencioso dos procedimentos de massa. 

B. Aperfeiçoamento dos mecanismos reativos. 1. Seleção de processos com andamento 

prioritário. 2. Julgamento em formação alargada. 3. Jurisprudência uniformizada do STA. C. 

Aperfeiçoamento dos mecanismos reflexivos. Medidas propostas para o contencioso 

tributário. A. Mecanismos processuais adaptados do processo administrativo. B. Mecanismos 

processuais ad homine. C. Outras medidas adicionais relevantes para a litigância tributária 

massificada. Conclusão 

In: Cadernos de justiça administrativa. - Braga: CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Minho. - 

N.º 129 (maio-jun. 2018), p. 13-37 

Justiça administrativa / Responsabilidade civil do Estado / Administração da justiça / 

Contencioso tributário / Jurisprudência administrativa 

PP.207 (CEJ) 

Novas e velhas questões sobre a natureza e o regime das Ordens profissionais 

Novas e velhas questões sobre a natureza e o regime das Ordens profissionais: acórdão do 

Supremo Tribunal Administrativo (Plano da 1.ª secção) de 23.11.2017, P. 425/17 / anot. João 
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Pacheco de Amorim. - A propósito de um acórdão do STA de uniformização de jurisprudência 

relativa à fiscalização da procuradoria ilícita pela Ordem dos Advogados e à competência dos 

tribunais administrativos nesta matéria 

In: Cadernos de justiça administrativa. - Braga: CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Minho. - 

N.º 129 (maio-jun. 2018), p. 38-56 

Justiça administrativa / Ordens profissionais / Contencioso tributário / Jurisprudência 

administrativa 

OLIVEIRA, António Mendes 

Litigância massificada no contencioso administrativo e tributário: perspetivas e propostas / 

António Mendes Oliveira. - Introdução. Delimitação conceptual. Mecanismos preventivos. 

Mecanismo reflexivo. Medidas propostas para o contencioso administrativo. A. 

Aperfeiçoamento dos mecanismos preventivos. 1. Contencioso dos procedimentos de massa. 

B. Aperfeiçoamento dos mecanismos reativos. 1. Seleção de processos com andamento 

prioritário. 2. Julgamento em formação alargada. 3. Jurisprudência uniformizada do STA. C. 

Aperfeiçoamento dos mecanismos reflexivos. Medidas propostas para o contencioso 

tributário. A. Mecanismos processuais adaptados do processo administrativo. B. Mecanismos 

processuais ad homine. C. Outras medidas adicionais relevantes para a litigância tributária 

massificada. Conclusão 

In: Cadernos de justiça administrativa. - Braga: CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Minho. - 

N.º 129 (maio-jun. 2018), p. 3-12 

Justiça administrativa / Litigância massificada / Acção administrativa / Contencioso tributário 

PP.207 (CEJ) 

Pressupostas da indemnização por expropriação do plano 

Pressupostas da indemnização por expropriação do plano: acórdão do Tribunal Central 

Administrativo Norte (1.ª secção) de 28.4.2017, P. 1831/07.6BEPRT / anot. Rui Cardona 

Ferreira 

In: Cadernos de justiça administrativa. - Braga: CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Minho. - 

N.º 129 (maio-jun. 2018), p. 57-71 

Justiça administrativa / Pressupostos da indemnização / Jurisprudência administrativa 

PP.207 (CEJ) 
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COLECÇÃO ESTUDOS [DO] INSTITUTO DO CONHECIMENTO AB - PP.309 

N.º 4 (2015), 

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de 

Corrupção privada, bom governo, transparência e responsabilidade social das empresas: 

nótulas interrogativas / J. M. Coutinho de Abreu. - 1- Correlações simples. 2- Primeiras 

interrogações. 3-Mais interrogações acerca da transparência. 4- Sobre a responsabilidade 

social das empresas (societárias). 5- Opções político-jurídicas 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 389-393

Direito comercial / Sociedade comercial / Responsabilidade civil / Corrupção 

PP.309 (CEJ) 

ALVES, Natália Garcia 

A posição do credor hipotecário e adquirente em venda executiva face às vicissitudes 

processuais de uma eventual declaração de insolvência do devedor / Natália Garcia Alves, 

Filipa Monteiro Santos. - 1- Introdução. 2- Breves notas sobre a aquisição em venda executiva 

pelo credor hipotecário. 3- A transmissão da propriedade do bem imóvel e a imprevista 

declaração de insolvência do executado - a secundarização do título de transmissão. 3.1- A 

aceitação da proposta como acto preparatório e condicional da transmissão da propriedade. 

3.2- O pagamento do preço e o cumprimento das obrigações fiscais como acto constitutivo da 

transmissão da propriedade. 4- As legítimas expectativas e direitos do credor hipotecário e 

adquirente. 5- Conclusão 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 645-656

Direito das obrigações / Direito processual civil / Hipoteca imobiliária / Credor hipotecário / 

Devedor / Insolvência / Venda executiva 

PP.309 (CEJ) 

ANTUNES, José Engrácia 

O estatuto jurídico de comerciante: alguns problemas de qualificação / José Engrácia Antunes. 

- I- Introdução II- Mandatários mercantis. 1- Mandatários com poderes de representação. 2- 

Mandatários sem poderes de representação. III- Membros de órgãos de sociedades 

comerciais. 1- Órgãos de administração. 2- Órgãos deliberativos. IV- Distribuidores comerciais. 
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1- Agentes comerciais. 2- Mediadores. 3- Concessionários. 4- Franquiados. V- Intermediários 

financeiros. VI- Outros 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 413-442

Direito comercial / Sociedade comercial / Agente comercial / Mandatário / Profissional de 

comércio 

PP.309 (CEJ) 

ARAGÃO, Alexandra 

O princípio do poluidor pagador em tempo de recessão económica: breve ensaio sobre um 

princípio antigo, quando as exigências de equilíbrio económico são quase tão grandes como as 

de equilíbrio ecológico / Alexandra Aragão. - É fácil dizer que os poluidores devem pagar 

quando o tempo é de crescimento económico. Mas, em tempo de crise, não há dinheiro para 

poluir e pagar. A única alternativa é pagar para não poluir, procurando desenvolver formas 

mais sustentáveis de produção e consumo. A autora propõe uma mudança de paradigma, 

passando a olhar o princípio do poluidor pagador (PPP) como um aliado das empresas, 

estimulando a competitividade verde e a eco-inovação, rumo ao desenvolvimento sustentável 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 13-23

Direito do ambiente / Poluição / Política ambiental 

PP.309 (CEJ) 

CORDEIRO, António Menezes 

O árbitro-de-parte / António Menezes Cordeiro. - I- Introdução: 1- A expansão da arbitragem. 

2- O árbitro-de-parte. 3- A sequência. 4- Nota histórica geral. II- Origem e evolução da 

arbitragem: 5- Evolução lusófona. 6- A Lei-modelo da UNCITRAL (ou CNUDI - Comissão das 

Nações Unidas para o Direito Comercial). III- Os tribunais arbitrais. 7- A natureza do tribunal 

arbitral. 8- Vantagens e desvantagens da arbitragem. IV- A convenção de arbitragem e a 

situação dos árbitros: 9- A convenção de arbitragem. 10- O princípio da independência. 11- O 

contrato com os árbitros. 12- O direito potestativo à designação. V- A independência e a 

imparcialidade dos árbitros: 13- A exigência. 14- A fórmula legal. 15- O dever de revelação. 16- 

A soft law. 17- Breves delimitações realistas. VI- O tema das recusas: 18- A cultura da 

arbitragem. 19- Os óbices da revelação. 20- O árbitro-de-parte. 21- O direito a designar árbitro; 

a deontologia da recusa. 22- O problema nas arbitragens especializadas. 23- A justificação e o 

direito de fundo 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 101-143

Arbitragem / Tribunais arbitrais / Direito processual civil 

PP.309 (CEJ) 

COSTA, Ricardo 

Sócios como administradores de facto das "suas" sociedades / Ricardo Costa. - 1- Ser sócio 

como condição jurídica favorável para o exercício de poderes administrativos não formalizados 
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e a aquisição da qualidade de administrador de facto legitimado. 2- Sócio não administrador 

de direito. 3- Sociedades em relação de domínio e em relação de grupo. 4- Sócio 

"influenciador" no artigo 83.º. Sócio "interveniente" no artigo 40.º. 6- Sócio comanditário 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 725-786

Direito das sociedades / Sociedade comercial / Administrador 

PP.309 (CEJ) 

DELICADO, Gonçalo 

A conversão do contrato por tempo indeterminado em contrato a termo / Gonçalo Delicado. - 

Bibliografia pág. 306 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 295-306

Direito do trabalho / Contrato de trabalho / Contrato a termo 

PP.309 (CEJ) 

DOMINGUES, Paulo de Tarso 

O regime jurídico e a destinação do prémio de emissão e das reservas de fusão / Paulo de 

Tarso Domingues. - I- O quadro normativo de referência. II- O capital social e a função de 

garantia. 1- O conceito de capital social. 2- O capital social e a função de garantia. 3- A 

formação e conservação do capital social: a realização das entradas por parte dos sócios. III- A 

reserva legal. IV- O ágio. 1- Constituição e razão de ser. 2- Regime aplicável. V- A reserva de 

fusão. VI- A a aplicação do regime da reserva legal ao ágio e às reservas de fusão. VII- 

Conclusões 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 657-676

Direito das sociedades / Sociedade comercial / Capital social / Reserva legal 

PP.309 (CEJ) 

DUARTE, Susana Azevedo 

Imposto de selo nas operações de crédito intragrupo: o caso particular dos financiamentos 

"upstream" entre SGPS / Susana Azevedo Duarte. - I- Introdução. II- Do regime jurídico das 

sociedades gestoras de participações sociais (SGPS). 1- Da consagração legal das SGPS. 2- Das 

operações vedadas. III- Da isenção em sede de imposto do selo. 1- Enquadramento legal. 2- Da 

isenção de IS nos financiamentos "upstream" entre SGPS. 3- Das consequências fiscais da 

prática de uma operação ilícita. IV- Conclusões 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 817-845

Direito das sociedades / Direito tributário / Imposto de selo / Grupo de sociedades / Sociedade 

gestora de participações sociais / Financiamento PP.309 (CEJ) 
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FÁBRICA, Luís 

Sete notas sobre o silêncio: silêncio da administração e impugnações administrativas no novo 

CPA / Luís Fábrica 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 471-482

Direito processual administrativo / Impugnação administrativa 

PP.309 (CEJ) 

GAMA, Carolina 

O instituto da atenuação especial da pena no regime geral das infracções tributárias: valoração 

jurídica da reparação parcial do dano / Carolina Gama. - Bibliografia pág. 188-189. - 

Introdução. 1- Breve evolução legislativa da "criminalização" das infracções tributárias. 2- O 

bem jurídico tutelado no âmbito do direito penal tributário. 3- O instituto da atenuação 

especial da pena. 4- Especificidade do instituto da atenuação especial da pena no RGIT. 5- 

Efeitos positivos do pagamento da prestação tributária em falta. 6- Valoração da repração 

parcial. Conclusão 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 167-190

Direito penal tributário / Infracção tributária / Crime fiscal / Reparação do dano 

PP.309 (CEJ) 

GARCIA, Maria Olinda 

A insustentável leveza das alterações legislativas no arrendamento urbano: sobre as 

modificações introduzidas pela Lei n.º 79/2014 / Maria Olinda Garcia 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 595-611

Arrendamento urbano / Direito civil 

PP.309 (CEJ) 

GOMES, João Veiga 

Marcas de paródia / João Veiga Gomes. - I- Introdução. II- Noção de paródia. III- Alguns 

apontamentos de direito comparado. 1- Nos Estados Unidos da América. 2- Em França. 3- 

Primeiras conclusões em termos de direito comparado. 4- A experiência japonesa. IV- O 

problema - marca parodiada versus marca parodiante - visto à luz do direito português. V- 

Conclusão 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 371-388

Direito de autor / Propriedade industrial / Marcas e patentes / Publicidade / Concorrência 

desleal / Direito comparado 

PP.309 (CEJ) 
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GOMES, Júlio Manuel Vieira 

Um direito de alerta cívico do trabalhador subordinado: ou a proteção laboral do 

"whistleblower" / Júlio Manuel Vieira Gomes. - O autor debruça-se sobre o tema da denúncia 

de situações ilícitas, particularmente danosas para outras pessoas, constatadas no local de 

trabalho, por parte de um trabalhador. A tutela do trabalhador denunciante parece, em 

determinados casos, justificar-se por razões de interesse público. São analisados os direitos e 

deveres em conflito, bem como alguns ordenamentos que consagram sistemas de alerta ético 

e que evoluem para distintas soluções legislativas 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 443-470

Direito do trabalho / Direitos e deveres / Ética / Denúncia de atos ilícitos 

PP.309 (CEJ) 

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes 

Cláusulas de rescisão e cláusulas penais no contrato de trabalho desportivo / Luís Manuel Teles 

de Menezes Leitão. - 1- Generalidades. 2- As cláusulas de rescisão. 3- A possibilidade de 

configurar as cláusulas de rescisão como cláusulas penais “strictu sensu”. 4- A possibilidade de 

configurar as cláusulas de rescisão como cláusulas penitenciais. 5- Posição adoptada. 6- A 

ilegalidade das cláusulas de rescisão. 7- A utilização das cláusulas de rescisão para efeitos de 

não inscrição dos jogadores. 8- Conclusão  

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 511-524

Direito do desporto / Contrato de trabalho desportivo 

PP.309 (CEJ) 

LOTT, Maíra Carvalhaes 

Os desafios que se colocam à cidadania da União Europeia em tempos de crise / Maíra 

Carvalhaes Lott. - Bibliografia pág. 553-556. - 1- Introdução. Conceito de cidadania. 3- 

Cidadania da União Europeia. 4- A influência da crise económica e financeira na definição das 

normas quanto à concessão de nacionalidade pelos Estados-membros da União Europeia. 5- O 

distanciamento da afirmação de uma identidade europeia das atuais "políticas anti-crise2 de 

atribuição de nacionalidade pelos Estados-membros. 6- Os futuros desafios à cidadania da 

União Europeia 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 525-556

Direito comunitário / Cidadania europeia / Autorização de residência 

PP.309 (CEJ) 
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MADALENO, Cláudia 

Insolvência, processo especial de revitalização e reclamação de créditos laborais / Cláudia 

Madaleno. - 1- Introdução. 2- Enquadramento jurídico. 3- A articulação entre o regime laboral 

e o regime jurídico da insolvência 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 191-229

Direito comercial / Insolvência / Administrador judicial / Fundo de garantia salarial / 

Recuperação de empresas / Diretivas europeias / Convenções e acordos internacionais 

PP.309 (CEJ) 

MARTINEZ, Pedro Romano 

Breves notas sobre o seguro de vida na modalidade de seguro "unit linked" ou instrumento de 

captação de aforro estruturado / Pedro Romano Martinez. - I- Seguros de vida. 1- Justificação. 

2- Modalidades. 3- Figuras equiparadas. II- Estrutura e regime dos seguros "unit linked". 1- 

caracterização. 2- Noção. 3- Regime legal: a) Direito da União Europeia; b) Direito nacional. III- 

Conclusões 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 703-724

Direito dos seguros / Seguro de vida / Fundos de investimento / Direito comunitário 

PP.309 (CEJ) 

MARTINS, Alexandre de Soveral 

Reclamação, verificação e graduação de créditos no processo de insolvência / Alexandre de 

Soveral Martins. - 1- Introdução. 2- Créditos sobre a massa e créditos sobre a insolvência. 3- 

Dívidas da massa insolvente / créditos sobre a massa. 4- Créditos sobre a insolvência. 5- 

Verificação e graduação de créditos. 6- Verificação ulterior de créditos 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 25-64

Direito comercial / Insolvência / Créditos 

PP.309 (CEJ) 

MESTRE, Alexandre Miguel 

Mediação: um "parente pobre" no novo tribunal arbitral do desporto? / Alexandre Miguel 

Mestre. - I- Introdução. II- A mediação desportiva. III- A mediação no âmbito do Tribunal 

Arbitral do Desporto em Portugal 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 65-100

Direito do desporto / Tribunal Arbitral do Desporto / Mediação 

PP.309 (CEJ) 
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MONTEIRO, Jorge Sinde 

Responsabilidade por conselhos, recomendações ou informações nas codificações europeias e 

lusófonas / Jorge Sinde Monteiro. - I- Breve introdução histórica: as fontes romanas. II- Código 

Civil alemão. III- Outras codificações. O Código Civil Geral da Áustria. IV- Código Civil português 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 395-412

Informação / Responsabilidade civil / Dolo / Negligência / Indemnização por perdas e danos / 

Direito civil / Direito comparado 

PP.309 (CEJ) 

NORONHA, Francisco 

A “vis attractiva” entre o direito do ambiente e o direito do urbanismo: breve conspecto das 

refracções jus ambientais no planeamento urbanístico / Francisco Noronha. - Bibliografia pág. 

291-293. - 1.1. Introduzindo-nos – ou “ambientando-nos”… - ao tema: o conceito de ambiente 

urbano. 1.2. As dimensões do conceito de ambiente urbano. 2. A componente ambiental dos 

planos urbanísticos. 2.1. A relevância dos planos urbanísticos para a tutela ambiental da 

cidade. 2.2. Outras refracções da tutela ambiental no esqueleto planificatório urbanístico 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 275-293

Direito do urbanismo / Direito do ambiente / Ordenamento do território / Plano urbanístico 

PP.309 (CEJ) 

OUAKI, Myriam 

Declaração de invalidade de uma directiva pelo TJUE: O caso da conservação dos dados / 

Myriam Ouaki. - O presente estudo analisa o processo e os efeitos da declaração de invalidade 

da Directiva 2006/24/CE - relativa à conservação de dados nas comunicações eletrónicas -, por 

decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, a 8 de abril de 2014 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 613-643

Protecção de dados pessoais / Comunicações electrónicas / Direitos fundamentais / Directiva 

comunitária 

PP.309 (CEJ) 

PALMA, Clotilde Celorico 

Imposto de consumo em Angola: características fundamentais, funcionamento geral e 

evolução rumo a um sistema de IVA / Clotilde Celorico Palma. - 1- O IVA em África. 2- A 

reforma fiscal em Angola. 3- O imposto de consumo angolano. 4- Conclusões 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 231-256

Direito fiscal / IVA / Angola 

PP.309 (CEJ) 
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RIBEIRO, Maria de Fátima 

O papel do accionista empresário no governo societário / Maria de Fátima Ribeiro. - 1- O poder 

dos accionistas e os seus direitos em matéria de administração da sociedade. 2- A relação 

entre corporate governance e poder dos accionistas. 2.1- Os interesses dos accionistas 

empresários e a composição do órgão de administração. 2.2- As competências da assembleia 

geral dos sócios, em matéria de gestão. 3- O papel dos accionistas empresários no governo 

societário. 4- A responsabilidade dos accionistas pelo exercício de poderes em matéria de 

administração. 4.1- A responsabilização do accionista empresário como administrador de 

facto. 4.2- A responsabilização do accionista empresário enquanto sócio controlador. 4.3- A 

responsabilização pela emissão de voto abusivo em assembleia geral de sócios. 4.4- A 

responsabilização do sócio empresário pelos credores sociais por "culpa in contrahendo" (a 

tutela da confiança). 4.5- A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 557-593 

Direito das sociedades / Sociedade por acções / Sociedade comercial / Administração 

empresarial / Responsabilidade administrativa 

PP.309 (CEJ) 

 

RODRIGUES, Benjamim Silva 

A violência do pagamento das coimas impugnadas e o Supremo Tribunal de Justiça: acórdão de 

fixação de jurisprudência n.º 2/2014 / Benjamim Silva Rodrigues 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 145-165 

Direito administrativo / Direito fiscal / Coimas / Impugnação judicial / Fixação de 

jurisprudência 

PP.309 (CEJ) 

 

RODRIGUES, João Pedro 

Third-party ownership: do apito inicial à derradeira final / João Pedro Rodrigues. - A- O que é a 

TPO? 1- Introdução. 2- Padrões de participação dos TPO na Europa. 3- Interpretação dos TPO à 

luz do Regulamento da FIFA nas ligas europeias. 4- Direitos federativos (desportivos) vs direitos 

económicos. B- Posição das instituições internacionais. 1- EPFL (European Professional Football 

Leagues). 2- UEFA (Union os European Football Associations). 3- FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association). C- Casos de estudo. 1- Enzo Pérez e Rodrigo não 

querem o Valência. 2- Bruno de Carvalho diz que o Sporting vendeu Rojo sob pressão. D- 

Importância dos TPO para o futebol português. E- Da proibição à melhor opção 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 351-369 

Direito do desporto / Contrato de trabalho desportivo / Direitos económicos / Futebol / 

Direitos federativos 

PP.309 (CEJ) 
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SILVA, João Calvão da 

Franchising: englobamento de estabelecimentos comercias e resolução pelo franquiador / 

João Calvão da Silva. - 1- A questão axial: legalidade ou ilegalidade da resolução do contrato 

pelo franquiador. 2- A declaração resolutiva: recebida (mas não acatada) pelo franquiado. 3- A 

cláusula resolutiva expressa: sua legalidade e limite ao poder de apreciação do tribunal. 4- 

Verificação da inadimplência estipulada na cláusula e invocada como fundamento da 

declaração resolutiva do contrato. 5- A cessão da posição contratual do franquiado: não 

transmissão da natureza "intuitus personae" da franquia. 6- A denominada "cessão da posição 

contratual" como adesão ao contrato de franquia. 7- O "intuitus personae" do contrato de 

franquia e o "prémio" da atribuição ao franquiado de segundo restaurante: interligação dos 

dois contratos e seu relevo no cálculo da remuneração mensal percentual. 8- Conclusão: 

legalidade da resolução do contrato declarada pelo franquiador 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 327-350 

Direito comercial / Franchising / Contrato comercial 

PP.309 (CEJ) 

 

SILVA, Luís Gonçalves da 

A "troika" e a contratação colectiva / Luís Gonçalves da Silva. - Inclui: Restrição do regime 

convencional. Efeitos temporais da convenção colectiva, caducidade e suspensão 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 483-510 

Direito do trabalho / Contrato colectivo de trabalho / Convenção colectiva de trabalho / 

Política económica / Crise económica 

PP.309 (CEJ) 

 

SOUSA, Sofia Silva e 

Pactos de não concorrência laborais: a questão (controversa) da possibilidade de renúncia por 

parte do empregador / Sofia Silva e Sousa. - 1- Nota introdutória. 2- O pacto, fonte de 

obrigação de não concorrência, e o interesse do empregador. 3- A renúncia ao pacto pelo 

trabalhador. 4- A renúncia ao pacto por parte do empregador. 5- Um caso concreto submetido 

a apreciação judicial 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 787-816 

Direito do trabalho / Pacto de não concorrência / Relações laborais 

PP.309 (CEJ) 
 

TORRES, Isabel Pinheiro 

O conceito de execução de deliberação social no âmbito do procedimento cautelar de 

suspensão de deliberações sociais / Isabel Pinheiro Torres. - I. Introdução. II. Enquadramento 

legal. III. A insusceptibilidade de suspender deliberações executadas. IV. O momento em que a 

deliberação social se tem por executada para não mais poder ser suspensa – as diferentes 

teses. V. Posição adoptada. VI. Conclusão 
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In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 307-325 

Direito das sociedades / Sociedade comercial / Deliberações sociais 

PP.309 (CEJ) 

 

VASCONCELOS, Pedro Pais de 

O abuso do abuso do direito: um estudo de direito civil / Pedro Pais de Vasconcelos. - 1- 

Introdução. 2- O caso. 3- O sentido jurídico da nulidade. Distinção da anulabilidade. As 

chamadas "invalidades mistas" e os regimes especiais de proteção. 4- O sentido do regime 

especial de proteção no crédito aos consumidores e ao consumo. O fim económico e social 

deste regime jurídico de ordem pública. A ordem pública de proteção. 5- O abuso do direito na 

modalidade típica do "venire contra factum propium e da surrectio / supressio": sentido e 

regime. 6- Concretização do sentido e regime do abuso do direito perante o caso concreto. 7- 

O abuso do abuso do direito e a inversão da sua concretização. 8- Inversão do sentido da 

nulidade e da anulabilidade. 9- Circunstâncias da invocação da nulidade e do abuso do direito. 

10- Necessidade de prova e nulidade da renúncia aos direitos do consumidor. 11- O abuso do 

abuso do direito 

In: Colecção estudos [do] Instituto do Conhecimento AB. - Coimbra: Almedina. - N.º 4 (2015), 

p. 677-702 

Direito civil / Direito subjetivo / Abuso do direito / Nulidade / Anulabilidade / Protecção do 

consumidor / Crédito ao consumo / Locação financeira 

PP.309 (CEJ) 
 

 
 

ERA FORUM_JOURNAL OF ACADEMY OF EUROPEAN LAW – PP.249 

 

 

V. 19, n.º 1 (agosto 2018) 

 

AMENT, Lukas 

State aid for professional football clubs and sports infrastructure / Lukas Ament. - On 4 July 

2016, the European Commission concluded its investigation into alleged State aid given to 

several Dutch and Spanish professional football clubs. The central question that the 

Commission had to decide in each case was whether the behaviour of the Dutch and Spanish 



Boletim Bibliográfico_ novidades de publicações novembro 2018  58 

authorities had been in line with the so-called ‘Market Economy Operator’ test. With the 

exception of two Dutch football clubs, the Commission found that all clubs under investigation 

had been the recipient of State aid, which in respect of the Spanish clubs was not compatible 

with the internal market 

In: ERA Forum. - Trier. - V. 19, n.º 1 (agosto 2018), p. 87-100 

Desporto profissional / Auxílio estatal / Economia de mercado 

PP.249 (CEJ) 

 

ANDERSEN, Paul Krüger 

The European Model Company Act (EMCA): a tool for European integration / Paul Krüger 

Andersen. - Harmonisation or convergence of European company law can be achieved by a 

toolbox of measures, which until now have been confined to EU Regulations, Directives, 

Recommendations and national Corporate Codes. In this context and due to the need to move 

European company law further forward, the European Model Law Group has developed the 

European Model Company Act (EMCA) which is envisioned to be a useful tool for European 

integration in this area. The objective of the EMCA is to establish a new way forward for 

European company law, by following the example of the US Model Business Corporation Act. 

This article gives an overview of the first edition of the EMCA, as published in September 2017 

In: ERA Forum. - Trier. - V. 19, n.º 1 (agosto 2018), p. 77-85 

Direito das sociedades europeias / Harmonização europeia / Modelo europeu de empresa 

PP.249 (CEJ) 

 

BAYER, Judit 

Media freedom and pluralism: legislation and enforcement at the European level / Judit Bayer. 

- This paper attempts to put European media freedom and pluralism into the context of 

European legislation and law-enforcement. It analyses how the European Convention on 

Human Rights can protect media freedom and pluralism, and whether and how the European 

Union has the obligation and the competence to do so. It argues that protecting media 

pluralism in Europe is an even more urgent need than reacting to individual violations of 

freedom of expression, because structural distortions to media markets have reached a level 

constituting a deficiency in European democratic processes. The legal insecurity around social 

network sites increases the extent of the crisis: which involves the failure of the media’s 

functioning as the watchdog of the governments 

In: ERA Forum. - Trier. - V. 19, n.º 1 (agosto 2018), p. 101-113 

Pluralismo / Comunicação social / Direito europeu / Provedor de plataforma / Regulamento 

PP.249 (CEJ) 

 

BENLLOCH, José Carmelo Llopis 

Notaries and digitalisation of company law / José Carmelo Llopis Benlloch. - Digitalisation is 

already a reality in many countries which have notaries as the authority in charge of a system 

of preventive legal certainty. Digitalisation includes electronic circulation of documents and 

data treatment, and covers a wide range of notarial work, from real estate transactions to 

company law. That is why it is necessary to banish prejudices and say that a notary’s action can 
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be technologically advanced and digital. In other words, defending notarial involvement in 

company law does not mean opposing digitalisation or focusing only on paper and on 

procedures which must be made only in person 

In: ERA Forum. - Trier. - V. 19, n.º 1 (agosto 2018), p. 49-61 

Notário / Direito das sociedades / Digitalização 

PP.249 (CEJ) 

 

D’AMBROSIO, Raffaele 

The temporary intervention powers of the European Banking Authority and the European 

Securities and Markets Authority: content and limits / Raffaele D’Ambrosio. - The temporary 

intervention powers of the European Banking Authority (EBA) and the European Securities and 

Markets Authority (ESMA) are mentioned in general terms in Article 9(5) of their respective 

founding regulations and are subject to the conditions and assessment criteria detailed in the 

relevant EU legislation. Therefore, apart from a few, limited exceptions, these powers are 

compliant with the Meroni prohibition. To the extent that no discretion is given to the said 

authorities, there is no need to limit their liability. Though encroaching on the freedom to 

carry out a banking or financial activity, temporary intervention powers are compliant with 

Article 52 of the EU Charter of Fundamental Rights and the conditions laid down therein 

In: ERA Forum. - Trier. - V. 19, n.º 1 (agosto 2018), p. 33-47 

Mercado financeiro / Estabilidade financeira / Protecção do investidor 

PP.249 (CEJ) 

 

KNAPP, Vanessa 

Cross border mobility: what do we need in practice? / Vanessa Knapp. - The European 

Commission is proposing to provide efficient rules for cross-border operations. This article 

suggests improvements to the cross-border merger provisions in the Consolidated Company 

Law Directive 2017/1132 to provide better creditor protection and minority shareholder 

protection, more use of the Business Registries Interconnection Service and a simpler process 

in simpler cases. It suggests provisions relevant for creditor protection in the case of cross-

border divisions, the process to be followed for a cross-border division and a simpler process 

for simpler cases. It also suggests a process for cross-border conversions and provisions to 

protect creditors and minority shareholders 

In: ERA Forum. - Trier. - V. 19, n.º 1 (agosto 2018), p. 63-76 

Direito das sociedades / Mobilidade transfronteiriça / Fusão transfronteiriça / Protecção dos 

credores / Protecção dos acionistas minoritários 

PP.249 (CEJ) 

 

SGANGA, Caterina 

From Soulier to the EU copyright law reform: what future for non-voluntary collective 

management schemes? / Caterina Sganga. - The entry into force of Directive 2014/26/EU 

represented a shared hope that the field of collective management of copyright would 

experience more harmonised and consistent development. Yet, the gaps and ambiguities in 

the text, coupled with the unsystematic construction of EU copyright law, have inevitably led 
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to short-circuits and controversial results. The decision of the European Court of Justice in 

Soulier and Doke is an eloquent case in point. This article analyses its statements and silences, 

its potential dangerous systematic effects, and the pending response of the EU legislator to the 

threats it poses to non-voluntary collective management schemes and the overall copyright 

balance 

In: ERA Forum. - Trier. - V. 19, n.º 1 (agosto 2018), p. 137-154 

Licenças coletivas / Gestão coletiva obrigatória / Diretiva de gestão coletiva / Direitos de autor 

no mercado único 

PP.249 (CEJ) 

 

SCHULTE, Martin 

The price of stable markets and investor confidence: some thoughts on MiFID II’s cost-benefit 

ratio / Martin Schulte. - This Article analyses certain aspects and controversial matters of the 

revised Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) in view of the reform’s potential 

to improve investor confidence and market stability 

In: ERA Forum. - Trier. - V. 19, n.º 1 (agosto 2018), p. 19-31 

Mercado financeiro / Estabilidade financeira / Protecção do investidor / Liquidez 

PP.249 (CEJ) 

 

ŻELECHOWSK, Łukasz 

Invoking freedom of expression and freedom of competition in trade mark infringement 

disputes: legal mechanisms for striking a balance / Łukasz Żelechowsk. - The article explores 

legal mechanisms for striking a balance of competing interests on the premise of freedom of 

expression and freedom of competition in the area of trade mark infringement. Special focus is 

given to the respective framework under the reformed EU trade mark law. The paper argues 

that the newly introduced references to fundamental rights and freedoms in the preambles of 

relevant acts should play a crucial role in interpreting and applying provisions of trade mark 

law at all stages of assessing an infringement action. As for specific issues, the paper, notably, 

discusses the potential for providing a balance of interests resting in the ‘due cause’ clause and 

the amended catalogue of limitations and exceptions, arguing in particular that the narrowing 

of the own name and address limitation to natural persons properly balances the interests at 

stake. Finally, the paper questions the inapplicability of national correction instruments to 

trade mark infringement matters, implied in the case law of the Court of Justice 

In: ERA Forum. - Trier. - V. 19, n.º 1 (agosto 2018), p. 115-135 

Marca registada / Liberdade de expressão / Concorrência 

PP.249 (CEJ) 
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JULGAR – PP.243 
 

 
N.º 35 (maio-ago. 2018) 

 

CABRAL, Pedro 

O direito de acesso aos documentos jurisdicionais no quadro jurídico da União Europeia / 

Pedro Cabral. - De introdução relativamente recente no vocabulário jurídico-político, o 

conceito de transparência tem vindo, nos últimos anos, a assumir uma importância primordial, 

quer ao nível nacional, quer ao nível das instâncias internacionais, de que a União Europeia é o 

melhor exemplo. Se, neste contexto, a necessidade de dar uma expressão concreta ao 

objectivo de transparência se traduziu essencialmente na adopção de regras reguladoras do 

acesso aos documentos em posse dos poderes públicos, a aplicação de tais regras aos 

documentos relativos a processos judiciais suscita questões sensíveis. Impõe-se, então, uma 

delicada ponderação entre, por um lado, os imperativos de transparência inerentes à 

regulamentação em matéria de acesso aos documentos e, por outro, as exigências de 

confidencialidade inerentes ao exercício da função judicial. O presente artigo tem por intuito 

analisar este tema na perspectiva do Direito da União Europeia 

In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 143-186 

União Europeia / Transparência / Direito de acesso aos documentos / Protecção dos 

documentos relativos a processos judiciais 

PP.243 (CEJ) 

 

COSTEIRA, Maria José 

Marcas não convencionais / Maria José Costeira. - Neste artigo, analisa-se a evolução das 

marcas da União Europeia face às novas tendências do marketing comercial, nomeadamente 

do marketing sensorial; analisam-se os requisitos de registabilidade das marcas da União 

Europeia e a sua interpretação pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, as 

diferentes categorias de marcas, em especial as marcas não convencionais e os obstáculos 

mais frequentes ao seu registo à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia; enunciam-se as alterações na legislação europeia do direito de marcas introduzidas 

pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 

2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e pelo 

Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 

sobre a marca da União Europeia 
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In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 25-46 

Marcas / Requisitos de registabilidade das marcas da União Europeia / Representação / 

Caráter distintivo / Marcas não convencionais 

PP.243 (CEJ) 

 

CRUZ, Gonçalo Braga da 

Direitos de suspeitos ou acusados em processos penais: jurisprudência recente do Tribunal de 

Justiça sobre as Directivas 2010/64/UE e 2012/13/UE / Gonçalo Braga da Cruz. - Numa altura 

em que foram já adoptadas e publicadas seis directivas com base no artigo 82.º, n.º 2, alínea 

b), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), contendo regras mínimas 

que incidem sobre os direitos individuais em processo penal, as quais têm em vista facilitar o 

reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais e a cooperação policial e judiciária 

nas matérias penais com dimensão transfronteiriça, o presente texto debruça-se sobre a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (adiante, Tribunal de Justiça ou TJ) 

que, até à data, se pronunciou sobre disposições das duas primeiras daquelas directivas: a 

Directiva 2010/64/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Outubro de 2010, 

relativa ao direito à interpretação e tradução em processo penal, e a Directiva 2012/13/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2012, relativa ao direito à informação 

em processo penal. Para além da análise dos quatro acórdãos que, até hoje, o TJ, proferiu 

sobre a interpretação de tais directivas, o presente texto chama a atenção para algumas 

questões referentes àquelas mesmas directivas, que ainda não foram suscitadas perante o TJ 

mas que, em nosso entendimento, poderão vir a ser, mais cedo ou mais tarde, discutidas na 

mais alta instância judicial da União Europeia 

In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 91-115 

Reconhecimento mútuo / Regras mínimas / Direitos individuais em processo penal / Direito à 

informação / Direito à interpretação e tradução / Diretivas europeias / Jurisprudência do TJUE 

PP.243 (CEJ) 

 

FARINHAS, Carla 

O princípio do primado do direito da União sobre o direito nacional e as suas implicações para 

os órgãos jurisdicionais nacionais / Carla Farinhas. - Embora nenhuma disposição dos Tratados 

relativos à União Europeia e ao seu funcionamento consagre expressamente o princípio do 

primado do direito da União sobre o direito nacional, o princípio foi enunciado pelo Tribunal 

de Justiça nos anos sessenta, no seu acórdão Costa, e assume-se, desde então, como um 

princípio fundamental da ordem jurídica da União. Em virtude do princípio do primado, que se 

destina a reger as relações entre o direito da União e o direito dos Estados-Membros, o direito 

da União deve prevalecer sobre o direito nacional conflituante, incluindo sobre as normas 

constitucionais. Assim, poder-se-ia pensar que os tribunais nacionais estão, em regra, 

obrigados a interpretar o direito nacional em conformidade com o direito da União e, quando 

tal se revele impraticável, a afastar a aplicação das normas nacionais conflituantes, 

independentemente da questão de saber se as normas relevantes do direito da União 

preenchem ou não os requisitos para terem efeito directo, um outro princípio fundamental da 

ordem jurídica direito União. Ora, no que toca especificamente ao dever de não aplicar o 
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direito nacional conflituante no caso concreto, o juiz da União parece hesitar quanto às 

implicações da inexistência de efeito directo 

In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 71-89 

Conflito de leis / Direito da União Europeia / Efeito directo / Interpretação / Primado / 

Tribunais nacionais 

PP.243 (CEJ) 

 

FOJO, André 

O direito de residência de nacionais de estados terceiros enquanto membros da família de 

cidadãos de Estados-Membros à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 

/ André Fojo. - o presente artigo tem por objectivo analisar o direito de residência e circulação 

dos familiares (nacionais de Estados terceiros) de cidadãos da União Europeia no território dos 

Estados-Membros conferido pelas disposições da Directiva 2004/38 e do Tratado sobre o 

funcionamento da União Europeia. Para o efeito, foram, nomeadamente, analisados, à luz da 

evolução da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, os conceitos relevantes 

da Directiva 2004/38 relativamente a esta matéria, as condições de exercício do referido 

direito pelos familiares dos cidadãos da União, e, bem assim, as limitações subjacentes 

In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 117-140 

União Europeia / Cidadania / Livre circulação de pessoas / Direito de residência dos nacionais 

de Estados terceiros / Membros da família de um cidadão da União 

PP.243 (CEJ) 

 

LOURENÇO, Luisa 

O reenvio prejudicial para o TJUE e os pareceres consultivos do tribunal EFTA / Luisa Lourenço. 

- O presente artigo aborda a figura do mecanismo de reenvio prejudicial perante o Tribunal de 

Justiça da União Europeia, na perspetiva da sua utilidade prática para os juízes portugueses 

enquanto juízes de direito da União. A análise incide sobre as regras aplicáveis e o porquê da 

existência deste instrumento, focando igualmente as particularidades de todo o processo, no 

respeito não apenas pelos Tratados, mas também pelas normativas emitidas pelo TJUE. É 

ainda feita alusão aos acórdãos relevantes do Tribunal de Justiça que ajudaram a configurar e 

maturar as regras relativas ao reenvio prejudicial. Ademais, e num esforço comparativo, 

exploramos o instituto jurídico gémeo no ordenamento do Espaço Económico Europeu, os 

chamados pareceres consultivos do Tribunal da Associação Europeia de Livre Comércio, e a sua 

eventual relevância para juízes nacionais nos Estados-Membros da União Europeia 

In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 187-205 

Reenvio prejudicial / Tribunal de Justiça da União Europeia / Diálogo jurisdicional / Parecer 

consultivo 

PP.243 (CEJ) 

 

MEALHA, Esperança 

Jurisprudência recente do TJUE sobre contratação pública / Esperança Mealha. - O presente 

artigo efetua uma seleção da jurisprudência mais recente do Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE) sobre contratação pública. Partindo do acervo jurisprudencial publicado em 
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2016 e 2017, apresenta um conjunto de decisões, do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, 

das quais extrai indicações sobre a interpretação e aplicação de alguns princípios e conceitos 

fundamentais do direito da União Europeia em matéria de contratação pública 

In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 47-70 

Contratação pública / Tribunal de Justiça da União Europeia / Diretivas europeias / Código dos 

contratos públicos 

PP.243 (CEJ) 

 

PEREIRA, Mariana 

As alterações recentes ao Código de Fronteiras Schengen: que consequências para os 

beneficiários da livre circulação? / Mariana Pereira. - O presente artigo aborda as alterações 

recentemente introduzidas ao Código de Fronteiras Schengen, bem como as que se prevêem 

poder vir a ocorrer num futuro próximo, analisando-se igualmente as suas consequências 

práticas, em sede de implementação. As normas relativas ao espaço Schengen, codificadas em 

2006, assentavam essencialmente em duas premissas: aquando da passagem das fronteiras 

externas, o controlo levado a cabo seria distinto, consoante estivéssemos perante um 

beneficiário da livre circulação ou um nacional de Estado terceiro; a regra geral seria a da 

ausência de controlos nas fronteiras internas, sendo apenas possível realizá-los em casos 

excecionais, como último recurso. Variáveis como a ameaça terrorista e a crise migratória 

vieram modificar esta estrutura básica, com consequências para os cidadãos que diariamente 

se deslocam no espaço Schengen e para além dele 

In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 231-253 

Código de fronteiras Schengen / Controlo fronteiriço / Livre circulação / Cidadania europeia / 

Terrorismo / Refugiado / Imigração 

PP.243 (CEJ) 

 

PEREIRA, Sónia 

As normas de conflitos respeitantes aos efeitos da insolvência sobre as ações individuais nos 

regulamentos europeus relativos aos processos de insolvência / Sónia Pereira. - O presente 

texto sistematiza as regras de direito da União relativas à determinação da lei aplicável aos 

efeitos da insolvência transfronteiriça sobre as ações individuais. Parte do enquadramento dos 

regulamentos europeus relativos ao processo de insolvência e indicação dos seus objectivos; 

de seguida, expõe as normas de conflitos estabelecidas naqueles instrumentos; e, por fim, 

procede à interpretação das normas respeitantes à determinação da lei aplicável aos efeitos 

da insolvência sobre as ações individuais. 

In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 207-230 

Cooperação judiciária em matéria civil / Regulamentos relativos aos processos de insolvência / 

Diálogo jurisdicional / Lei aplicável 

PP.243 (CEJ) 

 

VILAÇA, José Luís da Cruz 

O Juiz e a economia: a intensidade do controlo jurisdicional em matéria de concorrência na 

ordem jurídica da União Europeia / José Luís da Cruz Vilaça. - A questão da extensão e da 
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intensidade do controlo jurisdicional no contexto da aplicação do direito da concorrência da 

União Europeia, quando estejam em causa apreciações complexas de natureza económica, 

reveste importância e dificuldade evidentes. Num domínio em que os conceitos económicos 

são omnipresentes, o Tribunal de Justiça da União Europeia sempre reconheceu a margem de 

apreciação de que a Comissão Europeia dispõe na aplicação das regras de concorrência do 

Tratado, no respeito das competências de cada instituição. Contudo, esta margem de 

apreciação não é ilimitada e o exercício pela Comissão Europeia dos seus poderes está sujeito 

a um escrutínio intenso por parte do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral. O grande desafio 

para o juiz é o de converter teorias económicas em critérios jurídicos sólidos, de modo a 

assegurar, tanto quanto possível, a clareza dos conceitos, a segurança jurídica na aplicação das 

regras e a previsibilidade da lei para todos os seus destinatários. Neste domínio, é imperioso 

encontrar um equilíbrio entre, por um lado, a margem de apreciação de que goza a 

administração e, por outro lado, o exercício pelo juiz dos seus poderes de controlo 

In: Julgar. - Coimbra: Coimbra Editora. - N.º 35 (maio-ago. 2018), p. 11-24 

Análise económica / Controlo jurisdicional / Direito da concorrência da União Europeia / 

Margem de apreciação da Comissão europeia / Segurança jurídica 

PP.243 (CEJ) 

LUSÍADA – REVISTA DE DIREITO – PP. 271 

BALDINI, Gianni 

Biodiritto: tra progresso scientifico, superamento del paradigma naturalistico ed esigenza di 

nuovi criteri ordinanti / Gianni Baldini. - O desenvolvimento científico e tecnológico destes 

últimos anos, bem como o impacto das inovações biomédicas na vida e na saúde do homem 

estão a determinar uma verdadeira e própria transformação da conceção e perceção que o 

indivíduo tem de si mesmo. A função reguladora e ordenadora própria do direito é colocada 

em séria discussão devido ao poder de uma ciência que, habitualmente está conetada a logicas 

de economia e de mercado. Desta forma, despoleta a seguinte questão: “tudo aquilo que é 

tecnicamente possível será também eticamente aceitável, socialmente admissível e 

juridicamente lícito?” No que concerne a esta última parte da questão é o biodireito que se 

encarrega de responder. O biodireito é chamado para desenvolver questões sobre a 

qualificação, reorganização e regulamentação de casos “criados” pelo desenvolvimento 
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tecnológico e das consequentes aplicações no campo biomédico. A necessidade de 

individualizar parâmetros e categorias de tal temática representa um esforço preliminar que o 

intérprete deve cumprir com o intuito de consentir numa disciplina sistemática dos fenómenos 

e dos acontecimentos (de início, média e fim de vida) que resulte razoável e coerente com os 

princípios e os valores fundamentais da pessoa advindos do ordenamento jurídico nacional e 

europeu 

In: Lusíada. Direito. - Lisboa: Universidade Lusíada. - S. 2, n.º 14 (2015), p. 43-63 

Biodireito / Paradigma naturalistico / Princípio de precaução / Autodeterminação / 

Responsabilidade 

PP.271 (CEJ) 

CARDOSO, José Lucas 

Os modos de solução pacífica de conflitos entre a administração pública e os administrados: a 

susceptibilidade de mediação pelo Provedor de Justiça / José Lucas Cardoso. - O presente texto 

compreende a análise de dois assuntos específicos no âmbito da solução pacífica de conflitos 

entre as autoridades administrativas e os administrados. A primeira questão consiste em 

indagar se o Estado de Direito, com a concepção que lhe é reconhecida nos primórdios do 

século XXI, comporta a existência de meios de solução pacífica de conflitos diversos da 

jurisdição estadual, enquanto num segundo momento procuramos saber qual a intervenção 

que o Provedor de Justiça poderá constitucional, legal e legitimamente assumir neste 

contexto. Assim, importa à partida averiguar qual o tratamento que a Lei Fundamental confere 

aos mecanismos de composição de litígios, nomeadamente quais as estruturas organizatórias 

competentes para desempenhar esta tarefa num sistema político com separação de poderes e 

ainda em que consiste, materialmente, a actividade de solução pacífica de conflitos que a 

doutrina juspublicista integrou na Teoria do Estado sob a denominação de função jurisdicional. 

O cerne da nossa análise consiste na verificação da admissibilidade de composição de litígios 

entre a Administração Pública e os administrados por meios não jurisdicionais, em especial no 

caso português, considerando as insuficiências do contencioso administrativo tradicional 

perante os novos modos de actuação das autoridades administrativas nos Estados 

contemporâneos. Averiguar se o Provedor de Justiça poderá constituir uma alternativa válida e 

eficaz aos centros institucionalizados de solução pacífica de conflitos configura o escopo último 

da reflexão que agora submetemos à publicidade crítica 

In: Lusíada. Direito. - Lisboa: Universidade Lusíada. - S. 2, n.º 14 (2015), p. 65-104 

Organização judiciária / Função jurisdicional / Reserva de juiz / Contencioso administrativo / 

Meios alternativos de solução pacífica de conflitos / Provedor de Justiça 

PP.271 (CEJ) 

Da aplicação a toda a atividade da administração, mesmo que «de gestão privada», 
dos princípios gerais da actividade administrativa e das normas concretizadoras dos 
direitos fundamentais dos administrados 

Da aplicação a toda a atividade da administração, mesmo que «de gestão privada», dos 

princípios gerais da actividade administrativa e das normas concretizadoras dos direitos 

fundamentais dos administrados: comentário aos acórdãos de 23 de março de 2003 do S.T.J. e 
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218/2007, de 23 de março de 2007 do T.C. / João Pacheco de Amorim, Fausto José de Jesus 

Ferreira. - I – Os contratos celebrados entre o recorrente e o IFADAP têm natureza privada, 

tendo a rescisão efetuada a natureza de declaração negocial e não de cato administrativo. II – 

Os tribunais comuns são os materialmente competentes para conhecer da causa 

In: Lusíada. Direito. - Lisboa: Universidade Lusíada. - S. 2, n.º 14 (2015), p. 159-205 

Contratos / Direitos fundamentais dos administrados / Institutos Públicos / Jurisprudência 

PP.271 (CEJ) 

MARRANA, Rui Miguel 

O conceito de integração / Rui Miguel Marrana. - O processo de construção europeia é 

normalmente definido através do recurso ao conceito de integração. No presente trabalho 

partimos da caracterização desse conceito – que tende a ser utilizado de forma imprecisa, 

mesmo no âmbito jurídico – por referência às limitações de soberania, para depois explicar 

que (ao contrário do que normalmente se afirma) essas limitações estão na origem do 

processo (são-lhe anteriores) e não surgem como consequência do mesmo 

In: Lusíada. Direito. - Lisboa: Universidade Lusíada. - S. 2, n.º 14 (2015), p. 105-122 

Integração / Cooperação / Soberania / União Europeia 

PP.271 (CEJ) 

OLIVEIRA, Fábio Fidelis de 

A mesa da Consciência e Ordens e o “Universalismo Europeu”: uma abordagem institucional 

da Segunda Escolástica Peninsular em Portugal / Fábio Fidelis de Oliveira. - A fundamentação 

jurídica e política da Segunda Escolástica, tanto em Espanha quanto em Portugal, delineou 

uma postura de contestação às proposições imperialistas sustentadoras de um domínio sobre 

os povos autóctones do continente americano, com base num modelo universalista 

justificador. Em território português ocorre uma segunda fase da escolástica renovada, ligada à 

criação da “Mesa da Consciência e Ordens” como órgão do aparato jurisdicional português 

voltado para o controle moral das ações do Estado. O debate Caxa-Nobrega reflectiu, neste 

contexto, por via do ultimo, um pensamento protetor da população indígena estabelecida em 

território brasileiro, ainda que ao sabor de renovadas conjunturas políticas, no qual se 

percebem ideias políticas e jurídicas relacionadas com o pensamento da escolástica renovada 

desenvolvido na Universidade de Coimbra 

In: Lusíada. Direito. - Lisboa: Universidade Lusíada. - S. 2, n.º 14 (2015), p. 23-42 

Universalismo europeu / Segunda escolástica / Portugal 

PP.271 (CEJ) 

SILVA, Daniel Tavares da 

Reflexões sobre a segurança na Europa: a Europol: da Convenção de 1995 à de 2009 / Daniel 

Tavares da Silva. - O aumento dos fenómenos terroristas, a crescente organização e 

internacionalização do crime organizado normalmente usado como forma de financiamento 

ao terrorismo, os movimentos migratórios recentes de refugiados que, auxiliados por 

organizações de tráfico humano, procuram a Europa como fuga aos conflitos regionais, criam 

ameaças de segurança às quais a Europa apenas poderá responder através de uma forte 
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cooperação judicial e policial entre os Estados Membros e com organizações e Estados 

terceiros. Neste contexto, a EUROPOL pode desempenhar um importante papel de prevenção 

e repressão 

In: Lusíada. Direito. - Lisboa: Universidade Lusíada. - S. 2, n.º 14 (2015), p. 7-21 

Terrorismo / Crime organizado / Tráfico de pessoas / Cooperação internacional / Interpol 

PP.271 (CEJ) 

SILVA, Sara Elisabete Gonçalves da 

Vida indevida (wrongful life) e direito à não existência / Sara Elisabete Gonçalves da Silva. - O 

progresso científico e tecnológico mudou radicalmente o mundo e a sociedade. Neste sentido, 

o aumento da complexidade confronta o indivíduo com novos desafios e obriga o direito a um

alargamento que acompanhe o desenvolvimento científico, bem como as mudanças nos usos e 

costumes. Com a evolução das técnicas médicas, designadamente as técnicas de diagnóstico 

préconcecional e pré-natal, é possível diagnosticar doenças congénitas antes da conceção e do 

nascimento de uma criança. Através do processo de aconselhamento genético, consegue-se 

tratar de problemas associados ao risco de uma patologia genética e identificar malformações 

de que o feto padeça. Quando o processo é efetuado defeituosamente o instituto da 

responsabilidade civil é chamado para responsabilizar o médico perante os pais e, até mesmo, 

perante a própria criança. Tais pretensões são designadas por wrongful actions – wrongful 

conception, wrongful birth e wrongful life – que pretendem responsabilizar os profissionais de 

saúde. É na pretensão de wrongful life que nos deparamos com uma importante consideração: 

a admissibilidade ou não da invocação do direito à não existência, bem como se as mesmas 

devem ser admitidas e, portanto, suscetíveis de indemnização 

In: Lusíada. Direito. - Lisboa: Universidade Lusíada. - S. 2, n.º 14 (2015), p. 123-158 

Genética / Aconselhamento genético / Diagnóstico pré-natal / Responsabilidade civil do 

médico / Interpol 

PP.271 (CEJ) 

O DIREITO – PP. 121 

A. 150, n.º 3 (2018) 
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AGUILAR, Francisco 

Nos 75 anos do Weisse Rose (1942-43): in memoriam dos seus mártires / Francisco Aguilar. - O 

"Weibe Rose". Significado. Epílogo: o grito de liberdade e o insilenciável eco do martírio pelo 

Direito comprometido com a justiça 

In: O direito. - Lisboa: Typ. Lisbonense. - A. 150, n.º 3 (2018), p. 473-504 

Direito penal / Nazismo / Antisemitismo / Alemanha 

PP.121 (CEJ) 

BARREIRO, Mariana Abreu 

Inconstitucionalidade ad aeternum?: reflexão sobre a provisoriedade do juízo de 

inconstitucionalidade / Mariana Abreu Barreiro. - 1. Nota introdutória. 2. Declaração de 

inconstitucionalidade. 3. Conceitos básicos: 3.1. A constitucionalidade superveniente e a 

inconstitucionalidade pretérita. 4. Modificações inconstitucionais. 5. Novação? 

Constitucionalização? Convalidação? 6. Posições doutrinárias: 6. 1. Inadmissibilidade de 

qualquer espécie de convalidação. 6.2. Admissibilidade de convalidação. 7. Respostas da 

jurisprudência. 8. Apreciação crítica 

In: O direito. - Lisboa: Typ. Lisbonense. - A. 150, n.º 3 (2018), p. 609-632 

Direito constitucional / Inconstitucionalidade 

PP.121 (CEJ) 

CABRAL, Pedro de Almeida 

Impossibilidade e insegurança na realização da prestação na consignação em depósito / Pedro 

de Almeida Cabral. - Bibliografia e jurisprudência pág. 604-607. - 1. Introdução. 2. Evolução 

histórica e comparada: 2.1. Antecedentes. 2.2. Direito comparado. 2.3. Evolução em Portugal. 

3. Consignação em depósito. 4. Impossibilidade de realizar a prestação: 4.1. Enquadramento.

4.2. Situações típicas. 4.3. Caracterização e distinção da impossibilidade da prestação. 5. 

Insegurança na realização da prestação. 5.1. Enquadramento; 5.2. Dúvidas sobre quem e o 

credor. 5.3. Realização da prestação tornou-se perigosa. 5.4. Dúvidas sobre elemento essencial 

da pessoa do credor. 5.5. Dúvidas relacionadas com a obrigação. 6. Conclusões 

In: O direito. - Lisboa: Typ. Lisbonense. - A. 150, n.º 3 (2018), p. 563-607 

Direito das obrigações / Consignação em depósito / Impossibilidade da prestação 

PP.121 (CEJ) 

COSTA, Miguel António Afonso 

Contributo para a autonomia orgânico-administrativa da Polícia Judiciária: um (novo) olhar 

sobre a segurança interna / Miguel António Afonso Costa. - Introdução. A Segurança (interna e 

externa) do Estado e os princípios jurídicos que regem a organização administrativa policial. O 

sistema de segurança interna — LSI. O (sub)sistema de investigação criminal. As novas 

influências de cariz securitário no direito administrativo e no direito penal. Um novo conceito 

de segurança? As novas tendências e a implementação de uma Polícia Integral e/ou Nacional. 

Os princípios informadores de um (novo) modelo de organização policial: a) A prevenção e a 

repressão/investigação criminal como necessidades coletivas asseguradas pela Administração 

Pública central; b) Princípios da eficiência, eficácia e de racionalização; c) O princípio da 
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desburocratização e a especialização de meios; d) Segurança versus Justiça e o princípio da 

separação e interdependência de poderes. Considerações finais 

In: O direito. - Lisboa: Typ. Lisbonense. - A. 150, n.º 3 (2018), p. 505-542 

Direito penal / Direito administrativo / Segurança interna / Polícia judiciária 

PP.121 (CEJ) 

MIRANDA, Jorge 

A formação do Tribunal Constitucional / Jorge Miranda. - I- Antecedentes. II- Entre 1974 e 

1976. III- A fiscalização da constitucionalidade na primeira revisão constitucional. IV- As 

revisões constitucionais subsequentes. V- Agora 

In: O direito. - Lisboa: Typ. Lisbonense. - A. 150, n.º 3 (2018), p. 455-472 

Direito constitucional / Fiscalização da constitucionalidade / Revisão constitucional / Tribunal 

Constitucional 

PP.121 (CEJ) 

SILVA, Artur Flamínio da 

A arbitragem voluntária em matéria laboral: o fim da competência das comissões arbitrais 

paritárias: anotação ao acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 06-11-2017 / Artur 

Flamínio da Silva, Daniela Mirante. - I. Introdução. II. Enquadramento factual. III. Anotação ao 

Acórdão. a) Da fundamentação do Tribunal da Relação do Porto. b) Os argumentos não 

analisados pelo Tribunal da Relação do Porto 

In: O direito. - Lisboa: Typ. Lisbonense. - A. 150, n.º 3 (2018), p. 635-647 

Direito do trabalho / Arbitragem voluntária / Contrato de trabalho desportivo 

PP.121 (CEJ) 

SIMÕES, Frederico Machado 

Quebra do segredo bancário na investigação da criminalidade organizada / Frederico Machado 

Simões. - § 1º Noção e regime legal do segredo bancário. § 2º Segredo bancário e direitos 

fundamentais. § 3º Quebra do segredo bancário. 3.1. O regime antes de 2010. 3.2. O regime 

após 2010: 3.2.1. Tese da desjudicialização; 3.2.2. Tese da interpretação conforme à 

Constituição; 3.2.3. Tese da reclamação judicial. 3.3. Posição adotada. § 4º Conclusões 

In: O direito. - Lisboa: Typ. Lisbonense. - A. 150, n.º 3 (2018), p. 543-562 

Direito processual penal / Investigação criminal / Sigilo bancário / Crime organizado 

PP.121 (CEJ) 
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QUESTÕES LABORAIS – PP. 190 

A. 24, n.º 52 (jan.-jun. 2018) 

FERNANDES, Francisco Liberal 

Extinção da associação outorgante durante a vigência da convenção colectiva de trabalho / 

Francisco Liberal Fernandes. - Eventuais efeitos da ausência de previsão legal relativamente à 

caducidade da convenção colectiva quando, durante a respectiva vigência, se extingue a 

associação sindical de 2.º ou 3.º grau ou a associação de empregadores celebrante 

In: Questões laborais. - Coimbra: Almedina. - A. 24, n.º 52 (jan.-jun. 2018), p. 7-17 

Associação sindical / Caducidade / Convenção colectiva de trabalho / Denúncia 

PP.190 (CEJ) 

Pessoal e profissional 

Pessoal e profissional: entre o romance e o assédio: comentário ao Acórdão da Relação de 

Évora, de 14/09/2017 / João Leal Amado. - O assédio no trabalho tem vindo a ganhar uma 

expressão cada vez maior na jurisprudência portuguesa, tendo o respetivo regime jurídico sido 

objeto de recente revisão, através da lei n- 73/2017, de 16 de agosto. No presente texto, 

ensaia-se um comentário a um Acórdão da Relação de Évora, que analisou um caso, bastante 

peculiar, de assédio sexual e moral no trabalho 

In: Questões laborais. - Coimbra: Almedina. - A. 24, n.º 52 (jan.-jun. 2018), p. 157-183 

Assédio moral / Assédio sexual / Resolução do contrato / Jurisprudência 

PP.190 (CEJ) 

PIMENTEL, Daniel Nobre 

A não participação dos trabalhadores nos órgãos de governo das empresas do setor 

empresarial do Estado / Daniel Nobre Pimentel. - O presente artigo aborda o tão relegado 

tema da constitucionalmente prevista participação dos trabalhadores nos órgãos de governo 

(maxime, de administração) das empresas públicas, enquanto uma das diversas modalidades 

de envolvimento dos trabalhadores na gestão empresarial. Começa-se por fazer um 

enquadramento legal da temática em apreço, com especial incidência no acervo de normas da 

Constituição e do Código do Trabalho que diretamente sobre ela discorrem, procurando 

também fazer uma breve explanação de um Acórdão do Tribunal Constitucional que, podendo 

perder pela sua "idade", ganha pela pertinência da discussão que aí se produz relativamente 
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ao assunto subjudice e pela decisão material tomada. O artigo põe em evidência que os 

interesses subjacentes a uma efetiva participação dos trabalhadores (interesses estes dos 

próprios trabalhadores, mas também da empresa em que laboram) se, numa primeira 

abordagem, podem surgir como inexoravelmente conflituantes, uma sua análise mais cuidada 

permite vislumbrar que tais interesses podem ser paralelamente entendidos como promotores 

de uma gestão empresarial de longo prazo preocupada com a sustentabilidade da empresa 

pública que, por sua vez, é equivalente à sustentabilidade dos próprios postos de trabalho 

In: Questões laborais. - Coimbra: Almedina. - A. 24, n.º 52 (jan.-jun. 2018), p. 125-154 

Empresa pública / Participação dos trabalhadores / Inconstitucionalidade / Interesses de longo 

prazo / Gestor público / Democracia económica 

PP.190 (CEJ) 

PINHO, Pedro Mota 

Breves considerações sobre a caducidade do contrato a termo no direito do emprego público / 

Pedro Mota Pinho. - Bibliografia pág. 121-123. - O nosso estudo, tal como resulta do título, irá 

incidir numa das formas que geram a extinção do vínculo laborai nas relações de direito do 

emprego público. Sendo a matéria da cessação do contrato uma matéria bastante densa e 

abundante na doutrina e jurisprudência pátria, optamos por enveredar pela dissecação de 

apenas uma das formas de cessação do contrato, designadamente, a caducidade do contrato a 

termo, ou, se quisermos ser mais precisos e rigorosos, a caducidade do contrato de trabalho a 

termo resolutivo. Deste modo, e por razões de concretização do nosso tema, iremos subdividir 

o nosso estudo em três partes: i) o contrato de trabalho a termo; ii) a caducidade no emprego

público; iii) a caducidade no contrato de trabalho a termo. Com efeito, propomo-nos a 

percorrer as figuras da caducidade e do contrato de trabalho a termo, culminando a nossa 

análise com a explanação da tão rica e interessante questão da caducidade do contrato a 

termo 

In: Questões laborais. - Coimbra: Almedina. - A. 24, n.º 52 (jan.-jun. 2018), p. 105-123 

Direito do emprego público / Contrato de trabalho a termo resolutivo / Caducidade do 

contrato de trabalho 

PP.190 (CEJ) 

RIJO, Nuno 

Período experimental e parentalidade: denúncia do contrato de trabalho de trabalhadora 

grávida, puérpera ou lactante durante o período experimental / Nuno Rijo. - O período 

experimental, enquanto instrumento jurídico que permite operar a rutura do vínculo laboral 

de modo imediato e injustificado, pode contribuir para que a fase inicial de execução do 

contrato de trabalho seja extremamente instável. Por outro lado, uma das mais evidentes 

preocupações do regime jurídico aplicável à parentalidade é, justamente, a tutela do acesso e 

da estabilidade no emprego, desiderato esse que muitas vezes os trabalhadores não alcançam, 

sofrendo antes ilegítimos tratamentos discriminatórios. Ora, se já na generalidade das relações 

jurídico-laborais o período experimental representa, por si só, uma ameaça à consolidação do 

contrato de trabalho, então, por maioria de razão, poderá também apresentar-se como uma 
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ferramenta apetecível que obsta a que os trabalhadores com responsabilidades parentais 

possam gozar os seus direitos 

In: Questões laborais. - Coimbra: Almedina. - A. 24, n.º 52 (jan.-jun. 2018), p. 75-103 

Período experimental / Parentalidade / Trabalhadora grávida / Discriminação sexual 

PP.190 (CEJ) 

ROCHA, Tiago 

Algumas considerações sobre o conceito de tempo de trabalho, em especial sobre o tempo de 

deslocação / Tiago Rocha. - Bibliografia pág. 71-74. - O presente texto visa analisar o conceito 

de tempo de trabalho, centrando-se sobretudo na qualificação como tal do tempo de 

deslocação, sendo para isso fundamental numa primeira fase compreender a Diretiva 

2003/88/CE, a jurisprudência do Tribunal de Justiça e o direito nacional sobre o tempo de 

trabalho. Em função dos ensinamentos daí resultantes, com base na análise ao acórdão TYCO 

do Tribunal de Justiça, e com referência às convenções coletivas e jurisprudência nacional, 

procuraremos determinar em que circunstâncias o tempo de deslocação poderá ser 

qualificado como tempo de trabalho 

In: Questões laborais. - Coimbra: Almedina. - A. 24, n.º 52 (jan.-jun. 2018), p. 33-74 

Tempo de deslocação / Tempo de trabalho / Tempo de descanso / Diretiva 2003/88/CE 

PP.190 (CEJ) 

VENTURA, Victor Hugo 

Breve apontamento ao regime de faltas ao trabalho dos candidatos a cargos públicos / Victor 

Hugo Ventura. - O regime de faltas justificadas está fundamentalmente pensado para a tutela 

dos interesses pessoais dos trabalhadores. Contudo, o Direito do Trabalho português também 

prevê que certas ausências ditadas pelo interesse público configuram faltas justificadas. No 

presente artigo, pretendemos analisar uma dessas situações: as faltas dos candidatos a cargos 

públicos 

In: Questões laborais. - Coimbra: Almedina. - A. 24, n.º 52 (jan.-jun. 2018), p. 19-32 

Candidatos / Cargo público / Faltas / Campanha eleitoral 

PP.190 (CEJ) 
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REVISTA CRÍTICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS – PP. 3 

Número especial (novembro 2018) 

ESTANQUE, Elísio 

Trabalho e desigualdades no século XXI: velhas e novas linhas de análise / Elísio Estanque, 

Hermes Augusto Costa. - Assumindo que os estudos nacionais e internacionais em torno do 

trabalho, das desigualdades e das classes podem ser analisados de uma forma articulada, 

procede-se neste texto a uma revisão sistematizada de algumas tradições teóricas suscitadas 

nesses domínios, em conjugação com estudos mais recentes sobre a sociedade portuguesa. 

Sem deixar de aludir a alguns enquadramentos normativos que enformam o contexto laboral 

em Portugal, este artigo procura conjugar a reflexão sociológica mais geral com algumas linhas 

de investigação – nas quais, por sinal, a precariedade parece omnipresente –, com destaque 

para as desenvolvidas no âmbito do programa de Doutoramento em Relações de Trabalho, 

Desigualdades Sociais e Sindicalismo que os autores coordenam a partir do Centro de Estudos 

Sociais e da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

In: Revista Crítica de Ciências Sociais. - Coimbra: C.E.S. - Número especial (novembro 2018), p. 

261-290 

Classe social / Desigualdade social / Precariedade laboral / Sindicalismo / Sociologia do 

trabalho 

PP.3 (CEJ) 

GOMES, Conceição 

A formação de magistrados como instrumento de transformação da justiça / Conceição 

Gomes. - Bibliografia pág. 255-258. - A formação dos atores judiciais deve orientar-se pelo 

objetivo estratégico de criação de uma cultura jurídica fortemente comprometida, tanto com a 

qualidade, eficiência e transparência da justiça, como com o seu ativismo democrático, seja na 

promoção de direitos humanos e direitos fundamentais, seja no combate à criminalidade 

grave, em especial à corrupção. A questão central que se coloca é saber se os modelos de 

formação quer das faculdades de direito, quer da formação profissional, têm ou não potencial 

para responder a esse objetivo estratégico. A conclusão pela prevalência de uma formação de 

orientação tecnocrática, formalista e fechada à interdisciplinaridade e às inovações com 

potencial de criação dessa cultura judiciária exige que a política de formação seja colocada no 

centro das agendas estratégicas de reforma da justiça 
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In: Revista Crítica de Ciências Sociais. - Coimbra: C.E.S. - Número especial (novembro 2018), p. 

237-260 

Cultura jurídica / Formação profissional / Magistrados / Reforma da justiça /Tribunais 

PP.3 (CEJ) 

ROQUE, Sílvia 

Violência sexual e segurança internacional: despolitização, descontextualização e colonização 

de uma agenda / Sílvia Roque. - Este artigo analisa as Resoluções do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas sobre violência sexual em contextos de conflito armado como um 

momento de securitização a partir do qual a violência sexual passa a ser vista como algo 

passível de punição, combate e prevenção na esfera internacional. Defende-se que, ao 

circunscreverem a violência sexual ao paradigma da segurança, as Resoluções acabam, no 

entanto, por colocar em causa o entendimento da mesma como uma questão sociopolítica 

mais vasta, ancorada em representações e ideologias de género e relacionada com dinâmicas 

de poder e de violência à escala global, comprometendo o seu potencial emancipatório 

In: Revista Crítica de Ciências Sociais. - Coimbra: C.E.S. - Número especial (novembro 2018), p. 

165-188 

Conselho de Segurança da ONU / Feminismo / Género / Segurança / Violência sexual 

PP.3 (CEJ) 

REVISTA DE CONTRATOS PÚBLICOS – PP. 295 

N.º 16 (março 2018) 

ALMEIDA, João Amaral e 

O novo n.º 2 do artigo 113.º do código dos contratos públicos: uma norma que continua a 

aplicar-se “consoante o caso” / João Amaral e Almeida 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 17-21 

Contrato público / Contratação pública / Consulta prévia / Ajuste directo 

PP.295 (CEJ) 
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AZEVEDO, Pedro Santos 

Acórdãos TCAS - 16/03/2017, P. 590/16 .6BESNT / Pedro Santos Azevedo 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 187-189 

Contrato público / Contratação pública / Concurso público / Proposta / Fundamentos de 

exclusão / Jurisprudência 

PP.295 (CEJ) 

AZEVEDO, Pedro Santos 

Apontamentos sobre os custos do ciclo de vida no novo código dos contratos públicos / Pedro 

Santos Azevedo. - I. Introdução. II. O ciclo de vida. 1. Na Diretiva 2014/24/UE. 2. No código dos 

contratos públicos. III. Os custos do ciclo de vida. 1. O artigo da Diretiva 2014/24/UE. Os custos 

do ciclo de vida suportados pela autoridade adjudicante ou outros utilizadores. Os custos 

imputados a externalidades ambientais. 2. O código dos contratos públicos. IV. Conclusão 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 71-92 

Contrato público / Contratação pública 

PP.295 (CEJ) 

CORDEIRO, Francisca Robalo 

Acórdão do Tribunal de Contas - Plenário, 1.ª Secção, n.º 5/2017, 21/03/15, P. 086/2016-SRAT, 

RO N.º 19/2016 / Francisca Robalo Cordeiro 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 193-197 

Contrato público / Contrato de empreitada / Incompatibilidade de normas / Princípio da 

concorrência / Jurisprudência 

PP.295 (CEJ) 

DURO, Joana 

Acórdão do STA - 05/04/2017, P. 031/17 / Joana Duro 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 183-185 

Contrato público / Contencioso pré-contratual / Efeito suspensivo automático / Ónus de 

alegação dos danos / Jurisprudência 

PP.295 (CEJ) 

FERNANDES, Débora Melo 

O preço anormalmente baixo no direito da contratação pública: conceito, procedimento e 

deveres da entidade adjudicante / Débora Melo Fernandes. - 1. Introdução. 2. Os interesses e 

valores tutelados pelo regime jurídico do preço anormalmente baixo. 3. Cont.: no direito 

europeu, em especial. 4. O procedimento bifásico subjacente ao regime jurídico do preço 

anormalmente baixo. 5. O conceito de preço anormalmente baixo e a natureza da atuação das 

entidades adjudicantes: enquadramento na margem de livre apreciação. 6. A deteção de um 

preço prima facie anormalmente baixo: o subprocedimento de qualificação. 7. A identificação 

de um preço efetivamente anormalmente baixo: o subprocedimento de verificação. a) 

Tipologia de justificações para a apresentação de propostas anormalmente baixas; b) As zonas 

de certeza positiva e negativa do conceito de preço efetivamente anormalmente baixo: o 



Boletim Bibliográfico_ novidades de publicações novembro 2018 77 

dever de exclusão de propostas efetivamente anormalmente baixas. 8. Os deveres das 

entidades adjudicantes em matéria de preço anormalmente baixo. a) Dever de qualificar como 

"suspeito" um preço atipicamente baixo, apesar de o limiar ou os critérios de anomalia não se 

encontrarem aprioristicamente definidos nas peças do procedimento. b) Dever de qualificar 

como "suspeito" um preço que, apesar de ultrapassar o limiar de anomalia definido, se 

apresenta como atipicamente baixo. Dever de fundamentar a decisão de qualificar um preço 

como "suspeito". Dever de fundamentar a decisão de não excluir uma proposta previamente 

qualificada como "suspeita" 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 93-137 

Contrato público / Direito da contratação pública / Contratação pública / Entidade adjudicante 

PP.295 (CEJ) 

GRAÇA, João Filipe 

Acórdão do STA - 11/01/2017, P. 0927/16 / João Filipe Graça 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 175-177 

Contrato público / Concurso público / Princípio da proporcionalidade / Princípio da 

concorrência / Jurisprudência 

PP.295 (CEJ) 

MENDES, Madalena Pereira 

Acórdão do STA - 19/01/2017, P. 0817/16 / Madalena Pereira Mendes 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 179-182 

Contrato público / Contratação pública / Concurso público / Aplicação de desconto financeiro / 

Admissão de propostas / Jurisprudência 

PP.295 (CEJ) 

MONIZ, Ana Raquel Gonçalves 

Tutela do ambiente e preparação do procedimento de contratação pública no contexto de 

revisão do código dos contratos públicos / Ana Raquel Gonçalves Moniz. - I. Introdução: 

política(s) pública(s), sustentabilidade e contratação pública. II. O enquadramento normativo-

principiológico das "compras públicas ecológicas": sustentabilidade, concorrência, igualdade, 

transparência e proporcionalidade; "ligação ao objeto do contrato" como conceito-chave. III. 

Contratos públicos e sustentabilidade ambiental: as soluções positivas no âmbito do 

procedimento de contratação pública do CCP revisto 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 23-69 

Contrato público / Contratação pública / Tutela do ambiente / Sustentabilidade ambiental 

PP.295 (CEJ) 

OTERO, Paulo 

Incumprimento e cessão da posição contratual: alguns problemas decorrentes do novo artigo 

318º-A do CCP / Paulo Otero. - I. Primeira delimitação: o cenário da cessão da posição 

contratual. II. Segunda delimitação: o cenário da cessão da posição contratual por 
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incumprimento. III. A cessão da posição contratual desencadeada pelo contraente público: 

pressupostos. IV. Duas reflexões finais 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 5-15 

Contrato público / Incumprimento / Cessão da posição contratual 

PP.295 (CEJ) 

PEREIRA, Pedro Matias 

Acórdão TCAN - 13/01/2017, P. 01096/16.9BEPRT / Pedro Matias Pereira 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 191-192 

Contrato público / Contratação pública / Contencioso pré-contratual / Arbitragem / Tribunal 

de Contas / Jurisprudência 

PP.295 (CEJ) 

SARASÍBAR IRIARTE, Miren 

A contratação pública ecológica no direito português e espanhol / Miren Sarasíbar Iriarte. - I. A 

inclusão do ambiente na contratação pública. II. A contratação pública ecológica. 1. A União 

Europeia como antecessora. 2. Espanha também apostou na contratação pública verde. 3. 

Mecanismos para introduzir critérios ambientais no âmbito da contratação pública. III. A 

contratação pública no direito português. 1. O código dos contratos públicos como regra base. 

2. O reconhecimento da contratação pública ecológica no direito português. 3. A estratégia

nacional para as compras públicas 2020. IV. A incorporação do ciclo de vida nos critérios de 

adjudicação dos contratos públicos. 1. A sua nova regulação no direito espanhol. 2. A ausência 

do ciclo de vida no código dos contratos públicos de Portugal. V. Conclusões. I. A contratação 

pública como instrumento de sustentabilidade ambiental. 2. A Directiva 2014/24 como regra 

em matéria de contratação pública. 3. O código dos contratos públicos em Portugal também 

aposta na protecção ambiental. 4. A necessária actualização do código dos contratos públicos 

em Portugal para a sua adaptação à Directiva de 2014 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 139-166 

Contrato público / Direito da contratação pública / Contratação pública / Portugal / Espanha 

PP.295 (CEJ) 

SOUSA, Luis Verde de 

Acórdão do TJUE, 05/04/2017, P. C-298/15 / Luis Verde de Sousa 

In: Revista de contratos públicos. - Coimbra: CEDIPRE. - N.º 16 (março 2018), p. 169-173 

Contrato público / Contratação pública / Subcontratação pública / Caderno de encargos / 

Jurisprudência do TJUE 

PP.295 (CEJ) 
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REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PP.5 

A. 39, n.º 155 (jul.-set. 2018) 

ALCAIDE, Sandra Elisabete Milheirão 

A representação de Portugal na futura Procuradoria Europeia e a necessidade de adaptação do 

Estatuto do Ministério Público / Sandra Elisabete Alcaide. - Vinte Estados-Membros 

alcançaram um acordo político sobre a instituição da Procuradoria Europeia, a quem incumbirá 

investigar e exercer a ação penal relativamente a crimes contra os interesses financeiros da 

União Europeia. O Regulamento que institui a Procuradoria Europeia e cria as várias categorias 

de magistrados que integrarão aquele novo órgão da União Europeia é diretamente aplicável a 

Portugal enquanto Estado-Membro participante nessa cooperação reforçada. Impõe-se, pois, 

refletir sobre as escolhas a fazer: quem poderá ser indicado para integrar cada uma dessas 

categorias, como se fará tal selecção, em que termos tais cargos serão exercidos e, finalmente, 

e defendendo que devem ser sempre oriundos da magistratura do Ministério Público os 

nomes a indicar para as várias categorias da Procuradoria Europeia, como compatibilizar a 

Procuradoria Europeia com o Estatuto do Ministério Público 

In: Revista do Ministério Público. - Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. - A. 

39, n.º 155 (jul.-set. 2018), p. 109-149 

Procurador Europeu / Ministério Público / Organização judiciária comunitária 

PP.5 (CEJ) 

ATIENZA, Manuel 

10 ideas sobre los derechos humanos / Manuel Atienza. - Os direitos humanos são um dos 

temas centrais da filosofia do direito, com as suas dimensões jurídicas e filosóficas. Professor 

deste assunto há muitos anos, Manuel Atienza apresenta aqui, de uma forma muito sintética, 

dez ideias sobre o conceito e fundação dos direitos humanos, procurando orientar acções 

voltadas à promoção da sua educação, ao seu desenvolvimento e à sua protecção 

In: Revista do Ministério Público. - Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. - A. 

39, n.º 155 (jul.-set. 2018), p. 9-21 

Direitos do homem / Filosofia do direito 

PP.5 (CEJ) 



Boletim Bibliográfico_ novidades de publicações novembro 2018 80 

BRAVO, Jorge dos Reis 

Direito ao silêncio corporal: significado crítico de uma metáfora em processo pena / Jorge dos 

Reis Bravo. - A problematização do corpo – esse protagonista da pós-modernidade – no 

quadro jurídico-probatório pode envolver questões que hoje são comuns às interrogações da 

filosofia, da ética, da antropologia, da sociologia e da ciência em geral e das ciências da vida, 

em particular. Num cenário contemporâneo, em que se propõe um «adeus ao corpo» ou o 

abandono de um conceito identitário tradicional de corpo, os moldes da relevância da 

corporeidade no processo jurídico (ou judicial) podem vir a ser também modificados. Tal 

ocorre quando se questionam as influências do movimento Queer – ao apontar para um 

género construído pelo próprio titular, desligado das categorias naturais pré-determinadas 

(masculino/feminino) –, as consequências de modificações genéticas (edição ou 

reprogramação do genoma) ou de cirurgias plásticas e de transplantações, bem como de 

alterações biossintéticas. Por outro lado, o silêncio como valor contraposto ao ruído – 

considerado este como excesso de conteúdos de informação ou de atividades no quadro de 

sociedades contemporâneas complexas – assume, ele também, no âmbito do procedimento 

penal um significado próprio e distinto, quando em causa possa estar o acesso a elementos de 

prova corporal, cuja mudança de conceção importa compreender. Delimitado negativamente o 

âmbito da produção de prova corporal com a proibição da tortura e outros meios de prova 

ilícita, o autor tenta perceber a admissibilidade do recurso ao corpo [do imputado] como fonte 

de prova quando tal se torne necessário ou imprescindível. No texto, procura-se fazer uma 

reflexão sobre os quadros da relevância jurídico-probatória do corpo do imputado, face a uma 

categoria para já inviável – porventura apenas uma metáfora – que se vem designando como 

direito ao silêncio corporal, mas que crescentemente assume um indiscutível conteúdo 

substancial 

In: Revista do Ministério Público. - Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. - A. 

39, n.º 155 (jul.-set. 2018), p. 23-67 

Direito processual penal / Obtenção de prova / Valor probatório / Dignidade da pessoa 

humana 

PP.5 (CEJ) 

LEITE, André Lamas 

A falta de condições de procedibilidade para a acção penal e verdadeiras “decisões-surpresa”: 

interrogações e proposta de iure condendo / André Lamas Leite. - O presente artigo analisa as 

hipóteses fácticas em que, em sede de instrução ou de julgamento, por via de uma alteração 

da qualificação jurídica ou de uma alteração dos factos (substancial ou não), o delito ou delitos 

em causa, que até aí assumiam natureza pública, passam a configurar-se como semipúblicos 

ou particulares, não existindo as condições de procedibilidade para a acção penal, o que 

redunda na absolvição do arguido por falta de um pressuposto processual. Partindo de uma 

visão material e substancialista deste último, critica-se a solução que, actualmente, é a única 

conforme ao Direito constituído, propondo-se, assim, uma alteração legislativa que impeça 

puras decisões de forma em um ramo de Direito que deve estar fundamentalmente 

interessado em alcançar a verdade (material) 
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In: Revista do Ministério Público. - Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. - A. 

39, n.º 155 (jul.-set. 2018), p. 69-95 

Acção penal / Legitimidade do Ministério Público 

PP.5 (CEJ) 

MAXIMIANO, Ana Cristina 

Juízes sociais no tribunal de menores: a realidade – 40 anos após a sua criação / Ana Cristina 

Maximiano. - Procurando bem identificar quem são e como funcionam, este artigo visa 

proporcionar um maior e melhor conhecimento científico sobre a realidade dos Juízes Sociais 

no Tribunal de Menores. Partindo naturalmente da sua consagração constitucional, é feito o 

devido enquadramento legal, esclarecendo sobre a sua concepção e operacionalização. Das 

expectativas criadas e dificuldades vivenciadas – dando mesmo a voz aos próprios através das 

respostas obtidas a um questionário formulado especificamente para o efeito –; 

caracterizando a realidade existente, volvidas que estão mais de quatro décadas da existência 

legal dos Juízes Sociais. Com a institucionalização destes, o legislador terá procurado legitimar 

a participação popular na administração da Justiça e fazer intervir na decisão do caso concreto 

a cultura não judiciária e o conhecimento do dinamismo e do tecido social – totalmente 

despidos da perspectiva técnico-jurídica especializada e própria do juiz de direito – de onde, 

em particular, provêm as Crianças e Jovens cujo Superior Interesse o tribunal é chamado a 

salvaguardar. Indo verdadeiramente ao encontro do espírito do legislador – quando este assim 

o consagrou, também, e em palavras de grande alcance, no Preâmbulo do Decreto-Lei n.º

156/78, de 30 de Junho: a essencialidade de trazer a opinião pública até aos tribunais e levar 

os tribunais até à opinião pública 

In: Revista do Ministério Público. - Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. - A. 

39, n.º 155 (jul.-set. 2018), p. 151-178 

Juiz social / Promoção e proteção de crianças e jovens em perigo / Tribunal de Menores 

PP.5 (CEJ) 

MONTEIRO, Cristina Líbano 

Natureza e equívocos da sanção contra-ordenacional / Cristina Líbano Monteiro. - Entendendo 

o direito de mera ordenação social como uma parte do direito sancionatório – distinguindo-se

de modo tão-só quantitativo do direito penal –, julga-se que também a sanção contra-

ordenacional se diferencia da sanção penal apenas por ser menos gravosa do que esta. Nessa 

ordem de ideias, a palavra “coima” – índice formal da natureza contra-ordenacional do ilícito 

que se destina a punir – deverá assinalar toda e qualquer punição desse mesmo ilícito: 

pecuniária ou não pecuniária, principal ou acessória ou mesmo de substituição, desligada (de 

iure condendo) da perda das vantagens decorrentes do facto praticado. Em paralelo com a 

pena do crime. Participando nas finalidades dela e, como ela, do princípio da culpa 

In: Revista do Ministério Público. - Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. - A. 

39, n.º 155 (jul.-set. 2018), p. 97-107 

Direito sancionatório / Sanção contra-ordenacional 

PP.5 (CEJ) 
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SILVA, Teotónio Firmino Pedroso Reis da 

Apensação de processo de inibição de regulação do exercício das responsabilidades parentais 

(pendente) ao da antecedente regulação do exercício das responsabilidades parentais (findo) / 

Teotónio Firmino Pedroso Reis da Silva. - I. Introdução – A decisão judicial do Juiz 2 do JFM e a 

nossa discordância. II. Da interpretação da lei e da integração das lacunas – da analogia, 

visando a solução do caso dos autos. III. Dos fundamentos legais para a apensação, de iure 

constituto. IV. Da apensação, de iure constituendo. V. Solução numa interpretação correctiva? 

VI. Conclusão

In: Revista do Ministério Público. - Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. - A. 

39, n.º 155 (jul.-set. 2018), p.181-204 

Processo de inibição / Regulação do exercício das responsabilidades parentais 

PP.5 (CEJ) 

SCIENTIA IURIDICA – PP. 4 

Tomo 67, n.º 346 (jan.-abr. 2018) - n.º 347 (maio-ago. 2018) 

BRITO, Wladimir 

Da tensão entre a União Africana e o Tribunal Internacional Penal nasce o Tribunal Africano de 

Justiça e Direitos Humanos / Wladimir Brito. - Trataremos aqui da tensão entre o Tribunal 

Internacional Penal – a partir de agora será designado por TIP – e a União Africana 

essencialmente para falar dos seus efeitos na justiça penal em África, que, como se sabe, 

foram não só o de acelerar a criação do Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos – 

designado a partir de agora por TAJDH – como o de provocar a criação neste Tribunal de uma 

secção penal ou, se se quiser, de um verdadeiro Tribunal Internacional Penal africano, com 

competência para julgar crimes internacionais praticados em África. Também assinalaremos 

algumas questões que a criação desse Tribunal penal veio colocar aos Estados africanos, 

nomeadamente, no que se refere à justiça internacional penal, à não consagração do princípio 

da complementaridade entre o TIP e o TAJDH, aos problemas que a participação por um 

Estado nos dois Tratados – o de Roma, que cria o TIP, e no Protocolo de Malabo, que cria a 

secção penal do TAJDH – pode vir a suscitar 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 347 (maio-ago. 2018), p. 125-140 
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Tribunal Penal Internacional / Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos / Protocolo de 

Malabo / Crime contra a humanidade / África 

PP.4 (CEJ) 

CARVALHO, Maria Miguel 

Breves considerações sobre a posição jurídica do cônjuge meeiro relativamente aos dividendos 

societários / Maria Miguel Carvalho. - Quando uma participação social, numa sociedade por 

quotas, constitui um bem comum do casal por força do regime matrimonial de bens aplicável e 

é intentada uma ação judicial com vista à dissolução do casamento por divórcio, coloca-se, 

com frequência, na prática, a questão de determinar a posição jurídica do cônjuge daquele que 

é considerado como sócio nas relações com a sociedade, por aplicação do artigo 8.º, n.º 2, do 

Código das Sociedades Comerciais (CSC).Centrando-nos exclusivamente na hipótese de a 

referida participação constituir um bem comum – porque, vigorando o regime de comunhão 

de adquiridos, aquela aquisição foi onerosa e posterior à celebração do casamento –, procura-

se analisar, neste estudo, em particular o problema da posição jurídica do cônjuge meeiro 

relativamente aos dividendos societários 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 346 (jan.-abr. 2018), p. 69-88 

Direito da família / Direito das sociedades / Sociedade por quotas / Divórcio 

PP.4 (CEJ) 

CUNHA, Diana 

(Ainda) os acordos sobre a sentença penal: que futuro? / Diana Cunha, Margarida Santos. - O 

presente artigo tem como principal escopo refletir em torno da temática da (in) 

admissibilidade dos acordos sobre a sentença penal. Em particular, almeja-se analisar a (in) 

admissibilidade dos acordos à luz das normas vigentes e refletir sobre os seus principais nós 

problemáticos, em especial, no que concerne à intervenção do Tribunal neste âmbito e ao 

âmbito material de aplicação destes acordos, nomeadamente aos casos de criminalidade mais 

grave. Pretende-se, ainda, projetar o futuro próximo, indagando sobre a sua (in) evitabilidade 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 346 (jan.-abr. 2018), p. 37-54 

Direito processual penal / Sentença penal / Acordo bilateral 

PP.4 (CEJ) 

CUNHA, Paulo Ferreira da 

Pluralidade jurídica e justiça constitucional: arqueologias & prospetivas / Paulo Ferreira da 

Cunha. - O presente artigo procura partir da pluralidade de perfis intelectuais ou de credos 

teórico-filosóficos (e experiências práticas) dos juristas para explicar algumas opções no 

domínio da justiça constitucional, em que se pode bem aquilatar aquela pluralidade. Donde se 

concluirá que aquela temática não é apenas um “instrumentarium” ou ferramenta de apelar 

para os tribunais supremos e cortes constitucionais, mas implica predileções de fundo, com 

sentido filosófico, metodológico e mesmo ideológico. É também uma oportunidade para 

refletir sobre a hoje cada vez mais multímoda família dos juristas 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 346 (jan.-abr. 2018), p. 11-20 

Direito constitucional / Justiça / Filosofia do direito PP.4 (CEJ) 
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DUARTE, Brisa Paim 

O “Justo” dividido entre o Insight e a Razão: o Direito como a via perdida entre dois caminhos 

exclusivos e… opostos? / Brisa Paim Duarte. - Inspirando-se na nomenclatura adotada por Leo 

Strauss, Desmond Manderson oferece-nos o instigante confronto entre duas compreensões 

culturalmente marcadas acerca do direito e da justiça, nas suas feições institucionais e nos 

seus respetivos modos de realização e de validade prático-cultural: a primeira, a via da razão, 

denunciante do “positivismo dos antigos”, a compreender a presença histórica do direito (e o 

sentido da justiça que esta presença evoca) pelo prisma formalista da objetividade e da 

certeza, sobrelevando-a na face dura de um dado perfeito e projetando-a em concreto por 

mãos que não se comprometem (mas que, igualmente, não “agarram”…), satisfeitas com uma 

suposta repetição de “respostas” únicas institucionalmente consagradas e previamente 

conhecidas em abstrato (pela rota solitária de uma interpretação “tradicional”). Por esta 

primeira via a justiça não será “um constante processo de escuta e aprendizado” (fortalecido 

no intercâmbio de posições e argumentos contrários), mas simplesmente um monólogo 

“ininterrupto” e unidirecional em que “o juiz fala” e somente as partes “aprendem”, estando 

aquele, o juiz, à partida imunizado, ao menos em tese, dos riscos do erro e do engano (mas 

igualmente isolado da possibilidade enriquecedora de uma necessária reinvenção do “justo” 

por meio de uma escuta difícil, mas humilde). A segunda, a via do insight (“o niilismo dos 

novos”), a abdicar abertamente do apelo ao racionalismo herdado do pensamento moderno-

iluminista e a partir para abraçar plenamente a aventura de uma propalada ausência de razão, 

oferecendo à primeira um franco contraponto ou discurso de rutura. Convicto das aporias que 

poderemos detetar nessa (apenas superficial?) oposição, e seguindo rumo à proposição de um 

projeto de justiça que se poderia entender como (radicalmente?) discursivo, para não se dizer 

(puramente?) adaptativo (comprometido com a exigência prática de um “listening hard”…), o 

autor acaba por desenhar uma espécie de caminho intermédio entre aquelas duas vias. 

Partindo do contraponto proposto por Manderson, mas abdicando do compromisso de 

fidelidade à alternativa que este, na sua resposta, nos desafia a pensar (e sem deixar de levar a 

sério este desafio!), procuraremos refletir, no contexto geral das perspetivas “humanistas”, 

acerca da releitura ou reinvenção do sentido cultural do direito – ou será este a via perdida…? 

– sob a permanência dos vestígios de um pensamento binomial polarizado entre o “insight” e a

“razão” 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 346 (jan.-abr. 2018), p. 21-36 

Pensamento jurídico / Justiça / Filosofia do direito 

PP.4 (CEJ) 

FELGUEIRAS, Luís António Sottomayor 

Crónica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (XXXII) / Luís António Felgueiras 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 347 (maio-ago. 2018), p. 291-294 

Tribunal Administrativo e Fiscal / Organização e administração judiciária / Jurisprudência 

administrativa / Jurisprudência tributária / PP.4 (CEJ) 
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GOUVEIA, Jorge Bacelar 

O novo direito da justiça militar em Portugal / Jorge Bacelar Gouveia. - A revisão da 

Constituição Portuguesa de 1976, que ocorreu em 1997, finalmente mudou o paradigma da 

justiça militar em Portugal, adaptando-a à realidade jurídico-política decorrente da instauração 

de um Estado de Direito Democrático, e relocalizando as Forças Armadas no quadro de um 

novo contexto europeu e mundial. A extinção dos tribunais militares e o aperfeiçoamento das 

garantias no julgamento dos crimes estritamente militares são dois dos exemplos dessa 

modificação estrutural que se operou na justiça militar, integrando-a singularmente na justiça 

comum do Estado 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 347 (maio-ago. 2018), p. 141-165 

Direito militar / Justiça militar / Crime militar 

PP.4 (CEJ) 

HESPANHA, António Manuel 

Um estudo da justiça oitocentista assente na análise de dados seriais / António Manuel 

Hespanha. - Neste artigo chamamos a atenção de uma história serial da justiça, numa época 

em que o olhar de muitos historiadores do direito está focado na história do quotidiano da 

justiça. Com base nos resultados de um inquérito feito a aspetos quantitativos da justiça em 

todos os cerca de 900 concelhos portugueses, realizado pouco depois da revolução de 1820, 

procuramos mostrar como é possível tirar mais do que conclusões puramente quantitativas 

sobra as justiças do reino, com relevo para as mais pequenas circunscrições 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 347 (maio-ago. 2018), p. 167-188 

Organização e administração judiciária / História do direito 

PP.4 (CEJ) 

KOERNER, Andrei 

Juristas entre oligarcas e plebeus: o poder independente das instituições judiciais como 

solução e como problema para a democracia brasileira / Andrei Koerner, Celly Cook Inatomi. - 

O presente artigo apresenta um panorama histórico das formas de investimento político na 

independência do judiciário no Brasil. O foco recai sobre as relações entre programas políticos, 

suas formas de investimento na independência judicial e o contexto político e social. 

Inicialmente distinguem-se os modelos de independência judicial nos programas políticos 

conservador, republicano e liberal. Em seguida, apresentam-se os principais momentos, na 

trajetória histórica do país, da aposta na independência das instituições judiciais. Noutra 

secção, analisam-se as inflexões nas relações entre juristas e governo democrático a partir do 

governo Lula e as tendências críticas mais recentes. Enfim, colocam-se os problemas atuais e 

indicam-se os pontos de discussão sobre juízes e instituições judiciais na reconstrução da 

democracia brasileira 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 347 (maio-ago. 2018), p. 189-222 

Organização e administração judiciária / História do direito / Independência judicial / Brasil 

PP.4 (CEJ) 
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MARTINEZ, António Lopo 

Voto de vencido: causas e aversão: uma análise dos votos de vencido no Tribunal 

Constitucional português / António Lopo Martinez. - O presente estudo é um contributo para a 

literatura crescente da sociologia jurídica que procura explicar comportamentos judiciais por 

meio da discussão de modelos teóricos e empíricos que identificam como o juiz pensa e em 

particular por que decide votar vencido. A questão focal apreciada é o porquê e quando os 

juízes apresentam votos de vencido. Apresentam-se argumentos para uma análise abstrata das 

razões da dissidência judicial contra os seus custos para a autoridade judicante e a eficiência 

dos tribunais. Adicionalmente, a pesquisa teve um foco empírico na qual constatou-se uma 

diminuta frequência de dissidência judicial no Tribunal Constitucional português. No período 

de janeiro de 2010 a abril de 2017, menos de 5% dos acórdãos não são decididos por 

unanimidade. Os votos de vencido em relação à quantidade de votos totais têm caído numa 

relação aparentemente proporcional com a carga de trabalho ao longo dos anos recentes. 

Quando os votos são por maioria, a taxa de votos de vencido em termos médios gira em torno 

de 30% dos votos totais, demonstrando aí também uma tendência a pequena divergência e ao 

restrito interesse em apresentar o voto de vencido em termos médios 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 347 (maio-ago. 2018), p. 223-248 

Voto de vencido / Decisão judicial / Tribunal Constitucional / Sociologia jurídica 

PP.4 (CEJ) 

MOREIRA, Sónia 

Igualdade de género e parentalidade / Sónia Moreira. - O presente texto visa refletir sobre a 

existência ou não de tratamento igualitário entre homens e mulheres no que às questões da 

parentalidade diz respeito. Após uma breve referência histórica sobre a evolução do 

tratamento legal dado às responsabilidades parentais, é discutida criticamente a atual solução 

legal, seguindo-se-lhe uma breve incursão no campo dos institutos da adoção e da procriação 

medicamente assistida 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 346 (jan.-abr. 2018), p. 89-110 

Direito da família / Responsabilidade parental / Igualdade de género / Adopção por pessoas do 

mesmo sexo / Procriação medicamente assistida 

PP.4 (CEJ) 

NIEVA FENOLL, Jordi 

La inexplicable persistencia de la valoración legal de la prueba / Jordi Nieva Fenoll. - El sistema 

de valoración legal de la prueba hace tiempo que está claramente marginado en el proceso 

civil, y es legalmente inexistente en el proceso penal. Sin embargo, la larga vigencia del mismo, 

más por el uso forense que por disposición legal, ha determinado que actualmente todavía se 

encuentren inexplicables manifestaciones del antiguo sistema que deben ser abolidas. Entre 

ellas se cuentan la valoración, todavía legal, de la prueba documental en el proceso civil, los 

juramentos y promesas, incomprensibles hoy en día, así como la propia concepción de la 

mismísima carga de la prueba, o incluso el estudio de las presunciones. Todo ello conserva a 

día de hoy un análisis impropio de un sistema en el que rige la libre valoración de la prueba, lo 

que impide el pleno desarrollo científico de este sistema, que afecta, lógicamente, a la práctica 
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de los tribunales. En el presente trabajo se indica cómo proceder a la debida corrección y 

eliminación de esos arrastres del pasado 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 347 (maio-ago. 2018), p. 249-270 

Julgamento / Prova documental / Valor probatório / Prova por confissão / Prova por presunção 

judicial / Prova testemunhal 

PP.4 (CEJ) 

PERLINGEIRO, Ricardo 

A impugnação judicial de atos administrativos na defesa de interesses difusos, coletivos e 

individuais homogéneos / Ricardo Perlingeiro. – O autor propõe uma reflexão sobre os 

mecanismos de impugnação judicial dos atos administrativos gerais e dos atos administrativos 

concretos que atingem interesses difusos, coletivos e individuais homogéneos, sob a 

perspetiva da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, a partir da redefinição 

da legitimidade “ad causam” e dos limites subjetivos da coisa julgada no contencioso judicial 

administrativo e no processo coletivo 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 347 (maio-ago. 2018), p. 271-290 

Processo coletivo / Contencioso administrativo / Acto administrativo / Impugnação judicial / 

Direito processual administrativo 

PP.4 (CEJ) 

TAVARES, Efigénia Marabuto 

A nova lei tutelar educativa: denúncia - art.º 72.º / Efigénia Marabuto Tavares. - A Lei Tutelar 

Educativa, aprovada em anexo à Lei n.º 169/99, de 14/9, foi, por via da entrada em vigor da Lei 

n.º 4/2015, de 15/1, objeto de alterações. Uma das alterações introduzidas reporta-se ao seu

artigo 72.º – denúncia –, que passa, então, a plasmar que qualquer pessoa pode denunciar ao 

Ministério Público ou a órgão de polícia criminal facto qualificado pela lei como crime, 

independentemente da natureza deste (…). Ansiada por muitos, esta solução não deixa, 

porém, de, a nosso ver, levantar inúmeras interrogações merecedoras da nossa reflexão, 

sendo nosso intento, pelo presente escrito, apontar algumas delas, o qual parte da ratio, quer 

da Lei Tutelar Educativa, quer da existência de diferentes naturezas de crimes 

In: Scientia iuridica. - Braga: L.C.. - Tomo 67, n.º 346 (jan.-abr. 2018), p. 55-67 

Direito processual penal / Criminalidade / Denúncia de crimes / Crianças e jovens / Lei tutelar 

educativa 

PP.4 (CEJ) 
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SOCIOLOGIA – PP. 246 

V. 34 (jul.-dez. 2017) 

MATOS, José Nuno 

Proletários ou profissionais? A condição do jornalista durante o Estado Novo / José Nuno 

Matos. - Bibliografia pág. 43-45. - A instauração de um regime autoritário em Portugal a partir 

de 1926 veio impor restrições ao jornalismo então praticado. Com a institucionalização do 

Estado Novo, em 1934, a atividade tornou-se sujeita não só à censura, como também às 

orientações do regime. A partir da pesquisa do Boletim do Sindicato Nacional dos Jornalistas e 

da Gazeta Literária, editada pela Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, o 

objetivo do estudo reside na análise de uma série de artigos, intervenções e debates em torno 

da condição do jornalista. Estes, como pretenderemos demonstrar, traduzem a clivagem entre 

defensores de um escol de jornalistas e os que viam no jornalismo uma atividade 

eminentemente laboral. - Inclui: I- Introdução. II- O Estado Novo e a formação de um escol de 

jornalistas. III- O contrato coletivo de trabalho e os dilemas da condição jornalística. IV- 

Proletários ou artesãos? V- Conclusão 

In: Sociologia. - Porto: FLUP. - V. 34 (jul.-dez. 2017), p. 27-45 

Jornalismo / Estado Novo / História / Portugal 

PP.246 (CEJ) 

MONIZ, Jorge Botelho 

As camadas internas da secularização: proposta de sistematização de um conceito 

essencialmente contestado / Jorge Botelho Moniz. - Bibliografia pág. 91-92. - O conceito de 

secularização tem, em particular, desde a sua apropriação pelas ciências sociais, um sentido 

profundamente controvertido. Esta é uma noção que causa, ainda hoje, perturbação em 

trabalhos académicos e cuja operacionalidade científica se mantém contestada. Com este 

artigo apresentamos uma proposta de sistematização analítica que contribui para a sua 

operacionalização. Para cumprir este desiderato, propomos um exame sincrónico e denso das 

suas origens nas ciências sociais nos anos 1960 e, através da matriz comparativa, analisamos o 

consequente desenvolvimento das suas cinco camadas internas. Concluímos que o 

entendimento da sua emergência sociológica é indissociável do desenvolvimento das suas 

camadas e que qualquer investigação na área beneficia dum tipo de sistematização similar 

In: Sociologia. - Porto: FLUP. - V. 34 (jul.-dez. 2017), p. 73-92 

Sociologia da religião / Secularização PP.246 (CEJ) 



Boletim Bibliográfico_ novidades de publicações novembro 2018 89 

NETO, Cátia Filipe 

Comunicação interna e comprometimento organizacional: o caso da Autoridade para as 

Condições de Trabalho / Cátia Filipa Neto, Sofia Alexandra Cruz. - O propósito deste artigo é 

analisar como as estratégias de comunicação interna influenciam o comprometimento 

organizacional dos inspetores do trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho. Os 

dados foram obtidos a partir de um inquérito por questionário aplicado a estes profissionais, 

através do qual discutiu-se a relação entre as variáveis da comunicação interna e do 

comprometimento organizacional. Concluiu-se que a comunicação interna influencia 

positivamente o comprometimento organizacional, sendo o antecedente mais significativo do 

comprometimento normativo a comunicação com o supervisor, e o do comprometimento 

afetivo o clima comunicacional 

In: Sociologia. - Porto: FLUP. - V. 34 (jul.-dez. 2017), p. 47-72 

Comunicação organizacional / Gestão de recursos humanos 

PP.246 (CEJ) 

NICO, Magda 

O bem-estar das crianças e dos jovens em Portugal: contributos de uma pesquisa qualitativa / 

Magda Nico, Nuno de Almeida Alves. - Bibliografia pág. 112-113. - O bem-estar de crianças e 

jovens adquire uma enorme centralidade contemporânea mas as dificuldades teóricas da sua 

definição e metodológicas da sua medição e da sua compreensão são inúmeras. Este artigo 

centra-se neste tema usando dados de entrevistas individuais e de grupo a um total de 45 

participantes. Os resultados sublinham algumas das complexidades teóricas e metodológicas 

do tratamento deste tema junto de públicos jovens. Os tópicos mais ligados às práticas e 

quotidianos obtêm plena correspondência dos entrevistados, o mesmo não sucedeu com 

noções amplas e abstratas como a de bem-estar 

In: Sociologia. - Porto: FLUP. - V. 34 (jul.-dez. 2017), p. 93-113 

Crianças e jovens / Conceito de bem-estar / Análise sociológica 

PP.246 (CEJ) 

SEQUEIROS, Paula 

The Sámi Library, north of the north: colonialism, resistance and reading in a public library / 

Paula Sequeiros. - Bibliografia pág. 131-134. - As pessoas sámis da Suécia, bem-vindas 

enquanto leitoras da língua principal, revelam-se insatisfeitas pelo estatuto relegado da sua 

cultura enquanto minoria étnica. A Biblioteca Sámi de Jokkmokk é dedicada à cultura sámi e ao 

Sápmi. Enquanto que a cultura sámi resiste e se transfigura, os arranjos neoliberais, a 

privatização de serviços públicos, as leis novas da língua e o projeto de lei das bibliotecas 

colocaram desafios adicionais à Biblioteca Sámi. Este estudo de caso é usado para discutir o 

que é uma biblioteca indígena. Admitir a existência de um passado colonial e requerer um 

reconhecimento respeitoso são exigências fundamentais aqui avançadas para um uso 

democrático dos recursos documentais e a realização dos direitos culturais

In: Sociologia. - Porto: FLUP. - V. 34 (jul.-dez. 2017), p. 115-134 
Minoria étnica / Direitos fundamentais / Património cultural / Bibliotecas públicas / Suécia 
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