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Lei n.º 24/2020 de 2020-07-06 - Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas, transpondo parcialmente a Diretiva (UE) 2016/1164 do
Conselho, de 12 de julho, no que respeita às assimetrias híbridas.
Resolução da Assembleia da República n.º 36/2020 de 2020-07-08 - Recomenda
ao Governo a regulamentação urgente da Lei n.º 20/2019, de 22 de fevereiro, que
reforça a proteção dos animais utilizados em circos.
Portaria n.º 166/2020 de 2020-07-08 - Regulamenta o procedimento de atribuição
do benefício previsto nos n.os 27 a 30 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(EBF).
Decreto-Lei n.º 35/2020 de 2020-07-13 - Altera a proteção dos trabalhadores contra
os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou
mutagénicos, transpondo as Diretivas (UE) 2017/2398, 2019/130 e 2019/983.
Aviso n.º 26/2020 de 2020-07-13 - Torna público que a República Portuguesa
depositou o seu instrumento de ratificação do Instrumento de Emenda da
Constituição da Organização Internacional do Trabalho, adotado pela Conferência
Internacional do Trabalho, na sua 72.ª Sessão, realizada em Genebra, em 24 de junho
de 1986.
Portaria n.º 170/2020 de 2020-07-13 - Determina a entrada em funcionamento do
Juízo do Trabalho de Almada.
Portaria n.º 170-A/2020 de 2020-07-13 - Regulamenta o incentivo extraordinário à
normalização da atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19
de junho.
Resolução da Assembleia da República n.º 39/2020 de 2020-07-14 - Recomenda
ao Governo o alargamento do apoio a editoras e livrarias no contexto resultante das
contingências criadas pela pandemia da COVID-19.
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Portaria n.º 171/2020 de 2020-07-14 - Aprova o regime excecional de incentivos à
recuperação da atividade assistencial não realizada por força da situação
epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença
COVID-19, nos termos previstos no Programa de Estabilização Económica e Social.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020 2020-07-14 - Declara a situação
de calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Decreto-Lei n.º 36/2020 de 2020-07-15 - Simplifica o procedimento de
licenciamento dos estabelecimentos industriais de fabrico de dispositivos médicos,
equipamentos

de

proteção

individual,

álcool

etílico

e

produtos

biocidas

desinfetantes.
Decreto-Lei n.º 37/2020 de 2020-07-15 - Estabelece medidas de apoio social no
âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.
Decreto-Lei n.º 38/2020 de 2020-07-16 - Cria o Fundo de Capital de Risco
«Transmissão e Alienação».
Decreto-Lei n.º 39-B/2020 de 2020-07-16 - Autoriza o Governo a adquirir
participações sociais, direitos económicos e prestações acessórias relativas à TAP Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S. A..
Decreto-Lei n.º 40/2020 de 2020-07-17 - Cria um programa de incentivos à fixação
de trabalhadores do Estado no interior.
Portaria n.º 174/2020 de 2020-07-17 - Define a medida Emprego Interior MAIS Mobilidade Apoiada para Um Interior Sustentável, com o objetivo de incentivar a
mobilidade geográfica no mercado de trabalho.
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Resolução da Assembleia da República n.º 52/2020 de 2020-07-29 - Recomenda
ao Governo a adoção de medidas extraordinárias de combate à pobreza infantil,
agravada pelo surto epidémico COVID-19.
Decreto-Lei n.º 46-A/2020 de 2020-07-30 - Cria o apoio extraordinário à retoma
progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial com
redução temporária do período normal de trabalho.
Lei n.º 29/2020 de 2020-07-31 - Medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e
médias empresas no quadro da resposta ao novo coronavírus SARS-CoV-2 e à
doença COVID-19.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020 de 2020-07-31 - Declara a
situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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Chapada
corretiva - Sim ou
não?
Ana Pereira

sendo o mesmo um ato isolado, que estava a
ser mal-educado e agressivo é, nas melhores
das palavras aqui encontradas, rídiculo!
Podemos concordar ou não, com uma
educação que passe por em momentos em
que haja desrespeito ou em que seja
necessário impor limites, dar uma sapatada a

No passado dia 02 de Julho de 2020, o

um filho e não ir pelo lado dos castigos ou

Tribunal da Relação de Lisboa emanou um

dos diálogos abertos, agora ser qualificado

Acórdão onde exclui a ilicitude penal de

como ofensa à integridade física vai um

uma chapada dada por uma Mãe, a um filho

longo caminho a ser percorrido.

de 15 anos, que não obedeceu a uma
ordem e teve ainda atitudes agressivas

Como é óbvio, ressalva-se que não somos a

perante a mesma.

favor de qualquer violência ou de abuso
físico, seja ela levada a cabo por qualquer

Ora, por onde começar a comentar todo

uma das partes desta relação, quer sejam

este caso...

eles

progenitores,

quer

sejam

eles

crianças/jovens/adultos, mas também não

Primeiramente, referir que ser condenada

podemos ser a favor do politicamente correto

pelo crime de ofensa à integridade física

e do exagero, no caso aqui em concreto a ser

simples por ter dado um estalo a um filho,

analisado.
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Em qualquer relação, seja ela familiar ou

Tem ainda o dever de educar, de acordo

não, terá que existir respeito pelo outro e

com o artigo 1885º, sendo que é neste

existir limites, contudo, não podemos entrar

dever que a doutrina tem encaixado o

num caminho tão complexo e profundo

“poder de correção” que pode configurar,

como este, abrir precedentes e achar que

desde

voltará tudo a ser como antes porque isso

requisitos, uma causa de exclusão de

nunca irá acontecer!

ilicitude

Ora, tendo que analisar do ponto de vista
jurídico algo tão complexo o melhor será
relembrar que no nosso Código Civil existe,
no

artigo

1878.º,

o

conteúdo

das

responsabilidades parentais, a saber:

que
de

castigadoras

preenchidos

determinados

determinadas
que,

por

condutas

serem

típicas,

deveriam ser tidas como ilícitas, como o
caso da ofensa à integridade física.
Alguns dos requisitos são, por exemplo, que
o

progenitor

tenha

agido

com

uma

“1. Compete aos pais, no interesse dos

finalidade meramente educativa, que o

filhos, velar pela segurança e saúde destes,

castigo seja aplicado de forma criteriosa e

prover ao seu sustento, dirigir a sua

proporcional,

educação,

necessidade de moderação na aplicação do

representá-los,

ainda

que

devendo

ser

leve

e

a

nascituros, e administrar os seus bens.

castigo, não colocando em causa os direitos

2. Os filhos devem obediência aos pais;

e a dignidade da criança.

estes, porém, de acordo com a maturidade
dos filhos, devem ter em conta a sua opinião

Neste caso, o Tribunal e bem a nosso ver,

nos

e

diferente do Tribunal a quo, exclui a ilicitude

reconhecer-lhes autonomia na organização

da conduta da progenitora uma vez que a

da própria vida.”.

mesma a praticou no exercício de um

assuntos

familiares

importantes

direito!
Os contornos deste caso mostram que a
progenitora agiu perante um filho agressivo,
com uma estrutura física superior à sua e
com

uma

atitude

afrontosa

e

desrespeitadora, não tendo a mesma o
objetivo de atingir a sua saúde, bem-estar e
dignidade, mas sim a tentar educar o seu
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filho que persistia em desrespeitar a sua Mãe,

Por isso, é que casos como o aqui em apreço,

sendo que a vertente do diálogo já tinha sido

que

esgotada.

extremamente

chegam

aos

Tribunais,

perigosos

para

são
abrir

precedentes em adolescentes revoltados
Relembro os nossos leitores que, no caso em

com os seus progenitores, por não fazerem

concreto, estamos a falar de uma bofetada

tudo o que querem.

isolada, usada para travar a má educação e a
agressividade apresentada pelo adolescente,

Falamos de adolescentes, crianças com os

não estamos a falar de casos abusivos, onde

sentimentos e hormonas à flor da pele, sendo

a violência é a resposta dada para qualquer

que muitas vezes os limites são difíceis de

atitude levada a cabo pela criança.

impor e por isso é que decisões como as da
primeira instância abrem uma porta que irá

Como defensoras dos direitos humanos e

causar dor e sofrimento para os pais/filhos,

direitos das crianças, concordamos que as

pois se estas crianças não forem educadas e

mesmas devem ser protegidas de qualquer

acharem

atitude que atente contra a saúde, bem-estar

desrespeitosos e agressivos para com os

e dignidade, contudo este não era um desses

seus progenitores, são normais e, acima de

casos.

tudo, que uma resposta da parte dos mesmo

que

comportamentos

é alvo de ilícito criminal, imagine-se a
Não podemos criar adultos que não saibam

quantidade de casos que iremos ter a chegar

viver em sociedade, que não saibam ouvir

aos nosso tribunais, consequentemente,

um “não”, que não saibam os limites dos

imagine-se também as fraturas que tal fim vai

outros e que, acima de tudo, não saibam as

trazer para estas relações.

consequências das suas atitudes.
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Concluindo, estamos inteiramente de acordo
com a leitura que o Tribunal da Relação de
Lisboa teve perante o caso em concreto,
excluindo, e bem, a ilicitude criminal da atitude
levada a cabo pela progenitora.
Somos da opinião que estes casos não podem
ser julgados de ânimo leve, não podemos cair
em exageros e extremismos e muito menos
tentar tornar fácil, o que é extremamente
complexo.

Ana Pereira
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JURISPRUDÊNCIA
JULHO 2020
SEM JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE NO PERÍODO
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AGENDA

16/07

Conferência : Acidentes de
Trabalho

e

Doenças

Profissionais

O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos
Advogados promoveu mais

uma interessante

conferência, desta feita, abordando a temática
dos

Acidentes

de

Trabalho

e

Acidentes

Profissionais. A oradora foi a Dra. Natália Costa
Campos,

advogada

mais

que

douta

nestas

matérias, pelo que não podíamos de deixar de
estar presentes, estando em representação da
BQ a Dra. Andreia Belchior.

21/07
Conferência:
ódio

e

Discursos

Este é sem qualquer dúvida um dos temas do
momento,

que

originou

esta

conferência

promovida pelo CRL da Ordem dos advogados.
Numa abordagem consciente e clara foram
abordados pela Conselheira Clara Sotto Maior

de

temas como a liberdade de expressão e os seus

de

limites,

Liberdade

Expressão

e que tipos de atos constituem um

discurso de ódio.
Em representação da BQ esteve a Dra. Andreia
Belchior.
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A Equipa
O Sucesso é uma decisão. Decida-se connosco
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