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REFORÇO DA PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL
Foram reformuladas e reforçadas as bases da política e do regime de proteção e valorização do património
cultural pela Lei N.º 30/2016, no seguimento da transposição da Diretiva 2014/60/UE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 15 de Maio de 2014.
Será assim facilitado o retorno material de objetos culturais saídos em violação da lei nacional, nomeadamente
através de uma acrescida cooperação entre as autoridades centrais dos Estados-Membros e através da
extensão quer da aplicação do regime jurídico, quer dos prazos concedidos ao Estado lesado pela saída
ilícita. As leis nacionais de proteção passam a ter maior expressividade, deixando de haver limitação através
de meros critérios de inclusão em categorias pré-definidas, valor pecuniário e antiguidade.
Para mais informações sobre este assunto por favor contacte: Ricardo Rodrigues Lopes e Geisla
Barreto

O ACESSO AOS SALDOS BANCÁRIOS PODE, AFINAL, SER INCONSTITUCIONAL
No âmbito da obrigação prevista no Orçamento de Estado de 2016 que consiste na comunicação, à Autoridade
Tributária e Aduaneira (AT), dos saldos de contas de todos os titulares e beneficiários residentes em Portugal,
veio a Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD - pronunciar-se no sentido da sua
inconstitucionalidade.
A CNPD justifica esta inconstitucionalidade ao considerar que se trata de uma restrição desadequada,
desnecessária e, mesmo, excessiva dos direitos fundamentais da proteção dos dados pessoais e da reserva
da vida privada previstos pela Constituição da República Portuguesa.
Em defesa da sua posição, a CNPD vem dizer que esta medida, sendo abusiva e violadora dos referidos
direitos fundamentais é, ainda, desadequada face ao combate da evasão fiscal.
Reforça, ainda, que o conhecimento dos saldos bancários dos residentes fiscais portugueses, por si só, não
se mostra capaz de combater a evasão fiscal, uma vez que o capital detido pelos residentes nessas contas
não é tributado por si só, implicando assim uma invasão da vida privada dos contribuintes sem justificação
suficiente aparente.
Cabe, agora, ao Governo demonstrar perante a CNPD que não existem medidas menos gravosas e menos
lesivas dos direitos fundamentais dos contribuintes que acautelem a mesma finalidade.
Para mais informações sobre este assunto por favor contacte: Carlos Avelino e Maria Sofia VillasBoas

AICEP PROMOVE “ROAD-SHOW” DAS MAIORES EMPRESAS TECNOLÓGICAS EM PORTUGAL
Desde Julho que Portugal está a ser alvo de visita por parte dos representantes das maiores empresas
tecnológicas do Mundo. Neste projeto participam entidades como a Apple, Twitter, Amazon, Airbnb, Square e
Facebook.
A estratégia foi promovida pela Agência de Investimento para o Comércio Externo de Portugal (“AICEP”) e
tem como principal objetivo fomentar novas oportunidades de parceria e de investimento nas empresas
nacionais.
Neste enquadramento, pretende-se criar uma zona tecnológica livre, cujo plano será definido até ao final do
ano, bem como um programa de cofinanciamento de capitais de risco e Business Angels, na medida em que
estas são as medidas que mais podem contribuir para a potenciação do investimento estrangeiro nas startup
portuguesas.
Para mais informações sobre este assunto por favor contacte: Ricardo Rodrigues Lopes e Sara
Batalha

ANTÓNIO GUTERRES COMO CANDIDATO A SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS
António Guterres, antigo primeiro-ministro de Portugal (1995-2001), é desde 2005 uma alta figura no seio da
Organização das Nações Unidas, tendo para o efeito desempenhado o cargo de Alto-Comissário das Nações
Unidas para os Refugiados durante o período de 10 anos (2005-2015).
Em 2016, apresentou a sua candidatura a Secretário-Geral das Nações Unidas, papel desempenhado
atualmente pelo sul-coreano Ban Ki-moon. Motivo pelo qual não se candidatou no final de 2015 a Presidente
da República Portuguesa.
Apontado como uma pessoa de trabalho exemplar no seio das Nações Unidas, nunca foi visto como um dos
principais candidatos, pois à luz da rotatividade do cargo esperava-se que os principais candidatos forrem a
búlgara, atual diretora geral da UNESCO Irina Bokova ou o ex-presidente esloveno Danilo Türk. No entanto
e, para grande surpresa António Guterres acabou por vencer a primeira ronda de votações, tornando-se na
principal candidato.
O processo de eleição vai ainda ter uma série de novas eleições, onde se espera que até Outubro os 12
candidatos vão desistindo, para ser apenas um apresentado à Assembleia Geral.
Para mais informações sobre este assunto por favor contacte: Raquel Morcillo e Mafalda Cunha Luís

