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Resumo: O sistema comum de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) adotado por todos os 
Estados-Membros da União Europeia, incluindo Portugal, compreende várias taxas que 
tributam de forma diferenciada os bens e serviços sujeitos a este imposto. Do ponto de vista 
estritamente técnico, de controlo e de gestão, seria preferível a adoção de uma única taxa de 
imposto. Todavia, um modelo de taxa única acentuaria a regressividade do imposto para os 
consumidores de menores rendimentos para quem o imposto se tornaria proporcionalmente 
mais pesado, atendendo à sua fraca estrutura de rendimento e ao facto de este imposto ser 
afeto, na sua maior parte, ao consumo. Nesta pesquisa estudam-se alguns mecanismos 
concretos para atenuar essa regressividade, emergente da eventual adoção de uma taxa única 
de IVA na União Europeia. Formulam-se propostas alternativas para o atual modelo, visando 
uma reforma da tributação do consumo que proteja adequadamente os mais desfavorecidos. 
Toma-se como estudo de caso Portugal. As conclusões genéricas são válidas para todos os 
Estados-Membros da União Europeia e, de um modo geral, para todos os sistemas que adotem 
o IVA ou impostos gerais sobre o consumo com estas caraterísticas. 
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Resumo: A Violência Sexual e de Género (VSG) nos campos de população refugiada apresenta 
escassa bibliografia lusófona. Apenas na década de 1980 a VSG tem merecido a atenção quer do 
Alto Comissariado das Nações Unidas para a População Refugiada quer de diversas 
Organizações Não Governamentais e investigadoras e investigadores. A VSG é uma realidade 
vivida pela população refugiada em todas as fases do ciclo de refúgio. Identificado o problema, 
foram sendo ensaiadas diversas respostas por parte do sistema estadual e por parte dos sistemas 
de justiça tradicionais. Dois exemplos das respostas avançadas por parte dos sistemas de justica 
tradicionais são: a Shimgelena (à qual recorre uma parte da população refugiada no campo de Mai 
Ayni na Etiópia) e a Maslaha (à qual recorre uma parte da população refugiada no campo de 
Kakuma no Quénia). Será sobre os casos de VSG registados no campo de população refugiada de 
Mai Ayni na Etiópia e no campo de população refugiada em Kakuma no Quénia e sobre os 
mecanismos legais e restaurativos ao dispor das refugiadas sobreviventes de VSG que irá incidir 
a nossa reflexão. 
Palavras-chave: População refugiada / Violência sexual e de género / Etiópia / Quénia / 
Sistema Jurídico Estadual de Proteção de Direitos Humanos / Justiça restaurativa e justiça 
retributiva 
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Resumo: A Directiva 2014/17/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4/2/2014, relativa 
aos contratos de crédito aos consumidores para imóveis de habitação (Directiva sobre o Crédito 
Hipotecário) cria um quadro legal harmonizado de regras de conduta na concessão de créditos 
para imóveis de habitação, aumentando o nível de protecção e a confiança dos consumidores. 
Sendo esta Directiva estruturada em torno de algumas traves-mestras, o objectivo deste estudo 
será analisar uma das principais: a previsão da obrigação de avaliação de solvabilidade como 
um dos pressupostos de concretização do princípio do crédito responsável. 
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Resumo: O Acórdão de Uniformização de Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) 
n.º 15/2013, publicado em 16/12/2013, considerou que a aplicação de várias colunas de 
ampliação de som a um televisor que difundia música num local público, um bar, não configura 
nova utilização da obra transmitida, pelo que o seu uso não carece de autorização do autor da 
mesma, não integrando o crime de usurpação. Para além de diversos vícios, o acórdão viola 
ostensivamente a jurisprudência da União Europeia constante, que tem carácter de precedente. 
Por decisão de 18/3/2015, o Tribunal da Relação de Coimbra fez um pedido de decisão 
prejudicial apresentado, nos termos do art. 267.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia [Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), 3.ª Secção, de 14/7/2015, 
proc. C-151/15]. Em resposta, o TJUE determinou que “O conceito de «comunicação ao público», na 
acepção do artigo 3.°, n.° 1, da Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
Maio de 2001 relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, deve ser interpretado no sentido de que abrange a transmissão, através de um 
aparelho de rádio ligado a colunas e/ou amplificadores, pelas pessoas que exploram um café-restaurante, 
de obras musicais e de obras músico-literárias difundidas por uma estação emissora de rádio aos clientes 
que se encontram presentes nesse estabelecimento.”. O Acórdão do TJUE, que contrariou 
frontalmente a posição assumida pelo STJ, determinou que os cafés que amplificam música de 
rádio ou televisão devem pagar direitos de autor. Esperemos que este acórdão venha modificar 
a jurisprudência nacional pós Acórdão de Uniformização de Jurisprudência de 2013. 
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