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1 – INTRODUÇÃO

1.1 – Enquadramento introdutório

Desde tempos mais ou menos remotos que o conhecimento, entendido
como “crença, verdadeira, justificada”,1 suscitou grande interesse por parte
da comunidade científica,2 nomeadamente, no âmbito da Filosofia, tendo,
por isso, dado origem à epistemologia ou teoria do conhecimento, enquanto
áreas específicas da Filosofia da Ciência,3 temática em que abunda uma

1 O’BRIEN, Dan, Introdução à Teoria do Conhecimento (Tradução: Pedro Gaspar), 1.ª Edição,
Gradiva, Lisboa, Julho, 2013, pág. 34 a 36, e com mais desenvolvimentos pág. 46 e seguintes,
e também, o SCHLICK, Moritz, General Theory of Knowledge (Translated by Albert E. Blumberg),
Springer-Verlag, New York/Wien 1974, pág. 1 e seguintes, a respeito do significado da teoria
do conhecimento.
2 A título meramente exemplificativo, v.g., as obras clássicas de DESCARTES, René, Os Princípios
da Filosofia (Tradução de Alberto Ferreira), 9.ª Edição, Guimarães/Babel, Lisboa, Julho, 2018,
em particular pág. 47 e seguintes, em que o Autor disserta sobre os princípios do conhecimento
humano, HUME, David, Investigação sobre o Entendimento Humano (Tradução: Artur Morão),
Edições 70, Lisboa, Fevereiro, 2016, DESCARTES, René, Discurso do Método (Tradução de
Pinharanda Gomes), Guimarães/Babel, Lisboa, Julho, 2010, BACON, Francis, Ensaios (Tradução
e Prefácio de Álvaro Ribeiro), 3.ª Edição, Guimarães Editores, Lda.ª, Lisboa, 1992, SCHLICK,
Moritz, General Theory of..., obra citada, pág. 9 e seguintes. Na Grécia antiga, ARISTóTELES foi
o “primeiro filósofo da ciência” e percursor do “procedimento indutivo-dedutivo” no âmbito
da investigação científica, conforme assevera, v.g., LOSEE, John, Introdução Histórica à Filosofia
da Ciência (Tradução: Carlos Lains), 1.ª Edição, Terramar, Lisboa, Outubro, 1998, pág. 17 e
seguintes.
3 Neste sentido, v.g., VILELAS, José, Investigação – O Processo de Construção do Conhecimento,
2.ª Edição Revista e Aumentada, Edições Sílabo, Lisboa, Setembro, 2017, pág. 24, O’BRIEN,
Dan, Introdução à Teoria do..., obra citada, pág. 21 e 22, e também, BUNGE, Mario, Epistemology
& Methodology I: Exploring the World (in Treatise on Basic Philosophy: Volume 5), D. Reidel
Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1983, pág. 1 a 3, LOSEE, John, Introdução Histórica...,
obra citada, obra que oferece uma visão panorâmica abrangente sobre a evolução da
Filosofia da Ciência desde ARISTóTELES até aos finais do século XX, e ainda, ANDER-EGG,
Ezequiel, Aprender a investigar: nociones básicas para la investigación social, 1ª Edición,
Editorial Brujas, Córdoba – Argentina, 2011, pág. 37 a 39, que alude à “identificação entre



vasta bibliografia.4 Porém, ao falarmos de conhecimento, importa referir
os vários tipos de conhecimento considerados, de modo a melhor deli-
mitarmos o tipo de conhecimento peculiar, portanto, o conhecimento
científico, que pretendemos abordar no presente estudo, nomeadamente,
os seus métodos próprios de alcance ou aquisição do mesmo. Com efeito,
podemos falar de conhecimento por percepção, o qual permite- nos adquirir
um certo conhecimento da realidade que nos rodeia através dos nossos
sentidos sensoriais,5 ou de conhecimento por testemunho, no quadro de
uma “concepção individualista do conhecimento”, assumindo o “termo
«testemunho»” uma “acepção ampla, ou seja, aplicando- se a todos os casos

a filosofia da ciência e a epistemologia” no quadro das teses perfilhadas pelo Circulo de
Viena.
4 Por todos, v.g., O’BRIEN, Dan, Introdução à Teoria do..., obra citada, e a bibliografia indicada
em cada capítulo ou secção, além da indicada no final da obra. No campo da ciência jurídica,
v.g., CUNHA, Paulo Ferreira da, Filosofia do Direito – Fundamentos, Metodologia e Teoria
Geral do Direito, 2.ª edição, revista, actualizada e desenvolvida, Almedina, Coimbra, Março,
2013, pág. 385 e seguintes, e pág. 577 e seguintes, esclarecendo o Autor que a “Epistemologia
jurídica é a disciplina que estuda o carácter e a dimensão «científica» ou disciplinar do Direito
e que se pode cindir em “Epistemologia do Direito geral e especial, ou interna ou externa”
(cfr., pág. 385), e também, FERRAJOLI, Luigi, Epistemología jurídica y garantismo, Primera
edición, Segunda reimpresión, Distribuciones Fontamara, México DF, México, 2008, em
particular pág. 36 e seguintes, em que o Autor disserta sobre as questões epistemológicas
atinentes à refutação jurídica e à refutação factual, concluindo que a “irrefutabilidade factual
da verdade jurídica e a sua indutibilidade empírica perfeita, representam, sem dúvida, uma
vantagem da dogmática jurídica em relação com todas as demais ciências empíricas e, em
particular, como a sociologia do direito” (cfr., pág. 41), e também, KAUFMANN, Arthur, Filosofia
do Direito (Prefácio e Tradução: António Ulisses Cortês), 4.ª edição, Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa, 2010, pág. 81 e seguintes, em que o Autor procede a “Reflexões sobre
o estatuto epistemológico da prática jurídica”, sublinhando as “aporias na prática do método
jurídico”. 
5 Neste sentido, v.g., O’BRIEN, Dan, Introdução à Teoria do..., obra citada, pág. 79, e
também, FREIXO, Manuel João Vaz, Metodologia Científica – Fundamentos, Métodos e
Técnicas, 4.ª Edição – Revista e Actualizada, Instituto Piaget, Lisboa, 2012, pág. 63, que
faz referência a um conhecimento intuitivo que deriva das “percepções do mundo exterior”,
e ainda, FORTIN, Marie-Fabienne, Fundamentos e etapas do processo de investigação
(Tradução: Nídia Salgueiro), Lusodidacta, Loures, 2009, pág. 10 e 13, que integra a intuição
no âmbito das “operações do pensamento” no quadro das “fontes de aquisição dos
conhecimentos”.



em que somos informados de que algo é assim ou assado por intermédio
de outra pessoa”,6 e ainda, de conhecimento por tradição, em virtude
destas constituírem “práticas baseadas no costume” que “são transmitidas
pela palavra e pela escrita”, representando não raras vezes “formas insubs-
tituíveis de saber”.7 De resto, importa sublinhar a summa divisio estabelecida
no âmbito da doutrina do conhecimento entre empirismo e racionalismo.
Enquanto o primeiro advoga que o “conhecimento substancial do mundo
deve ser adquirido através da experiência” e, por isso, trata- se de um co-
nhecimento a posteriori,8 o segundo assenta na razão, “«faculdade» própria
do homem que o distingue dos animais”, como “faculdade orientadora
geral” e “como procedimento específico de conhecimento”,9 colocando
os racionalistas a enfâse no conhecimento a priori, uma vez que “pode ser
adquirido em virtude da mera compreensão dos conceitos relevantes” e
“não requer qualquer outro tipo de investigação do mundo”,10 consistindo
o raciocínio numa actividade cognitiva de desenvolvimento e organização
das informações colhidas ou das ideias formuladas com vista à obtenção
de inferências conclusivas.11 Todavia, porque em “ciência, nada é dado,
tudo se constrói”, o “«senso comum», o «conhecimento vulgar», a «sociologia
espontânea», a «experiência imediata», tudo isto são opiniões, formas de
conhecimento falso com que é preciso romper para que se torne possível
o conhecimento científico, racional e válido”,12 circunstância que nos
remete para o nosso objecto central do presente estudo.

6 Neste sentido, v.g., O’BRIEN, Dan, Introdução à Teoria do..., obra citada, pág. 105 a 108.
7 Neste sentido, v.g., FORTIN, Marie-Fabienne, Fundamentos e etapas do..., obra citada, pág.
10 e 11.
8 Neste sentido, v.g., O’BRIEN, Dan, Introdução à Teoria do..., obra citada, pág. 63.
9 Neste sentido, v.g., ABBAGNANO, Nicola, Dizionario di Filosofia, Seconda edizione riveduta
e accresciuta, Unione Tipografico – Editrice Torinese, Torino, 1971, pág. 723, e também,
FREIXO, Manuel João Vaz, Metodologia Científica..., obra citada, pág. 50 e 51.
10 Neste sentido, v.g., O’BRIEN, Dan, Introdução à Teoria do..., obra citada, pág. 62.
11 Neste sentido, v.g., FORTIN, Marie-Fabienne, Fundamentos e etapas do..., obra citada, pág. 13.
12 Neste sentido, v.g., SANTOS, Boaventura de Souza, Introdução a uma Ciência Pós Moderna,
6.ª reimpressão, Edições Graal, São Paulo, 2012, pág. 31.



No actual estádio evolutivo do desenvolvimento da ciência13 ou das
várias ciências, fruto do progresso do conhecimento científico,14 qualquer

13 Sobre o conceito de ciência, entre outros, v.g., ABBAGNANO, Nicola, Dizionario di Filosofia...,
obra citada, pág. 770, que apresenta uma definição de ciência como “conhecimento que
inclua, em qualquer forma ou medida, uma garantia da própria validade”, advertindo que a
“limitação expressa pelas palavras «em qualquer forma ou medida» é aqui incluída para tornar
a definição aplicável à C. moderna, que não tem pretensões de absoluto”, porém, “segundo
o conceito tradicional, a C. inclui garantia absoluta de validade, sendo, portanto, como
conhecimento, o grau máximo da certeza”. De resto, como é asseverado por, v.g., SANTOS,
Boaventura de Souza, Introdução a uma Ciência..., obra citada, pág. 31, em “ciência, nada é
dado, tudo se constrói” (...), a “ciência constrói-se, pois, contra o senso comum, e para isso
dispõe de três actos epistemológicos fundamentais: a ruptura, a construção e a constatação”,
actos que, porque “essenciais a qualquer prática científica (...), aplicam-se por igual nas ciências
naturais e nas ciências sociais” e, mais adiante (cfr., pág. 59) define ciência como “forma
sistemática de abordagem da realidade que visa obter conhecimentos dotados de um suficiente
grau de rigor e verificados pelos factos com o uso de um método adequado”. Nesta linha de
raciocínio, v.g., ANDER-EGG, Ezequiel, Aprender a investigar..., obra citada, pág. 66, apresenta
uma noção de ciência nos seguintes termos: um “conjunto racional de conhecimentos, do
tipo conjectural, que pode ser verdadeiro ou falso (nunca há certeza absoluta), e que são
obtidos de maneira metódica e verificados em sua validade e confiabilidade por meio de
testes empíricos. Esse corpo de conhecimento, organicamente sistematizado dentro de cada
ciência, refere-se a factos e fenômenos da mesma natureza. À medida que a ciência evolui,
seja através da aquisição de novos conhecimentos, do uso de melhores métodos e técnicas
de pesquisa, da mudança de paradigma ou de novas reflexões dos cientistas, esse conhecimento
é modificado e corrigido, o que implica a possibilidade de biodegradabilidade de todas as
declarações científicas. Toda ciência também usa uma linguagem ou vocabulário próprio e
capaz de ser transmitido”. Em suma, afigura-se-nos acertado inferir que, numa acepção mais
sintética, o que está em causa será a relação assumida entre o sujeito cientista/investigador
e a realidade/objecto da investigação e, a posteriori, os resultados alcançados com o culminar
desse projecto investigatório, como sublinha, de certo modo, v.g., FORTIN, Marie-Fabienne,
Fundamentos e etapas..., obra citada, pág. 14.
14 Sobre o conceito de conhecimento científico, v.g., BUNGE, Mario, La Investigación Científica
– Su estrategia y su filosofía (traducción de Manuel Sacristãn), tercera edición, Ariel, Barcelona,
2004, pág. 3, considerando o Autor que se trata de um conhecimento que “foi obtido pelo
método da ciência e pode ser submetido a prova, enriquecer e, se necessário, ser superado
pelo mesmo método”, o qual permite uma melhor compreensão de uma dada realidade e
dos respectivos fenómenos, e é, “por definição, o resultado da pesquisa científica, ou seja,
da pesquisa realizada com o método e o objetivo da ciência”, em que “a pesquisa, científica
ou não, visa encontrar, formular problemas e laborar com eles”, portanto, não consiste,
“simplesmente, numa pesquisa iniciada a partir de problemas: a pesquisa é constantemente
sobre o tratamento de problemas” (cfr., pág. 145). 



empreitada investigatória15 no concreto quadro de uma determinada área
científica,16 impõe a observância e o respeito por um mais ou menos
amplo conjunto de formalidades disciplinadoras e critérios de cientificidade,17
pela adopção de uma determinada metodologia e pelo recurso aos
métodos18 de aquisição do conhecimento científico,19 cuja selecção, na-

15 Sobre o conceito de investigação, v.g., ANDER-EGG, Ezequiel, Aprender a Investigar..., obra citada,
pág. 17, o qual deriva do latim e que significa encontrar, indagar, inquirir e, por seu turno,
“investigare” deriva de “vestigium”, que significa “em busca do rasto”, isto é, “em busca de uma
pista” para encontrar alguma coisa, donde resulta “o uso mais elementar do termo, no sentido
de «descobrir ou descobrir algo que é desconhecido»”, ou numa outra perspectiva, perfilhada
por, v.g., BUNGE, Mario, La Investigación Científica..., obra citada, pág. 184, a “investigação consiste
numa reação em cadeia auto-sustentável devido à natureza imperfeita e sistêmica do conhecimento
científico”, e ainda, v.g., VILELAS, José, Investigação – O Processo..., obra citada, pág. 41 a 43.
16 Sem embargo, obviamente, da advertência expressa por, v.g., POPPER, Karl, Conjecturas e
Refutações – O desenvolvimento do conhecimento científico (Tradução de Benedita
Bettencourt), Almedina, Coimbra, Novembro, 2006, pág. 180, que se traduz no dever de
estudarmos “a situação problemática do momento, o que significa pegar e tentar prosseguir
numa linha de investigação que tem atrás de si todo o passado do desenvolvimento científico,
ou seja, ligarmo-nos à tradição da ciência”, em virtude de se tratar de um “ponto muito
simples e decisivo, mas que nem sempre é, no entanto, devidamente compreendido pelos
racionalistas: que não podemos partir do zero, que temos de usar o que os outros antes
de nós fizeram em matéria de Ciência”.
17 Sobre a importância da adopção de um adequado programa de pesquisa, v.g., LAKATOS,
Imre, The methodology of scientific research Programmes, Philosophical Papers, Volume I,
(First paperback edition), Cambridge University Press, New York, 1980, pág. 4 e pág. 47,
asseverando o Autor que a “unidade descritiva típica de grandes realizações científicas não
é uma hipótese isolada, mas sim um programa de pesquisa”, acrescentando que a “ciência
não é simplesmente tentativa e erro, uma série de conjecturas e refutações”, pois, o “núcleo
duro é tenazmente protegido da refutação por um vasto “cinturão protetor” de hipóteses
auxiliares”, devendo por isso, o “programa de pesquisa deter também uma «heurística»,
isto é, um poderoso mecanismo de resolução de problemas”, o qual, na sua “continuidade
evolui de um genuíno programa de pesquisa esboçado no início (...)” que “consiste em regras
metodológicas: alguns nos dizem que caminhos de pesquisa evitar (heurística negativa) e
outros que caminhos seguir (heurística positiva)”.
18 Na opinião de, v.g., SANTOS, Boaventura de Sousa, Um Discurso Sobra as Ciências, 16.ª
edição, Edições Afrontamento, Porto, Outubro, 2010, pág. 15, o “método científico assenta
na redução da complexidade”, por conseguinte, conhecer “significa dividir e classificar para
depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou”. Por seu turno,
BUNGE, Mario, La Investigación Científica..., obra citada, pág. 5, assevera que, se “a «substância»
(objeto) não pode ser a característica distintiva de toda a ciência, então deve ser a «forma»



turalmente, será influenciada ou pré determinada pelo objecto da pesquisa
cientifica em concreto.20/21 A predita constatação desde logo coloca em
evidência a necessidade de, no âmbito de qualquer estudo jurídico- dogmático,

(o procedimento) e o objetivo: a peculiaridade da ciência deve consistir na maneira como
opera para alcançar algum objetivo determinado, isto é, no método científico e na finalidade
para a qual este método é aplicado”, advertindo, no entanto, que o “«método científico»
não deve ser construído como a denominação de um conjunto de instruções mecânicas e
infalíveis que permitiriam ao cientista dispensar a imaginação” deste modo, “não deve ser
interpretado como uma técnica especial para lidar com problemas de um determinado
tipo”, mas consiste num “procedimento para tratar um conjunto de problemas” que apenas
permite “uma aproximação da verdade” (cfr., págs. 6 e 10). No que tange ao conceito de
metodologia, v.g.,ANDER-EGG, Ezequiel, Aprender a investigar..., obra citada, pág. 18, em que
o Autor esclarece que “uma metodologia envolve um conjunto de métodos, técnicas,
procedimentos e estratégias da ciência, que visam adquirir novos conhecimentos, seja para
fazer formulações teóricas ou aplicá-las para fins práticos”, (cfr., também, pág. 74 e seguintes).
19 No que tange à questão de saber sobre o que se entende por métodos de aquisição do
conhecimento científico, sem embargo de procedermos a uma abordagem mais desenvolvida
sobre esta temática mais adiante no lugar próprio, v.g., LAKATOS, Imre, The methodology of
scientific..., obra citada, pág. 10 e seguintes, e também, ANDER-EGG, Ezequiel, Aprender a Investigar...,
obra citada, pág. 65 e seguintes, mormente, quando o Autor esclarece que se trata de uma “forma
de conhecer sistemático e controlável, por meio de regras lógicas e procedimentos técnicos que
são integrados de acordo com as convenções científicas de uma determinada disciplina”.
20 Como teremos oportunidade de explicitar no ponto 4.5 infra, a investigação no âmbito
da Ciência Jurídica, socorre-se de critérios específicos que lhe são próprios e que se inte-
gram naquela área mais ampla da particular metodologia jurídica, como é, aliás, asseverado
por, v.g., NEVES, A. Castanheira, Metodologia Jurídica – Problemas Fundamentais, Reimpres-
são, Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, Coimbra,
2013, pág. 9 e seguintes, à qual surge atribuída a competência de “reflectir criticamente o
método da judicativo-decisória realização do direito”.
21 No que tange à influência do “«HABITAT» social e ideológico do pesquisador”, que
“desempenham um papel imediato”, v.g., POPPER, Karl, Lógica das Ciências Sociais (Tradução
de Estevão de Rezende Martins, Apio Cláudio Muniz Acquarone Filho, Vilma de Oliveira Moraes
e Silva), 3.ª Edição, Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 2004, pág. 23, e também, FOUCAULT, Michel,
A Arqueologia do Saber (Tradução: Miguel Serras Pereira), Edições 70, Lisboa, Setembro,
2016, pág. 238 a 241. Com efeito, hodiernamente, surgem plúrimos os exemplos da influência
do contexto social e ideológico, como assinala, v.g., CUNHA, Paulo Ferreira da, Iniciação à
Metodologia Jurídica, 3.ª Edição, Revista, Actualizada e Aumentada, Almedina, Coimbra,
Outubro, 2014, pág. 73, quando assevera que, “nunca, como hoje, a situação social e o
fanatismo ideológico tiveram tanta força na cabeça dos opinadores, e dos decisores... o que
é um factor potenciador de profunda injustiça”. 



serem adoptados critérios científicos especificamente adequados à
prossecução das indagações, dos questionamentos ou das reflexões gizadas
no estrito domínio da Ciência Jurídica,22 objectivo que aqui, desde já,
antecipada e expressamente, declaramos pretender demonstrar no presente
estudo. Em todo o caso, constitui um dado inquestionável o evidente
carácter instrumental da investigação ou pesquisa científica, enquanto
elemento percursor do próprio progresso evolutivo da ciência e, em
particular, da Ciência Jurídica e, por isso, resulta desta premissa a justificação
e o fundamento da apologia de uma incontornável exigência de rigor23
em todo o processo racional de pesquisa científica.24 Destarte, em virtude
daquele carácter instrumental da investigação ou pesquisa científica, esta
assume particular relevância, na medida em que dela depende, directa e

22 Na esteira dos postulados de, v.g., LATORRE, Angel, Introdução ao Direito (Tradução de
Manuel de Alarcão), 5.ª Reimpressão, Almedina, Coimbra, Junho, 2002, pág. 123 e 124,
denomina-se “«ciência jurídica» a actividade intelectual que tem por objecto o conhecimento
racional e sistemático dos fenómenos jurídicos”, ou seja, por “antonomásia, faz-se referência
à tarefa intelectual cujo objecto é o conhecimento e elaboração racional dos dados
proporcionados pelo direito positivo”, e também, RADBRUCH, Gustav, Filosofia do Direito
(Tradução: Marlene Holzhausen), 2.ª edição, Editora WMF Martins Fontes, São Paulo, 2010,
pág. 161, que define a “ciência jurídica stricto sensu, aquela que trata o direito segundo um
método jurídico específico”, e “ciência jurídica, em si sistemática e dogmática, pode definir-
se como a ciência do sentido objectivo de um ordenamento jurídico positivo, marcando desse
modo a sua posição especial em face de outras ciências do direito”. Perfilhando uma conceção
da “ciência jurídica” como “forma de saber, que não tem por objecto factos do mundo físico
ou humano, mas qualificações normativas de factos, e cuja tarefa não é a explicação, própria
das ciências naturais, mas a construção e, em última instância, o sistema”, v.g., BOBBIO,
Norberto, Jusnaturalismo e Positivismo Jurídico (Tradução: Jaime A. Clasen), Editora Unesp,
São Paulo, Brasil, 2016, pág. 113 e 114. A respeito da distinção entre “Direito” e “Ciência
Jurídica”, v.g., GUASTINI, Riccardo, Interpretare e Argomentare, Giuffrè Editore, Milano, 2011,
pág. 215 e 216, e ainda, CARNELUTTI, Francesco, Metodologia Jurídica (Tradução de Wilson
do Prado), Editora Pillares, São Paulo, Brasil, 2012, pág. 27 a 32.
23 Todavia, importa salientar que, conforme postula, v.g., ANDER-EGG, Ezequiel, Aprender a
Investigar..., obra citada, pág. 18, o “rigor metodológico que toda pesquisa científica exige
não significa que existam métodos e técnicas que garantam a validade e confiabilidade dos
resultados da pesquisa”, pois caso assim fosse entendido, tal entendimento traduzir-se-ia
num puro “fetichismo metodológico”.
24 Neste sentido, v.g., BUNGE, Mario, La Investigación Científica..., obra citada, pág. 3.



imediatamente, o grau de cientificidade ou de valor científico que se
almeja conferir aos resultados que se pretendem alcançar no final do
processo investigatório. Sucede, porém, que, em face da tipologia da
pesquisa de índole científica que se pretende empreender, será definido
o método ou os métodos que se revelem mais adequados à perspectiva
de abordagem adoptada, no delimitado âmbito da problemática25 que
se visa discutir cientificamente.26

1.2 – Delimitação do objecto e justificação

Na esteira do afirmado no ponto precedente, a temática que pre-
tendemos abordar ou, melhor dito, problematizar,27 ainda que de forma
não exaustiva, radica em torno da questão de saber quais os métodos de
aquisição do conhecimento científico adequados, no estrito domínio
delimitado da Ciência Jurídica, tem como objectivo aquilatar quais os
métodos específicos desta ciência, idóneos à consecução de um conhecimento
validamente legitimante e percursor de um progressivo desenvolvimento
evolutivo de uma área científica idiossincrática, segundo os critérios de
cientificidade estruturante que subjazem ao sector científico em referência.
Dito de forma diversa, constitui pretensão assumida, procurar responder

25 Cumpre esclarecer que a utilização da expressão “problemática”, visa significar a “abordagem
ou a perspectiva teórica que decidimos adoptar para tratarmos o problema formulado pela
pergunta de partida”, ou seja, traduz a forma de “interrogar os fenómenos estudados” que
constituem o núcleo central do trabalho de investigação que se pretende levar a cabo, na
esteira do afirmado por, v.g., QUIVY, Raymond, e CAMPENHOUDT, Luc Van, Manual de Investigação
em Ciências Sociais (Tradução de João Minhoto Marques, Maria Amália Mendes e Maria
Carvalho), 7.ª edição, Gradiva, Lisboa, Março, 2017, pág. 89.
26 Neste sentido, v.g., POPPER, Karl, A Lógica da Pesquisa Científica (Tradução de Leonidas
Hegenberg e Octanny Silveira da Mota), 2.ª Edição, Cultrix, São Paulo, 2013, pág. 45.
27 A respeito das questões atinentes à definição da problemática enunciada no âmbito de um
estudo investigatório em ciências sociais, v.g., QUIVY, Raymond, e CAMPENHOUDT, Luc Van, Manual
de Investigação..., obra citada, pág. 89 e seguintes, e também pág. 257 a 259, e de âmbito mais
geral, v.g., FORTIN, Marie-Fabienne, Fundamentos e etapas..., obra citada, pág. 66 e seguintes,
e também, FREIXO, Manuel João Vaz, Metodologia Científica..., obra citada, pág. 185 a 188.



à questão central de saber, que resulta da pergunta de partida inicialmente
formulada e que interroga sobre os processos cognitivos (entendidos
como processos racionais do intelecto) e epistemológicos (enquanto
processos crítico- analíticos das questões científicas tematizadas),28 no de-
limitado campo da metodologia da investigação científica29 e respeitantes
à consecução do conhecimento jurídico- científico teorético- prático e ao
seu aprofundamento na construção de soluções normativas que melhor
respondam aos problemas de índole jurídica, surgidos ou originados no
quotidiano das sociedades de risco30 dos tempos presentes e resultantes
das relações intersubjectivas estabelecidas entre os vários actores sociais
nos mais diversos planos sócio- económico- políticos.

Destarte, em termos de metodologia expositiva, procuraremos levar a
cabo a título introdutório um enquadramento de contextualização dos
preditos métodos no espaço mais amplo e abrangente da denominada me-
todologia jurídica31 e da dogmática jurídica,32 bem como indagar sobre as

28 No que tange à definição ou definições do conceito de “epistemologia”, v.g., SANTOS, Boaventura
de Souza, Introdução a uma Ciência..., obra citada, pág. 19 a 21, em que o Autor, após proceder
a um elenco das várias definições perfilhadas por vários outros autores e desenvolvimentos
terorético-argumentativos subsequentes, acaba por concluir que a “epistemologia apresenta,
em qualquer das suas correntes, a consciência da ciência moderna”, pois, “problematiza a
validade do conhecimento científico, mas não o sentido deste no mundo contemporâneo”,
uma vez que “pressupõe como dado e evidente esse sentido, quando é certo que o conhecimento
científico é cada vez mais incompreensível e incomensurável em face dos demais conhecimentos
que circulam na sociedade” (cfr., pág. 148). Sobre a mesma questão, v.g., também, SANTIAGO
NINO, Carlos, Consideraciones sobre la dogmática jurídica: con referencia particular a la
dogmática penal, Ediciones Coyoacán, México D.F., México, 2011.
29 Cumpre referir que, por metodologia da investigação científica pretendemos aludir à
“ciência que estuda como se conduz cientificamente a investigação”, como a “via de solução
sistemática dos problemas de investigação”, e que se traduz no “estudo filosófico da actividade
científica que um conhecimento geral do processo de investigação científica constitui, da
sua estrutura, dos seus elementos e dos seus métodos”, como esclarecem, v.g., RAMOS,
Santa Taciana Carrillo, NARANJO, Ernan Santiesteban, Metodologia da Investigação Científica,
Escolar Editora, Lobito, Angola, 2014, pág. 13.
30 A este respeito, v.g., BECK, Ulrich, Sociedade de risco mundial: em busca da segurança
perdida (Tradução: Marian Toldy e Teresa Toldy), Edições 70, Lisboa, Outubro, 2015. 
31 Sobre o conceito de metodologia jurídica, v.g., NEVES, A. Castanheira, Metodologia Jurí-
dica..., obra citada, pág. 15 e 16, nomeadamente quando o Autor assevera que a “metodo-



correlações existentes entre aqueles e estas. De igual modo, importa salientar
que, quando fazemos referência aos métodos de aquisição do conhecimento
científico, estamos naturalmente a destacar os métodos indutivo, dedutivo,
hipotético- dedutivo, dialético e analógico,33 não olvidando a hermenêutica
e a exegese jurídicas,34 com o objectivo de problematizar sobre a admissibilidade

logia jurídica não se proporá nem construir sem mais um método, nem simplesmente co-
nhecer o método praticado, mas reflectir o problema da realização do direito (no sentido,
nos seus pressupostos, nas suas intenções) para criticamente (racional-fundadamente) a
orientar no seu juízo decisório”, e por assim ser, não se trata “de definir um método como
uma técnica (um receituário de regras instrumentais), mas de assumir o sentido realizando
do próprio direito”, e também com interesse, LAMEGO, José, Elementos de Metodologia Ju-
rídica, Almedina, Coimbra, Setembro, 2016, pág. 7 a 10 e 155.
32 Sobre o conceito de dogmática jurídica ou dogmática do Direito, entre outros, v.g., ALEXY,
Robert, Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso reacional como teoria da fun-
damentação jurídica (Tradução: Zilda Hutchinson Schild Silva), 3.ª edição, Editora Forense,
Rio de Janeiro, Brasil, 2013, pág. 252, que apresenta uma definição de síntese nos termos
seguintes: uma “dogmática do Direito é (1) uma série de enunciados que (2) se referem à
legislação e à aplicação do Direito, mas que não se podem identificar com a sua descrição,
(3) estão entre si numa relação de coerência mútua, (4) formam-se e discutem dentro de
uma Ciência do Direito que funciona institucionalmente e (5) têm conteúdo normativo”,
atribuindo à dogmática jurídicas as funções de “estabilização, de progresso, de descarga,
técnica, de controlo e heurística” (cfr., pág. 261), e também, SANTIAGO NINO, Carlos, Introdu-
ção à Análise do Direito (Tradução: Elza Maria Gasparotto), 1.ª Edição, Editora WMF Martins
Fontes, São Paulo, Brasil, 2010, pág. 377 a 398, LARENZ, Karl, Metodologia da Ciência do Di-
reito (Tradução: José Lamego), 3.ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997, pág.
312 a 325, KAUFMANN, Arthur, Filosofia do Direito..., obra citada, pág. 18 e 19.
33 A este respeito, v.g., KAUFMANN, Arthur, Filosofia do Direito..., obra citada, pág. 111 e seguintes,
fazendo o Autor referência ao método de abdução como “(inferência do particular para o
particular passando pelo geral, do resultado através da norma para o caso, ou seja, na
direcção inversa à da analogia)” (cfr., pág. 112), que enquanto “(conjectura) fornece, tal como
a analogia, juízos sintéticos, ainda não apodíticos, mas apenas problemáticos” (cfr., pág. 117). 
34 A respeito da hermenêutica e exegese jurídicas, a primeira enquanto teoria científica da
interpretação do Direito e segunda enquanto actividade específica da primeira, a este respeito,
v.g., BETTI, Emilio, Interpretação da lei e dos actos jurídicos – Teoria geral e dogmática (Tradução:
Karina Jannini), Martins Fontes, São Paulo, Brasil, 2007, pág. 5 a 47, em que ressalta a função
normativa da interpretação jurídica, e também, NEVES, A. Castanheira, Metodologia Jurídica...,
obra citada, pág. 83 e seguintes, MAXIMILIANO, Carlos, Hermenêutica e Aplicação do Direito,
17.ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, Brasil, 1998, pág. 1 a 5, em que o Autor critica
sustentadamente a substituição da expressão nominativa “Hermenêutica” pela designação
moderna “Interpretação”, considerando que esta consiste na aplicação daquela, porém,



da sua aplicação, em que termos, de que modo e quais os resultados que
podem proporcionar no âmbito de um itinerário investigatório, orientado
para a elaboração de um estudo de carácter eminentemente jurídico- normativo,
normativamente orientado à adequada aplicação das proposições jurídicas,35
em contraponto com os modos de formação do conhecimento, enquanto
processos cognitivos, usualmente designadas por conhecimento intuitivo,
empírico, científico, filosófico e teológico, ainda que, por razões de delimitação
subjacentes ao presente estudo, não se almeje pretensões de abrangência e
de exaustividade.

Contudo, no quadro do itinerário metodológico adoptado que pretendemos
calcorrear no presente estudo e que constituirá a nossa bússola orientadora,
consideramos de especial relevância procedermos, previamente, a algumas
definições conceituais de modo a fixarmos o sentido e alcance de um conjunto
de conceitos operatórios que serão úteis nos desenvolvimentos posteriores,
pelo que, dedicaremos um ponto prévio à definição sintética daqueles conceitos
metódicos a que aludimos supra.36 Subsequentemente, procuraremos indagar,
no delimitado espaço sideral da metodologia jurídica, qual ou quais dos

sustentando fundamentadamente uma posição diametralmente oposta, v.g., Neste sentido,
v.g., NEVES, A. Castanheira, O Actual Problema Metodológico da Interpretação Jurídica – I, 1.ª
Edição (Reimpressão), Coimbra Editora, Coimbra, Dezembro, 2010, pág. 44 e seguintes.
35 A este respeito, v.g., KAUFMANN, Arthur, Filosofia do Direito..., obra citada, pág. 123 e
seguintes, e também, NEVES, A. Castanheira, Metodologia Jurídica..., obra citada, pág. 155 e
seguintes, sem embargo de voltarmos ao tema mais adiante.
36 Sobre a importância de uma objectivação rigorosa na utilização de conceitos e da sua
concreta significação referencial, v.g., v.g., DAHLBERG, Ingetraut, Teoria do Conceito (Tradução:
Astério Tavares Campos), in Ciência da Informação, IBICT, Vol. 7, n.º 2, Brasília, Brasil,
Dezembro, 1978, pág. 101 a 107, consultável sítio da internet com o endereço electrónico
http://revista.ibict.br/ciinf/issue/view/14/showToc, FOUCAULT, Michel, A arqueologia do saber...,
obra citada, pág. 63, FERRAJOLI, Luigi, Principia iuris – Teoría del derecho y de la democracia,
Volumen 1 – Teoría del derecho (Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Carlos Bayón, Marina
Gascón, Luis Prieto Sanchís y Alfonso Ruiz Miguel), Editorial Trotta, Madrid, 2011, pág. VIII,
que assevera que “nenhum conceito é admitido na teoria que não tenha sido definido por
outros termos teóricos com base em regras de formação previamente estabelecidas”,
KAUFMANN, Arthur, Filosofia do Direito..., obra citada, pág. 103 e seguintes, e ainda com
interesse, WILSON, John, Pensar com conceitos (Tradução: Waldéa Barcellos), 2.ª edição,
Martins Fontes, São Paulo, Brasil, 2005, em particular, pág. 52 e seguintes. 



métodos científicos revelam maior capacidade analítica e evidenciam idoneidade
bastante a proporcionarem o alcance do conhecimento da normatividade
intrínseca dos preceitos jurídicos, quando delimitada na sua concreta fi-
nalidade última e exclusiva e que se traduz na rigorosa identificação deon-
tológica que aquela normatividade objetivamente postula.37

Acresce que, o fenómeno jurídico, enquanto ocorrência de um de-
terminado evento verificado no quotidiano da vida real em sociedade,
que reflexivamente assume relevância no concreto ordenamento jurídico
a que a mesma se mostra subordinada, portanto, verificável e explicável
no domínio da Ciência Jurídica, sector científico do espaço mais amplo
que é constituído pelas ciências sociais,38 e por isso, consistir num
fenómeno social, em virtude de ser portador de “características factuais
logicamente diferentes dos factos das ciências naturais”, de tal sorte que,
a sua “forma de causação é essencialmente intencional”, e também porque
os “factos sociais têm uma estrutura lógica diferente daquela dos factos
naturais”,39 mostra- se prenhe de consequências ao nível epistemológico

37 A este respeito, v.g., BETTI, Emilio, Interpretação da lei..., obra citada, pág. 11, quando,
relativamente à interpretação jurídica, assevera que “o que importa é ter revelado a função
normativa, à qual se destina a interpretação jurídica pela mesma correlação em que ela se
encontra com a aplicação da norma ou, em geral, do preceito jurídico”, e também, NEVES, A.
Castanheira, Metodologia Jurídica..., obra citada, pág. 142, ao preconizar que o “caso jurídico
não é apenas o objecto decisório-judicativo, mas verdadeiramente a perspectiva problemática-
intencional que tudo condiciona e em função da qual tudo deverá ser interrogado e resolvido”,
por conseguinte, a “interpretação jurídica só será entendida em termos metodologicamente
correctos se for vista como a determinação normativo-pragmaticamente adequada de um
critério jurídico do sistema do direito vigente para a solução do caso decidindo”.
38 A classificação das ciências jurídicas no quadro das Ciências Sociais, encontra-se plasmada
no sistema CORDIS – Community Research and Development Information Service (Serviço
Comunitário de Informação para a Investigação e o Desenvolvimento), consultável no sítio da
internet com o endereço electrónico https://cordis.europa.eu/home_es.html. Seguindo a mesma
linha divisória entre ciências formais/factuais e naturais/sociais, situando a Ciência do Direito
no quadro das ciências sociais, v.g., MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria, Fundamentos
de Metodologia Científica, 5.ª edição, Editora Atlas, São Paulo, Brasil, 2003, pág.81, e ainda,
VILELAS, José, Investigação – O Processo de Construção..., obra citada, pág. 37 a 39. 
39 Neste sentido, v.g., SEARLE, John R., Consciousness and Language, Cambridge University
Press, Cambridge, United Kingdom, 2002, pág. 141.



e metodológico, conjunto de idiossincrasias que impõem o recurso a
critérios analíticos diversos daqueles que são comummente deferidos às
ciências naturais ou aqueloutras ciências sociais não normativas.

Por outro lado, não olvidamos o surgimento recente no momento
temporal pós- positivismo das orientações de investigação alicerçadas em
pesquisas empíricas40 no domínio do Direito, como se constata, por exemplo,
com estudos desenvolvidos por FRANS L. LEEUW e HANS SCHMEETS41 e
também por PETERCANE e HERBERTM. KRITZER.42 Com efeito, através da
efectiva distinção entre “Law in the Books versus Law in Action”, que coloca
em evidência o denominado pluralismo jurídico43 em virtude da multiplicidade
de fontes jurígenas decorrentes dos planos multinível público/privados,
estadual/supraestadual, estadual, regional e local, que caracterizam as sociedades
modernas, id est, da pluralidade de ordenamentos jurídicos44, no âmbito das
quais têm surgido inúmeros casos de fraude e corrupção, “problemas sociais
que possuem (fortes) conotações morais e legais”.45

40 Com a referência a pesquisas empíricas no texto, pretendemos significar, conceitualmente,
a “pesquisa jurídica empírica que emprega uma combinação dos aspectos qualitativos e
quantitativos das metodologias das ciências sociais”, como salienta, v.g., CANE, Peter, KRITZER,
Herbert M., The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, Oxford University Press,
New York, United States, 2010, pág. 4, que não se confunde com aquela parcela “do trabalho
científico que requer apenas, preliminarmente, a simples descrição dos fatos, explicitados
por intermédio de generalizações empíricas mais singulares, fundamentadas em experiências
e até mesmo no senso comum”, conforme assinala, v.g., MARCONI, Marina de Andrade,
LAKATOS, Eva Maria, Fundamentos de Metodologia..., obra citada, pág. 116 e 117.
41 V.g., LEEUW, Frans L., SCHMEETS, Hans, Empirical Legal Research – A Guidance Book for Lawyers,
Legislators and Regulators, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdom, 2016.
42 V.g., CANE, Peter, KRITZER, Herbert M., The Oxford handbook of empirical legal research,
Oxford University Press, New York, United States, 2010.
43 A respeito do pluralismo jurídico, v.g., BOBBIO, Norberto, Jusnaturalismo e Positivismo...,
obra citada, pág. 41 a 43. 
44 Sobre esta questão, v.g., ROMANO, Santi, O Ordenamento Jurídico (Tradução: Arno Dal Ri
Júnior), Fundação Boiteux, Florianópolis, Brasil, 2008, pág. 137 e seguintes, em que o Autor
desenvolve a sua tese a respeito do princípio da pluralidade de ordenamentos jurídicos
decorrente da sua concepção institucional e do conceito abstracto de direito que perfilha. 
45 Neste sentido, v.g., LEEUW, Frans L., SCHMEETS, Hans, Empirical Legal Research..., obra citada,
pág. 41.
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INTRODUÇÃO

1 – Enquadramento introdutório

A centralidade das temáticas relativas ao trabalho1/2 nas actuais
sociedades modernas de matriz liberal3 capitalista4 mantêm- se, indelevelmente,

1 O trabalho apresenta-se tão antigo quanto a civilização humana, pois, conforme assevera,
v.g., PARIAS, Louis-Henri, Historia General del Trabajo – Prehistoria y Antigüedad (Traducido
por Joaquín Romero Maura) Primera edición, Ediciones Grijalbo, Barcelona, España, Marzo,
1965, pág. 13 e 15, desde a “sua origem mais remota e obscura, o homem conhece o trabalho:
uma colecta incessante de alimentos que, inexoravelmente, ocupa a longa linhagem dos
para-hominídeos e pré-hominídeos, os australopitecos e os pitecantropos”, aliás, o “trabalho,
em vez do riso, é sem dúvida o próprio homem”, de “tal sorte, não é mais permitido duvidar
da “qualificação humana”, ou pelo menos “para-humana”, dos australopitecos muito distantes”,
pois, pelo menos “à um milhão de anos, no começo do pleistoceno, na aurora do nosso
quaternário, aqueles “bípedes absolutos”, de tamanho que varia entre o chimpanzé e o
gorila (em média, um metro e cinquenta, como os actuais bosquímanos), mas com capacidade
cerebral mais desenvolvida e “dentes humanos”, eles são os mais antigos tipos conhecidos
de homo faber, verdadeiros homens já”.
2 A este respeito, v.g., RAMALHO, Maria do Rosário Palma, Tratado de Direito do Trabalho,
Parte I – Dogmática Geral, 3.ª Edição, Almedina, Coimbra, Dezembro, 2012, pág. 17 e 18,
que assinala “algumas valências do fenómeno trabalho identificadas”, que permitem constatar
que “numa acepção moral e filosófica, o trabalho é encarado como um meio de realização
espiritual e de promoção humana; numa acepção económica, é perspectivado como um
factor de produção; numa acepção sociológica, é visto como uma fonte profícua de relações
e de conflitos sociais; e, finalmente, do ponto de vista jurídico, é uma actividade humana,
desenvolvida para satisfação de necessidades de outrem”, e também, CORDEIRO, António
Menezes, Direito do Trabalho I, Almedina, Coimbra, Outubro, 2018, pág. 31 a 24, SUPIOT,
Alain, El Derecho do Trabajo (Tradución: Patricia Rubini-Blanco), Heliasta, Buenos Aires,
2008, pág. 14 a 23, ALONSO OLEA, Manuel, CASAS BAAMONDE, M.ª Emilia, Derecho del Trabajo,
Vigesimosexta edición, Civitas Ediciones, Madrid, España, 2006, pág. 73 a 80.
3 A ideologia liberal ou o conceito de liberalismo no seu sentido ideológico apresenta-se
definido, em termos genéricos como “uma família de filosofias políticas cujas origens re-
montam ao século XVII” que constituiu numa “profunda mudança na política e na socie-



presentes na actualidade pelos mais diversos motivos, não raras vezes,
envoltos em controvérsias ideológicas, filosóficas, mas também e essen-
cialmente, jurídico- normativas e, por isso, com reflexos directos ou
indirectos em várias ordens jurídicas soberanas, marcadas por profundas
alterações legislativas do Direito do Trabalho em homenagem a objectivos
assumidos de flexibilização da legislação laboral,5 de resto, reformas
legislativas intensificadas pelos efeitos transnacionais da globalização.6 E

dade, cujo propósito primordial foi a expansão da liberdade através dos ideais iluministas”,
não obstante, o “termo «liberalismo» ser frequentemente usado para se referir à expressão
específica e dominante do final do século XX da filosofia política liberal mais importante,
representada no pensamento de John Rawls”, conforme assinala, v.g., WOLFE, Christopher,
Natural Law Liberalism, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2006,
pág. 132, e também, RUAS, Henrique Barrilaro, “Liberalismo” in Pólis – Enciclopédia Verbo
da Sociedade e do Estado, Volume 3, Editorial Verbo, Lisboa/São Paulo, Fevereiro, 1985,
pág. 1090, que assevera que o liberalismo traduz a “ideologia da liberdade” a “«doutrina
que faz da liberdade o princípio fundamental, que deve, no plano dos factos, dirigir a or-
ganização de tudo, e, no plano do Direito, orientar o juízo de todas as coisas»”, com maiores
desenvolvimentos históricos, MANENT, Pierre, História Intelectual do Liberalismo, Dez Lições
(Tradução Jorge Costa), Edições 70, Lisboa, Julho, 2013.
4 O sistema capitalista apresenta-se em termos conceituais, conforme assevera, v.g., FRANCO,
A. L. Sousa, ”Capitalismo” in Pólis – Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Volume
1, Editorial Verbo, Lisboa/São Paulo, Janeiro, 1983, pág. 720, como um modelo económico
caracterizado pela “propriedade privada dos bens, de consumo e de produção, havendo
pela capitalização dos particulares a possibilidade de criarem fontes de rendimento (capital)
que geram rendimento sem trabalho para os respectivos proprietários, e ainda pela liberdade
económica, pela afectação global dos recursos da economia através do mercado, pela
actuação hedonística dos sujeitos económicos, que agem por espírito de ganho pessoal ou
de lucro”, como modelo ideológico é entendido como uma ideologia que “contém uma
doutrina de justiça social, com a asserção implícita de que as desigualdades de rendimento
e de riqueza medem, enquanto grosseiramente, o valor dos homens e mulheres que
entregam as suas ao processo produtivo” (cfr., pág 722), e também, HOPPE, Hans-Hermann,
A theory of Socialism and Capitalism: Economics, politics, and Ethics, Kluwer Academic
Publishers, Massachusetts, USA, 1989, pág. 6.
5 Sobre esta temática, entre outros, v.g., ABRANTES, José João, “A Constituição e as Reformas
Laborais em Curso” in Congresso Europeu de Direito do Trabalho, Almedina, Coimbra, Abril,
2014, pág. 16 e 17.
6 O conceito de globalização apresenta-se definido como a “integração mais estreita dos
países e dos povos que resultou da enorme redução de custos de transporte e de
comunicação e a destruição de barreiras artificiais à circulação transfronteiriça de



nesta seara, os registos históricos permitem constatar as plúrimas e intensas
transmutações que os processos tradicionais de trabalho e de emprego
sofreram desde a revolução industrial7 ocorrida no século XVIII, a qual
promoveu o surgimento de necessidades novas e a abertura de novos ho-
rizontes de trabalho, culminando na diversificação das actividades até
então existentes.8 Neste quadro épico, o “sistema de produção em série
promoveu a especialização e reduziu a polivalência de conhecimentos
técnicos do trabalhador, que perdia de vista a concepção total da sua obra”,
situação que se adensa com o surgimento do taylorismo, modelo de
“processos de produção padronizados”, id est, a “produção em série, apre-

mercadorias, serviços, capitais, conhecimentos e (em menor escala) de pessoas”, conforme
proposto por, v.g., STIGLITZ, Joseph E., Globalização – A Grande Desilusão, Tradução de
Maria Filomena Duarte, 3.ª Edição Portuguesa, Terramar, Outubro 2004, pág. 46, bem
como, numa outra formulação, a globalização pode ser definida como “crescimento da
actividade económica para além das fronteiras políticas, regionais e nacionais, em que
os diversos sujeitos (empresas, bancos, pessoas singulares) se espraiam nas trocas e nos
investimentos, em busca de lucros e estimulados pela concorrência”, segundo esclarece,
v.g., MEDEIROS, Eduardo Raposo de, Economia Internacional, 7.ª Edição (Revista e Ampliada),
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa,
2003, pág. 17, privilegiando-se em qualquer dos casos uma perspectiva eminentemente
económica, porém, como assevera GIDDENS, Anthony, Un mundo desbocado: los efectos
de la globalización en nuestras vidas, Editorial Taurus, México, Diciembre, 2000, pág. 7, a
“globalização é política, tecnológica e cultural, além de económica” e foi influenciada,
sobretudo, pelas mudanças nos sistemas de comunicação, datadas apenas no final da
década de 1960”, é a “razão do ressurgimento de identidades culturais locais em diferentes
partes do mundo” (cfr., pág. 9).
7 A respeito do vocábulo “revolução”, como assinala, v.g., PARIAS, Louis-Henri, Historia General
del Trabajo – La Era de las Revoluciones – 1760 a 1914 (Traducido por Joaquín Romero Maura)
Primera edición, Ediciones Grijalbo, Barcelona, España, Marzo, 1965, pág. 9 e 10, não “nos
devemos equivocar acerca do vocábulo «revolución»”, pois, resulta “óbvio que ocorreu uma
revolução, mas de longo prazo”, porquanto, “de facto não houve uma quebra na continuidade
da história”, e os “novos modelos laborais mecanizados tiveram de se esforçar para se
imporem, uma vez que toda a novidade sempre origina uma certa suspeita na medida em
que constitui uma ameaça às situações adquiridas e aos costumes herdados”, não sendo
possível “conceber a revolução industrial como uma transformação radical dos métodos
de trabalho até então conhecidos”.
8 Neste sentido, v.g., FOHLEN, Claude, O Trabalho no Século XIX (Tradução de Maria de Lurdes
Almeida Melo), Editorial Estúdios Cor, Maio, 1974, pág. 10.



sentada com o rótulo de científica” no dealbar do século XX.9 Na sequência
dos plúrimos eventos ocorridos, contextualizados nas suas concretas cir-
cunstâncias no decurso do espácio- temporal do século XX e no âmbito
do trabalho subordinado assalariado, portanto o denominado trabalhador
típico, não só surgem novos modelos de trabalhadores atípicos, como a
própria realidade empresarial padronizada e assente no modelo da grande
unidade industrial, desenvolvido a partir da Primeira Guerra Mundial e
aperfeiçoada após a Segunda Guerra Mundial, transforma- se de modo
significativo na década dos anos setenta da centúria dos novecentos, em
virtude da emergência de “razões ligadas à alteração dos sectores dominantes
da Economia, às tendências de especialização das empresas e, ao mesmo
tempo, de globalização das trocas económicas, bem como por força dos
avanços tecnológicos”.10 Por seu turno, as várias crises do sistema capitalista,
em particular desde a crise petrolífera do ano de 1973 que culminou na
crise económica e financeira subsequente,11 eventos que originaram
profundas alterações no quadro do mercado de trabalho e a consequente
“crise” do Direito do Trabalho,12 a qual daria origem a um período de
acentuada instabilidade no emprego e de precarização do trabalho,13

9 Neste sentido, v.g., VELEZ, Valter, “Organização Científica do Trabalho” in Pólis – Enciclopédia
Verbo da Sociedade e do Estado, Volume 4, Editorial Verbo, Lisboa/São Paulo, Junho, 1986,
pág. 860.
10 Neste sentido, v.g., RAMALHO, Maria do Rosário Palma, Tratado de Direito..., obra citada,
pág. 66 e 667.
11 Sobre esta temática, v.g., DURÁN MUÑOZ, Rafael, “A crise económica e as transições para a
democracia: Espanha e Portugal em perspectiva comparada” in Revista Análise Social, Vol.
XXXII (141), 1997 (2.º), ICS/UL Lisboa, pág. 369 a 401,
12 A este respeito, v.g., RAMALHO, Maria do Rosário Palma, Tratado de Direito do..., obra citada,
pág. 61 a 70, e ainda, RAMALHO, Maria do Rosário Palma, Da Autonomia Dogmática do Direito
do Trabalho, Almedina, Coimbra, Setembro, 2000, pág. 550 a 581.
13 Cumpre notar que a precarização laboral em Portugal não constitui uma novidade do presente,
pois, já no pretérito ano de 1986, era assinalada por, v.g., FERREIRA, José Maria Carvalho, “Mutações
Tecnológicas e as suas Consequências nos Comportamentos Operário e Sindical” in A Crise no
Mundo do Trabalho, Clássica Editora, Lisboa, 2016, pág. 3 a 26, a ocorrência de “mutações
tecnológicas surgidas no âmbito da «terceira revolução industrial»” que ao “reestruturarem o
processo de trabalho e a organização social do trabalho, dão origem, por outro lado, à segmentação
do mercado de trabalho”, que se traduz em “novas modalidades de emprego para o operariado”,



oscilante entre interregnos temporais de maior ou menor agudez.14 Além
disso, quadro agravado, nos tempos mais recentes, pelo surgimento das
novas tecnologias informáticas e pelas realidades do mundo digital,15
inovações que directa e indirectamente muito têm contribuído para o
surgimento quer de novos modelos de vínculos laborais, quer de novas
actividades remuneradas, não raras vezes, consubstanciadas em esquemas
lícitos ou ilícitos que visam a “fuga à relação típica de trabalho”.16

Nos tempos mais recentes, na sequência da crise das “hipotecas
sub- prime nos EUA em 2007- 2009, cujos efeitos foram devastadores na
economia dos Estados Unidos da América, que constituiu a segunda

em que as modalidades mais representativas consistem no “trabalho temporário, trabalho a
tempo parcial, trabalho a tempo integral repartido por dois ou mais operários, trabalho à tarefa,
etc.”, mutações que se repercutiram nas “estruturas clássicas do sindicalismo” e culminaram
na luta entre aqueles que tinham emprego e os outros, os desempregados, ao mesmo tempo
em que criava-se “uma expectativa de instabilidade angustiante”.
14 Além das crises económicas e financeiras ocorridas no início dos anos 70, a emergência
do neoliberalismo, apoiado na crença inabalável do dogma do livre funcionamento do
mercado, da desregulação e da não intervenção do estado, traduzido na adopção de políticas
neoliberais num primeiro momento por REAGAN nos EUA e por THATCHER no Reino Unido nos
anos 80, e num segundo momento nos anos 90, ainda que prosseguindo modelos mitigados,
por BILL CLINTON nos EUA e por TONY BLAIR no Reino Unido, constituiu um contributo incontestável
para o aumento do desemprego, para a degradação da relação de trabalho típica e para o
acentuar da precariedade, como relatam, v.g., STEGER, Manfred B., ROY, Ravi K., Introdução
ao Neoliberalismo (Tradução: Pedro Elói Duarte), Actual Editora, Coimbra, Maio, 2013, pág.
43 e seguintes, e pág. 79 e seguintes.
15 A este respeito, v.g., LEITÃO, Maria da Glória, “O Novo Paradigma do Direito do Trabalho –
Que Futuro para o Direito do Trabalho? Há Direito do Trabalho no Futuro? Os Desafios que
enfrenta o Direito do Trabalho no Séc. XXI, num Mundo em Mudança Acelerada” in Congresso
Europeu de Direito do Trabalho, Almedina, Coimbra, Abril, 2014, pág. 16 e 17, pág. 225 e
226, que de forma contundente afirma que a “evolução tecnológica, e a celeridade que a
caracteriza, associadas ao acesso maciço às novas tecnologias são geradoras de incontornáveis
mudanças económicas, culturais e sociais, com impacto na vida da empresa, e, em consequência
na relação laboral”.
16 Com as devidas adaptações, a expressão mencionada no texto é inspirada em, v.g., VICENTE,
Joana Nunes, A Fuga à Relação de trabalho (típica): em torno da simulação e da fraude à lei,
Coimbra Editora, Coimbra, Julho, 2008, em particular, pág. 147 e seguintes, e também, GOMES,
Júlio Vieira, “O contrato de Trabalho a Termo ou a Tapeçaria de Penélope?”, in Estudos do Instituto
de Direito do Trabalho, Volume IV, Almedina, Coimbra, Outubro, 2003, pág. 37 a 38.



recessão mais significativa vivenciada neste país, após a ocorrência da
Grande Depressão de 1929- 1933”, e que provocou a “perda das suas ha-
bitações a elevado número de americanos, bem como, daria origem à
perda de emprego por milhões de cidadãos americanos que avolumariam
a categoria dos desempregados”, como solução de emergência para “lidar
com a crise, os EUA adoptaram políticas monetárias e fiscais expansionistas
extraordinárias que se revelaram eficazes na prevenção de uma nova
catástrofe financeira”, no entanto, não evitaram que a mesma “atingisse
outras zonas geográficas do mundo, particularmente, a Europa”.17 Dito
de outra forma, o “mais surpreendente sobre a crise do sub- prime consiste
no facto de algo de reduzidas dimensões ter provocado danos incomen-
suráveis”, quando, ironicamente, os “empréstimos sub- prime tiveram
início apenas como uma vasta bolsa do mercado de empréstimos para
habitação dos EUA, e depois transformaram- se como um vírus numa
crise de proporções globais”, não obstante terem possibilitado que, ao
“longo do tempo, corretores, financiadores, bancos de investimento,
agências de classificação e – por algum tempo – investidores, ganhassem
muito dinheiro, enquanto os devedores dos empréstimos envidavam
esforços para manterem as suas habitações”. Em suma, a “atracção pelo
dinheiro tornou os vários actores da cadeia de alimentos sub- prime, cada
vez mais despudorada e, a cada ano que passava, o sub- prime esgotava
os empréstimos mais seguros, colocando mais proprietários em risco de
perder os seus imóveis e, consequentemente colocava toda a economia
mundial nas bordas do abismo”.18

Destarte, como consequência do antedito quadro circunstancial
sócio- económico vivenciado pelos cidadãos americanos, e porque a “ne-
cessidade aguça o engenho”, em face das elevadas taxas de desemprego e
das correspondentes dificuldades sentidas por todos aqueles que foram
confrontados com a perda do emprego e, por conseguinte, de rendimento,

17 Neste sentido, v.g., ZESTOS, George K., The Global Financial Crisis: From US Subprime
Mortgages to European Sovereign Debt, Routledge, New York, 2016, pág. 42.
18 Neste sentido, v.g., ENGEL, Kathleen C., MCCOY, Patricia A., The Subprime Virus – Reckless
Credit, Regulatory Failure, and Next Steps, Oxford University Press, New York, 2011, pág. 13.



tornando- os incapazes de garantir a sua subsistência, bem como dos seus
agregados familiares, no seguimento do desenvolvimento tecnológico da
era digital, a genética criativa que caracteriza a essência humana em mo-
mentos de derradeiras necessidades aflitivas,19 conjugaram- se os factores
necessários que potenciaram o aparecimento de um amplo elenco de
novas actividades económicas desenvolvidas num modelo distinto do
tradicional, integradas, pelo menos na aparência, na denominada economia
compartilhada ou economia colaborativa ou shared economy.20 Cumpre
esclarecer que a economia compartilhada pode ser definida como “um
movimento social e económico alternativo, que compartilha com outros
recursos ociosos não utilizados para reduzir o desperdício e, em última
análise, contribui para o aumento dos interesses comuns na sociedade”21
ou, dito de outra forma, “traduz- se na existência de uma economia baseada
no consumo colaborativo em que os produtos ou bens são partilhados
entre várias pessoas/consumidores” e surge como referência a “actividades
económicas que são usados para maximizar a utilização de recursos ociosos

19 Como é expressamente reconhecido por, v.g., DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel, “La Regulación
de la Economía Colaborativa (El caso «Uber contra el taxi»)” in Revista CEFLEGAL, n.º 175-176,
Agosto-Septiembre 2015, España, 2015, pág. 67, quando afirma que a “recente crise eco-
nómica também contribuiu para o florescimento da economia colaborativa”, a que acresce
o facto de a “deterioração das condições económicas na maioria dos países ocidentais e
as estreitas consequências, têm servido como um poderoso estímulo para muitas pessoas
inventarem, desenvolverem, lançarem ou participarem de actividades económicas colabo-
rativas, a fim de obter um rendimento ou desfrutar de bens ou serviços a que não pode-
riam aceder de modo algum ou sob tais condições favoráveis dentro da estrutura dos
sistemas tradicionais”.
20 Importa notar que na língua espanhola é utilizada a designação “economía colaborativa”
e surge directamente relacionada com as plataformas digitais de mercado, no âmbito da
moderna economía digital, e que “é impulsionada por aplicativos e plataformas que per-
mitem compartilhar elementos ou serviços entre eles, gratuitamente ou através do paga-
mento de uma taxa”, como assevera, v.g., PERINI, Fernando, “La investigación sobre economía
colaborativa en el Sur Global” in Transporte Urbano en la Era de la Economía Colaborativa,
Ciudades Colaborativas, CIPPEC, Buenos Aires, pág. 10 e 11, consultável no endereço elec-
trónico https://www.cippec.org/lab.
21 Neste sentido, v.g., BELK, Russell, “Why Not Share Rather than Own?” in The Annals of the
American Academy of Political and Social Science, 611, May 2007, pág. 126 a 140 (pág. 126
e 127).



por meio do compartilhamento de bens, tais como automóveis, aparta-
mentos, livros e brinquedos”,22 conforme podemos constatar no presente
com os exemplos paradigmáticos já tornados conhecidos da realidade
social, como Airbnb, Wheelz, Uber, Cabify, Lyft,23 através de um novo
modelo apoiado na economia compartilhada em matéria de prestação
de serviços.24

Em face do efeito percursor daquele contexto circunstancial
sócio- económico, mas também, pela influência derivada do processo
evolutivo da técnica e da tecnologia, designadamente, da informática e
das tecnologias da informação, estariam reunidas as condições para ger-
minarem ideias inovadoras, também designadas como destruição criativa,25

22 Neste sentido, v.g., MALHOTRA, Arvind, VAN ALSTYNE, Marshall, “The Dark Side of the Sharing
Economy...and How to Lighten It” in Communications of the ACM, Vol. 57, n.º 11, November,
2014, pág. 24 a 27 (pág. 24). 
23 A respeito dos aplicativos mencionados no texto e com maiores desenvolvimentos, v.g.,
STEPHANY, Alex, The Business of Sharing, Palgrave Macmillan, Hampshire, England, 2015,
pág. 70 e seguintes, e também, DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel, La Regulación de la Economía...,
obra citada, pág. 65, que argumenta no sentido de a “novidade da chamada economia co-
laborativa está no uso das possibilidades abertas pelas tecnologias da informática que
emergem no final do século XX e início do século XXI, que permite que as assimetrias de
informação e os custos de transação que afectam as atividades em apreço sejam bastante
reduzidas, aumentar a escala em que são praticadas e realizá-las de formas diferentes da-
quelas conhecidas tradicionalmente”.
24 Note-se que já no pretérito ano de 2012, v.g., LEITÃO, Maria da Glória, O Novo Paradigma
do Direito do..., obra citada, pág. 226, assinalava que as “grandes tendências nesta evolução
tecnológica, para além da celeridade com que ocorre, podem reconduzir-se a três grandes
grupos: (i) aquilo a que em dialecto web – ou economês, se chama «consumerização» dos
meios de tecnologia de informação e comunicação – o acesso maciço dos utilizadores aos
meios sofisticados desta tecnologia; (ii) a utilização maciça de meios de comunicação móvel;
(iii) a importância das redes sociais”.
25 Neste sentido, v.g., TARRÉS VIVES, Marc, “Economía colaborativa e innovación tecnológica en
el transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo” in IDP – Revista de los Estudios
de Derecho y Ciencia Política, n.º 28, Febrero, 2019, Catalunya, 2019, pág. 23, que reconhece
não ser “fácil discernir se a uberização implica um progresso ou um declínio na economia
contemporânea, mas tem sido demonstrado que o fenômeno tem consequências sobre o
emprego e também, não deve ser esquecido, sobre os impostos”, tanto mais que, em “certo
sentido, pode-se argumentar que nos apresentamos novamente com um cenário de
destruição criativa de um modelo económico e a sua substituição por outro, em que opera



relativas a novas actividades económicas, de que é exemplo a Uber
Technologies Inc., fundada no mês de Agosto do ano de 2008 em São
Francisco, Califórnia,26 e que consiste numa empresa multinacional
norte- americana, prestadora de serviços na área do transporte privado
urbano, através de um aplicativo eletrónico de transporte que permite
a busca por motoristas baseada na localização, oferecendo um serviço
“semelhante” ao tradicional serviço de “Táxi”, não obstante evidenciar
características objectivas que a distinguem deste, como teremos oportunidade
de observar mais adiante.27 O que importa realçar neste ponto introdutório,
consiste no facto de, fruto do “elevado nível de progresso alcançado pelas
tecnologias de informação, que permitiu reduzir exponencialmente o
custo das actividades de aquisição, armazenamento, processamento e
comunicação de informações que os interessados devem realizar para
colaborar na produção e consumo de bens e serviços, trocando- os ou
compartilhando- os” surgindo o modelo da Uber e do seu concorrente
Lyft, como exemplos paradigmáticos, associados a “quatro recentes avanços

uma melhor qualificação dos trabalhadores e até o acesso de novas camadas de população
ao mercado de trabalho”, no entanto, “no presente momento também se objetou que isso
não parece tão claro ao considerar que a irrupção de pelo menos essas novas plataformas
digitais, juntamente com a automação das indústrias e o desenvolvimento da inteligência
artificial, quebraria o princípio de «destruição criativa» na concepção estabelecida pelo
economista Joseph Schumpeter, ao suprimir um número maior de empregos do que será
criado, quando não precarizar os já existentes”, também, SCHNEIDER, Henrique, Creative
Destruction and the Sharing Economy: UBER as Disruptive Innovation, Edward Elgar, Cheltenham,
United Kingdom, 2017, pág. 63, quando esclarece que por muito tempo, a “destruição criativa
permaneceu um termo obscuro cunhado por um economista ainda mais obscuro”, tendo-
se tornado no “chavão da chamada nova economia”, constituída pelas “indústrias de alto
crescimento na vanguarda da tecnologia e uma força motriz do crescimento económico”,
parecendo crível que a “nova economia tenha começado no final dos anos 90, quando
ferramentas de alta tecnologia, como a Internet, e computadores cada vez mais poderosos
começaram a penetrar no mercado de consumidores e empresas”.
26 Conforme é referenciado por, v.g., STONE, Brad, How Uber, Airbnb, and the Killer
Companies of the New Silicon Valley Are Changing the World, Hachette Book Group, New
York, 2017.
27 Neste sentido, v.g., DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel, La Regulación de la Economía..., obra citada,
pág. 82.



tecnológicos que estão na base do seu sucesso”, cujo fundamento primordial
radica na internet, uma vez que possibilita a interligação entre uma
imensidão incomensurável de potenciais interessados na oferta ou na
utilização de uma vasta gama de bens e serviços. Em segundo lugar, mas
não menos relevante, situa- se o “GPS (Global Positioning System ou
Sistema de Posicionamento Global), que permite localizar com elevadas
precisão, velocidade e facilidade para aqueles que actualmente pretendam
aceder ou oferecer tais bens e serviços”. De igual modo, e em terceiro
lugar, encontram- se os “telefones móveis inteligentes, cujos benefícios e
enorme disseminação permitem que um sector cada vez maior da população
solicite tais bens e serviços com enorme facilidade em praticamente
qualquer lugar e a qualquer hora”. Por último, as facilidades proporcionadas
pelas “plataformas de pagamentos telemáticos reduzem os inconvenientes
e os riscos associados aos pagamentos em dinheiro quer para os utilizadores,
quer para os fornecedores”28 daqueles bens e serviços.

A questão que surge premente no âmbito jurídico- normativo e, na-
turalmente, na economia do presente estudo, prende- se com a circunstância
de, “enquanto a destruição criativa e a inovação disruptiva alteram o
panorama empreendedor, a regulamentação, especialmente a regulação
dos mercados sectoriais e a regulação da concorrência, apresentarem- se
susceptíveis de constituírem obstáculos a essa alteração ou até impedirem
a sua concretização”, não obstante, em grande medida, a “maioria dos re-
gulamentos jurídicos não visa intervir diretamente nos resultados dos
mercados”, mas antes, “definir as regras de acesso e de funcionamento
dos mercados”, uma vez que, de acordo com a “lógica subjacente à regu-
lamentação, os agentes económicos são livres para decidirem se querem
ou não envolver- se, desde que ajam em conformidade com as regras
definidas”, as quais serão as “mesmas para todos”. Contudo, será legítimo
argumentar- se que “pelo menos uma faceta da regulação suscita alguma
suspeita”, pois, embora não seja “seu objetivo nem tarefa limitar ou in-

28 Neste sentido, v.g., DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel, La Regulación de la Economía..., obra ci-
tada, pág. 67.



terromper a inovação ou a destruição criativa”, plúrimos “agentes privados
invocam a regulamentação contra a Uber exatamente com essa pretensão”,
não deixando de “reconhecer que a regulação tem pelo menos um efeito
prejudicial na inovação disruptiva”, mostrando- se plausível inferir que,
provavelmente, “esse efeito prejudicial não afecta apenas a ruptura, mas
atinge toda a inovação”,29 bem como, como veremos mais adiante, poderá
traduzir- se num meio idóneo impeditivo do legítimo exercício de direitos
fundamentais não restringidos por instrumentos legislativos, ainda que
se constate tratar- se de novas situações de facto da vida em sociedade, fe-
nómenos sociais não previstos nem regulados juridicamente, e que colocam
em confronto particulares posicionados no mesmo patamar sócio- jurídico.

2 – Delimitação do objecto, justificação e sistemática metodológica
adoptada

O título adotado no presente estudo, na sequência do enquadramento
introdutório que deixámos plasmado no ponto precedente, cremos,
sugere de modo claro qual o objecto nuclear desta nossa incursão inves-
tigatória. No entanto, afigura- se- nos justificado tecermos algumas ob-
servações preliminares adicionais, de modo a que a nossa real e efectiva
pretensão seja de mais fácil compreensão e imune a eventuais equívocos.
Destarte, importa referir que tornou- se público e notório o confronto
social e jurídico em que se envolveram as empresas de serviço de transporte
tradicional de passageiros particulares, vulgarmente designado por “Táxi”
e os seus profissionais motoristas com a empresa Uber Technologies Inc.,
e os seus motoristas associados, em Portugal, assim como noutros países
europeus e em estados terceiros dos vários continentes. A controvérsia,
em apertada síntese, residiu no facto de a empresa Uber Technologies Inc.,
e os seus motoristas, desenvolverem uma actividade económica, no âmbito
da qual ofereciam (e oferecem) a prestação de um serviço de transporte

29 Neste sentido, v.g., SCHNEIDER, Henrique, Creative Destruction and..., obra citada, pág. 92.



particular de passageiros, similar aquele que, desde tempos remotos, era
prestado em exclusivo pelas empresas transporte tradicional de passageiros
particulares, designado por “Táxi”, traduzindo- se o cerne do litígio no
facto de estes estarem adstritos a um rígido e complexo jurídico- normativo
disciplinador do acesso e do exercício da sua actividade,30 em contraponto
com a total inexistência de regulamentação legal aplicável à actividade
económica exercida por aqueles. E neste cenário, muitos argumentos
sociais, económicos e jurídicos, foram esgrimidos de ambos os lados,
tendo sido, curiosamente, decidido judicialmente em primeira instância
e depois confirmado em sede de recurso pela segunda instância, que a
“não observância de leis de interesse público, designadamente as que têm
por objeto o licenciamento da atividade de transporte rodoviário, gera
concorrência desleal com as demais empresas cumpridoras, com os
atinentes danos financeiros, num mercado que o legislador quis devidamente
regulamentado”.31 Ora, uma análise atenta e com sentido crítico do
conteúdo e sentido do segmento textual decisório, desde logo suscita
legítimas e fundadas dúvidas a respeito da questão de saber, como seria
possível aos agentes económicos protagonistas na inserção no mercado
dos transportes de uma inovadora modalidade de prestação de serviços
de transporte particular de passageiros, não regulamentada, coloque- se
na devida saliência, agir de tal modo que a sua actuação seja considerada
como uma inobservância das leis de interesse público, designadamente
as que têm por objeto o licenciamento da atividade de transporte rodoviário,
susceptível de gerar concorrência desleal com as demais empresas cum-
pridoras. Sequencialmente, também não se mostra menos legítimo ques-
tionar se não caberia aos órgãos jurisdicionais chamados a dirimir o
litigio, procederem a um enquadramento constitucional no quadro dos
direitos fundamentais, considerando- se, por uma lado, a inexistência de

30 Trata-se do Decreto – Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com a redação introduzida pela Lei
n.º 35/2016, de 21/11, em vigor a partir de 2017.01.01, publicada no Diário da República,
1.ª Série, n.º 223, de 21 de Novembro de 2016.
31 V.g., Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2017.04.27, Proc.º n.º 7730-15.0T8LSB.L1-8,
consultável in http://www.dgsi.pt.



lei ordinária idónea a disciplinar juridicamente aquela nova actividade
e, por outro, justamente por o exercício daquela actividade por parte da
empresa Uber Technologies Inc., e dos seus motoristas associados/parceiros,
à partida, merecerem a devida tutela constitucional, designadamente,
no âmbito do disposto no artigo 47.º, n.º 1, no que tange à liberdade
de escolha da profissão, e no artigo 61.º, n.º 1, atinente à liberdade de
iniciativa económica privada, ambos da CRP/76, pois, resulta de forma
expressa que só assim aqueles órgãos jurisdicionais cumpririam escru-
pulosamente a letra e o espirito do comando constitucional abrigado o
artigo 203.º da Lei Fundamental,32 como melhor desenvolveremos mais

32 Ainda que o momento possa ser considerado prematuro, não será desajustado recordar
que o artigo 203.º da CRP/76, dispõe que os Tribunais são independentes e apenas estão
sujeitos à lei, proposição normativa que remete directamente, ainda que de forma implícita,
para a ideia, ou melhor dito, princípio do Estado de Direito, pois a referência normativa a
“lei” não deixa de ser uma referência que deve ser interpretada de forma ampla e abrangente
que não se compadece com o conceito de lei em sentido estrito, inscrito no artigo 112.º,
n.º 1, da CRP/76, mas que expressa uma conotação significante inclusiva de toda a ordem
jurídica globalmente considerada, tendo como ponto cardeal hierarquicamente prevalecente,
a Constituição, enquanto Lei Fundamental que, em sentido material na sua intrínseca
amplitude, “regula a criação de outras normas”, como sublinha, v.g., KELSEN, Hans, General
Theory of Norms (Translated by Michael Hartney), Oxford University Press, New York, 1991,
pág. 257 e, deste modo, imperativo se torna reconhecer que aquela referência normativa
impõe a devida sujeição dos Tribunais ao “Direito”, conforme asseveram, v.g., MIRANDA, Jorge,
MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo III, Coimbra Editora, Coimbra,
Dezembro, 2007, pág. 39, e também, CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria
da Constituição, 7.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2003, pág. 243 e seguintes, esclarecendo o
Autor que o “Estado de Direito é um estado constitucional”, que pressupõe a “existência de
uma constituição normativa estruturante de uma ordem jurídico-normativa fundamental
vinculativa de todos os poderes públicos” (cfr., pág. 245), e mais adiante assevera que em
“virtude da dupla vinculação dos tribunais – à constituição e à lei – os juízes, no caso de lei
polissémica, devem procurar atribuir-lhe o sentido mais conforme com os direitos liberdades
e garantias”, por conseguinte, o mesmo paradigma vinculativo aplica-se a fortiori em casos
de inexistência de lei, norma jurídica ou regulamentação legal de determinada situação
concreta da vida real no âmbito de uma relação intersubjectiva privada que surge implicada
no exercício de direitos fundamentais em sentido rigoroso enquanto garantias jurídico-
constitucionais, nas exactas palavras de, v.g., NOVAIS, Jorge Reis, Direitos Fundamentais nas
Relações entre Privados: Dos Deveres de Protecção à Proibição do Défice, Almedina, Coimbra,
Setembro, 2018, pág. 99 e 100.



adiante. Com estes esclarecimentos prévios, deixamos claro que a nossa
intencionalidade analítica tem em vista proceder à abordagem de um
conjunto de questões emergentes das relações intersubjectivas estabelecidas
entre privados, em que surge envolvida a intervenção de direitos funda-
mentais e, considerando- se o disposto no artigo 18.º, n.º 1, da CRP/76,
preceito jusconstitucional que proclama expressamente a aplicação directa
dos direitos, liberdades e garantias (direitos fundamentais “fortes?”)33 e
a sua vinculação a entidades públicas e privadas,34 testar a bondade das
soluções possíveis no quadro da teoria dos deveres estaduais de protecção
dos direitos fundamentais, por oposição às teorias da aplicabilidade
directa ou imediata e da aplicabilidade indirecta ou mediata, e ainda, à
teoria diferenciadora defendida por um certo sector doutrinário nacional.
E este projecto já se encontra quer explícita, quer implicitamente justificado
por tudo o que acima se deixou dito, porém, dois argumentos mais
podem ser invocados. O primeiro prende- se com a assumida discordância
com o conteúdo e sentido das decisões judiciais propaladas das aludidas
instâncias, o segundo porque entendemos que do comando inscrito no
artigo 18.º, n.º 1, da CRP/76, não resulta nem se mostra evidente ser

33 Para uma crítica em relação à dicotomia, direitos, liberdades e garantias versus direitos
económicos, sociais e culturais, v.g., NOVAIS, Jorge Reis, Direitos Sociais – Teoria Jurídica dos
Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamenais, 2.ª Edição Revista e Reformulada, AAFDL,
Lisboa, Janeiro, 2017, pág. 89 e seguintes, em que o Autor expressamente refuta a recusa
da “sua equiparação de princípio aos direitos de liberdade”, por razões que se prendem
com as suas alegadas “características naturais, normativas ou estruturais pretensamente
próprias” do tipo direitos sociais, como “a) a reserva do (financeiramente) possível; b) a es-
trutura de direitos positivos; c) a indeterminabilidade do conteúdo constitucional; e d) a
não universalidade dos direitos sociais” (cfr., pág. 89).
34 Em termos comparativos, não obstante ser esta fase ainda embrionária do nosso estudo,
importa observar que o artigo 1.º, § 3, da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha,
de 23 de Maio de 1949, preconiza que os direitos fundamentais, discriminados a seguir,
constituem direitos diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativo, executivo e
judiciário (extraído da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Tradução de
Aachen Assis Mendonça), Deutscher Bundestag, Janeiro, 2011, pág.18), desde logo resulta
evidente a utilização da expressão “directamente aplicáveis” tanto no comando constitucional
germânico citado como no artigo 18.º, n.º 3, da CRP/76, temática que será melhor abordada
mais adiante.



possível extrair- se toda uma panóplia de consequências perfilhadas pela
maioria da doutrina nacional constitucionalista e não só, quando o
mesmo seja objecto de uma hermenêutica correctiva apoiada numa
eventual redução teleológica da norma abrigada ou na sua interpretação
sinépica em termos holísticos no quadro mais amplo da sistemática cons-
titucional, empreendimento que esperamos ser capazes de levar a cabo,
do qual resulta a opção feita pela aludida teoria dos deveres estaduais de
protecção dos direitos fundamentais.

A sistemática metodológica35 que servirá de bússola orientador neste
nosso périplo investigatório assentará num primeiro momento na
abordagem jurídico- exegética do normativo abrigado no artigo 18.º, n.º
1, da CRP/76, a qual permitirá uma formulação de algumas conclusões
iniciais necessárias à adequada discussão da controvérsia suscitada entre
as empresas de serviço de transporte tradicional de passageiros particulares,
vulgarmente designado por “Táxi” e os seus profissionais motoristas com
a empresa Uber Technologies Inc., e os seus motoristas associados/parceiros
em Portugal e, por fim, estarmos em condições de testar convenientemente
a aplicação da teoria selecionada como remédio ajustado à resolução do
predito conflito, objecto que, na nossa óptica, aqueles órgãos jurisdicionais
não lograram alcançar. De resto, em termos de enquadramento histó-
rico- social e espácio- temporal, este nosso estudo reporta- se em exclusivo
ao hiato temporal que antecedeu a aprovação e entrada em vigor da Lei

35 Cumpre notar a este respeito que “a metodologia jurídica não se mostra de pleno
subordinada a esquemas de lógica-formal, uma vez que no pensamento jurídico relevam
outros factores preponderantes, designadamente, axiológicos ou valorativos, que não se
deixam capturar por meros raciocínios lógico-indutivos ou lógico-dedutivos, como sucede,
por exemplo com os métodos interpretativos, em particular, o sistemático e o teleológico,
não constituindo o “objecto da arte jurídica” uma “verdade absoluta, nem uma verdade
formalmente, pressuposta ou postulada, axiomática”, consistindo antes, numa “questão
aporética e não apodítica”, como salienta, v.g., CUNHA, Paulo Ferreira da, Filosofia do Direito
– Fundamentos, Metodologia e Teoria Geral do Direito, 2.ª edição, revista, actualizada e
desenvolvida, Almedina, Coimbra, Março, 2013, pág. 570, e também, LAMEGO, José, Elementos
de Metodologia Jurídica, Almedina, Coimbra, Setembro, 2016, pág. 183, a respeito do novo
“«estilo de pensamento» (...) distinto do pensamento lógico-dedutivo e sistemático”, que se
manifesta como “pensamento «aporético» ou «problemático»”.



n.º 45/2018 de 10 de Agosto, que aprovou o regime jurídico da atividade
de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos des-
caracterizados a partir de plataforma eletrónica e que iniciou a sua vigência
em 2018.11.01.36

36 Conforme resulta do disposto no seu artigo 33.º, em articulação com a data de publicação
no Diário da República, 1.ª Série n.º 154, de 2018.08.



O FINANCIAMENTO DOS PARTIDOS
POLÍTICOS E DAS CAMPANHAS ELEITORAIS
Os custos da democracia e a relação 
entre dinheiro e política



ÍNDICE

INTRODUÇÃO ........................................................................ 203

1 – DELIMITAÇÃO DO OBJECTO E JUSTIFICAÇÃO ...... 209

2 – PROLEGÓMENOS ............................................................ 217
2.1 – A Democracia .............................................................. 217
2.2 – O Direito Eleitoral ....................................................... 225
2.3 – Os Partidos Políticos .................................................... 227
2.4 – As campanhas eleitorais ................................................ 234

3 – A RELAÇÃO ENTRE DINHEIRO E POLÍTICA 
E OS CUSTOS DA DEMOCRACIA ....................................... 239

3.1 – O financiamento dos partidos políticos
3.2 – O financiamento das campanhas eleitorais

4 – OS MECANISMOS DE CONTROLO 
DE FINANCIAMENTO E “ACCOUNTABILITY” ................. 273

CONCLUSÕES ......................................................................... 287

BIBLIOGRAFIA ........................................................................ 291



INTRODUÇÃO

No pretérito ano de 1968, GIOVANNI SARTORI afirmou que “os cidadãos
nas democracias ocidentais são representados através de e por partidos” e “isso
é inevitável”1 e deste modo, nas hodiernas sociedades democráticas, mos-
tra- se indiscutível a importância dos partidos políticos,2 no concreto
contexto do modelo de democracia representativa3 vigente em plúrimos

1 Assim, v.g., SARTORI, Giovanni, “Representation” in International Encyclopedia of the Social
Sciences, Volume 13, Macmillan Company & The Free Press, New York, 1968, pág. 471,
acrescentando de seguida que a “função de representar o interesse nacional, uma vez atri-
buída ao Soberano e depois ao Parlamento, é agora cumprida pelo partido”, e também,
SARTORI, Giovanni, Elementos de Teoría Política (Versión española de M.ª Luz Morán), Alianza
Editorial, Madrid, 1992, pág. 240.
2 O conceito de partidos políticos, ainda que de forma sintética, será desenvolvido no ponto
2.3 infra, porém sobre esta temática e com maiores desenvolvimentos, v.g., COTTA, Maurizio,
Democracia, Partidos e Elites Políticas (Tradução: João Pedro Ruivo e Rita Garnel), Livros
Horizonte, Lisboa, 2008, pág. 19 e 20, que apresenta uma definição de partidos políticos
como “estruturas internamente articuladas em que ocorrem dinâmicas complexas”, como
“agregados de indivíduos que partilham interesses, valores, ideais e programas comuns”,
mas que se traduzem em uma “organização que transcende esses mesmos indivíduos”, por
seu turno, WEBER, Max, A Política como Vocação (Tradução: Maurício Tragtenberg), Editora
Universidade de Brasília, Brasília-DF, 2003, pág. 51, que define partido político como uma
“empresa política que assume a forma de uma organização de interesses”, ou seja, “um
número relativamente pequeno de homens interessados pela vida política, isto é, para
participar do poder, escolhe adeptos, apresenta-se ou apresenta seus protegidos como
candidatos a cargos eletivos, reúne os recursos financeiros exigidos e põe-se à rua à procura
de votos”.
3 Para uma definição de democracia representativa em termos introdutórios, não obstante
o conceito ser objecto de abordagem mais desenvolvida em momento mais avançado do
presente estudo, v.g., COTTA, Maurizio, Democracia, Partidos e..., obra citada, pág. 69 e 82,
que alude à sua concepção como um “processo de baixo para cima, em que os cidadãos,
por via do processo eleitoral, expressam as suas ideias sobre o modo como o governo deve
agir e seleccionar os seus delegados para governar o país”, e também, DUVERGER, Maurice,
Instituciones Políticas y Derecho Constitucional (Traducción: Elíseo Aja), 6.ª Edición, Barcelona,
Septiembre, 1980, pág. 80. 



e diversos territórios geográficos histórico- culturais heterogéneos,4 em
virtude do pluralismo político- ideológico e sócio- económico que os
mesmos perfilham e difundem5 através dos específicos mecanismos do
Estado de Direito e democrático, designadamente, das campanhas eleitorais
que precedem a realização periódica de eleições e da correspondente com-
petição eleitoral.6 Com efeito, as “eleições representam o método democrático
específico de designação dos representantes do povo” e “talvez sejam o
método que mais se identifica com o controlo do governo pelo povo que
se possa alcançar nas modernas sociedades industrializadas de massas
móveis”.7 Neste contexto, a democracia representativa evidencia correlações
indissociáveis com os conceitos de partidos políticos, campanhas eleitorais
e eleições,8 cuja abordagem não pode deixar de ser eminentemente jurí-

4 Neste sentido, v.g., KRENNERICH, Michael, ZILLA, Claudia, “Elecciones y Contexto Político” in
Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, 2.ª Edición, FCE, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, México,
2007, pág. 39, quando os Autores asseveram que “nenhuma eleição é igual a outra”, porquanto
enquadradas “em contextos sociais e políticos heterogêneos, tanto no sentido estrutural
como no sentido conjuntural, as eleições variam muito em relação à sua competitividade
e às funções políticas que desempenham”, e também, NOHLEN, Dieter, La Democracia –
Instituciones, Conceptos y Contexto, Fondo Editorial de la UIGV, Lima, Perú. Febrero, 2010,
pág. 72, quando assevera que a “democracia contemporânea constitui um fenómeno
mundial”, ainda que “este mundo seja muito díspar”, acrescentando mais adiante que o
“panorama da democracia contemporânea inclui hoje países fora do âmbito tradicional: o
mundo anglo-saxónico e europeu” (cfr., pág. 75).
5 Ainda que “os partidos políticos sejam hoje o alvo de críticas à democracia” como sublinha,
v.g., NOHLEN, Dieter, La Democracia..., obra citada, pág. 80.
6 Neste sentido, v.g., WARE, Alan, Partidos Politicos y Sistemas de Partidos, Ediciones Istmo,
Madrid, 2004, pág. 441
7 Neste sentido, v.g., NOHLEN, Dieter, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 3.ª Edición,
Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pág. 11.
8 Neste sentido, v.g., DUVERGER, Maurice, Instituciones Políticas y..., obra citada, pág. 85, quando
assevera que os “partidos políticos constituem uma instituição essencial dos regimes liberais”,
não obstante, “não serem previstos pelo modelo democrático, nasceram e desenvolveram-
-se ao mesmo tempo que as eleições e a representação”, acrescentando mais adiante que
“sem partidos políticos, o funcionamento da representação política, isto é, a própria base
das instituições liberais, é impossível” e ainda “os partidos ajudam a consciência política dos



dico- normativa, no sentido de se definir e delimitar o concreto palco de
actuação institucional dos partidos políticos no quadro do Estado de
Direito e Democrático,9 ainda que auxiliada por outras áreas científicas
como a ciência política e a sociologia política.10

Em síntese, a ideia central do presente estudo parte daquela premissa
aludida supra, que se traduz na circunstância que decorre da “prática
política actual que sugere que os partidos políticos são actores cruciais
em eleições democráticas”, id est, “em democracias estabelecidas, nor-
malmente são os partidos políticos que indicam os candidatos a cargos
públicos, organizam as campanhas eleitorais altamente visíveis e organizadas,
e cujos nomes (juntamente com os seus candidatos indicados) aparecem
no boletim de voto”.11 Destarte os partidos políticos assumem uma
posição de charneira no espectro sócio- político no quadro do pluralismo
democrático ideologicamente concorrencial e competitivo,12 com particular

cidadãos e permitem a escolha mais clara no momento das eleições” (cfr., pág. 89 e 90), e
também, WARE, Alan, Partidos Politicos y..., obra citada, pág. 25 e seguintes.
9 Como assevera, v.g., GAUJA, Anika, Political Parties and Elections: Legislating for Representative
Democracy, Ashgate Publishing, England, 2010, pág. 5, importa atender ao “impacto potencial
que a regulação jurídica pode ter sobre os partidos como organizações e o caráter do sistema
democrático mais amplo no qual eles operam”, e também, DUVERGER, Maurice, Instituciones
Políticas y..., obra citada, pág. 71, quando afirma que o “princípio da legalidade e a hierarquia
das normas jurídicas garantem, em cada grau esta limitação dos governantes e da elite,
aos governados os meios necessários para se opor aos actos ilegais”.
10 Neste sentido, v.g., NOHLEN, Dieter, Tratado de derecho electoral comparado de América
Latina, 2.ª Edición, FCE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de
Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto
Federal Electoral, México, 2007, pág. 23, quando assevera que “é evidente que, devido às
várias conexões do direito eleitoral com outros ramos do direito, com a sociologia e
especialmente com a ciência política, estamos de facto enfrentando uma disciplina científica
específica e independente, mesmo que até agora não tenha sido assim realizado no direito
ou em outras disciplinas”.
11 Neste sentido, v.g., GAUJA, Anika, Political Parties and..., obra citada, pág. 1.
12 Conforme assinalam, v.g., KRENNERICH, Michael, ZILLA, Claudia, Elecciones y Contexto...,
obra citada, pág. 39, em “uma democracia, a natureza competitiva das eleições constitui
uma condição sine qua non”, realçando mais adiante que “eleições competitivas foram e
continuam a ser o núcleo das regras do jogo democrático” (cfr., pág. 44), e também, DUVERGER,
Maurice, Instituciones Políticas y..., obra citada, pág. 72, que afirma que as “eleições



relevância em períodos eleitorais em que os combates ideológicos e pro-
gramáticos em termos político- partidários assumem capital importância
na conquista de lugares governativos e ou parlamentares, conferindo a
correspondente legitimidade aos eleitos para o exercício dos preditos
cargos públicos.13 Dito de outra forma, resulta evidente que a realidade
contemporânea do espaço político democrático de cariz representativo
reclama a mediação entre a sociedade civil e as instituições estaduais go-
vernativas, e esta mediação é estabelecida pelos partidos políticos quer
enquanto instrumentos cruciais de efectivação da democracia representativa,
quer como organizações agregadoras de interesses e pretensões sociais
identitárias de uma certa ideologia, idóneas à sustentação da necessária
legitimidade da representatividade política na tomada de decisões das
questões públicas.14 Contudo, da concepção holística do modelo de de-
mocracia representativa que não prescinde da existência e intervenção
dos partidos políticos, derivam implicações de vária e diversa ordem, que
se reflectem na própria estrutura organizativa destes,15 na sua constituição
e na garantia sua manutenção quotidiana, bem como, nas respectivas ac-
tividades político- partidárias no decurso das campanhas eleitorais enquanto
“conjunto de operações políticas e materiais a cargo das candidaturas,
tendo por destinatários – e também como sujeitos activos – os cidadãos
eleitores” e como “condição para a plenitude da escolha a fazer pelo meio

competitivas, nas quais os cidadãos escolhem entre vários candidatos, são a pedra angular
das democracias liberais”.
13 Conforme sublinha, v.g., DUVERGER, Maurice, Instituciones Políticas y..., obra citada, pág.
71, quando esclarece que a “eleição é a base do modelo democrático” e constitui “um pro-
cedimento de designação dos governantes opostos à herança, à cooptação ou à conquista
violenta, que são os meios autocráticos”, e também, NOHLEN, Dieter, Elecciones y Sistemas
Electorales, 3.ª Edición, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1995, pág. 11.
14 Neste sentido, v.g., KATZ, Richard S., “Democracy and the Legal Regulation of Political Parties”
in Regulating Political Parties – European Democracies in Comparative Perspective, Leiden
University Press, Leiden, 2014, pág. 19, em que o Autor utiliza o termo “articulação” o qual
reporta às “funções expressivas dos partidos” e o termo “agregação” o qual relaciona às
“funções de governo“.
15 A respeito das actividades desenvolvidas pelas organizações dos partidos políticos, v.g.,
WARE, Alan, Partidos Politicos y..., obra citada, pág. 182 a 184.



do voto”.16 Entre as várias implicações possíveis, aquela que aqui nos
interessa prende- se, justamente com os denominados “custos com a
Democracia” e a correspondente relação entre política e dinheiro,17 mor-
mente, os custos que se traduzem no financiamento dos partidos políticos
e das campanhas eleitorais, temática que constituirá o objecto central
deste nosso estudo e que será melhor delimitada no ponto seguinte.

16 Assim, v.g., MIRANDA, Jorge, Direito Eleitoral, Almedina, Coimbra, Julho, 2018, pág. 223.
17 A temática seleccionada e que se mostra referida no subtítulo do presente estudo, foi
inspirada em, v.g., CASAS-ZAMORA, Kevin, ZOVATTO, Daniel, The Cost of Democracy: Essays on
Political Finance in Latin America, International IDEA – International Institute for Democracy
and Electoral Assistance, Sweden, 2016, SMUK, Péter, Costs of Democracy, Gondolat, Budapest,
2016, KAPUR, Devesh, VAISHNAV, Milan, Costs of Democracy: Political Finance in India, Oxford
University Press, New Delhi, India, 2018.
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1 – INTRODUÇÃO

1.1 – Enquadramento introdutório

A título de mera reflexão inicial, cremos não ser desajustado convocar
as elucubrações filosóficas apresentadas por BYUNG- CHULHAN, quando
assevera que a “sociedade da transparência é uma sociedade da informação”
e, nesse sentido, a “informação é, como tal, um fenómeno de transparência,
porque carece de toda a negatividade”, traduzindo- se em uma “linguagem
positivada, operacionalizada”,1 mas acaba por concluir que a “sociedade
da transparência não só carece de verdade, mas também de aparência”,
pois, nem “a verdade nem a aparência são tão aparentes”, apenas o “vazio
é completamente transparente” e para “banir esse vazio, uma massa de
informações é colocada em circulação”. No entanto essa “massa de in-
formações e imagens é uma plenitude em que o vazio ainda é visível”,
de que resulta a circunstância contingente que se traduz em uma relevante
inferência: um “aumento na informação e comunicação não esclarece o
mundo sozinho”, e por isso, o Autor considera que a “transparência
também não traz clarividência”, uma vez que a “massa de informação
não gera nenhuma verdade”, ao invés, quanto “mais informações são di-
fundidas, mais intrincado o mundo se torna”, pois a “hiperinformação
e a hipercomunicação não reflectem nenhuma luz no escuro”.2 As ideias
de BYUNG- CHUL HAN que aqui transcrevemos permitem- nos delinear
o cerne da questão que pretendemos problematizar desenvolvida e fun-
damentadamente no domínio jurídico- normativo, designadamente, no
que tange ao conteúdo, sentido e alcance do princípio da transparência
administrativa no âmbito da contratação pública e das suas inter- relações

1 V.g., HAN, Byung-Chul, La sociedad de la transparencia (Traducción de Raúl Gabás), 1.ª
edición, 5.ª impresión, Herder Editorial, Barcelona, España, 2013, pág. 77.
2 Ibidem, pág. 79 e 80.



com o direito de acesso à informação pública administrativa, quer numa
perspectiva teórica ou dogmática, quer na respectiva vertente pragmática
no que concerne aos efeitos reflexivos, uma vez que esta será sempre,
ainda que com gradações diversas, a componente estrutural de que aquela
depende.3

O espaço de liberdade democrática das sociedades modernas legitima
que os cidadãos questionem as decisões políticas dos seus governantes,
procurem obter informações e esclarecimentos sobre a utilização dos di-
nheiros públicos, sobre a celebração de contratos que implicam investimentos
financeiros mais ou menos avultados, por exemplo, numa área sensível
e de relevante interesse comunitário generalizado que é a da saúde, quando
esteja em causa a construção de uma nova unidade hospitalar ou outro
projecto de dimensão similar, hipóteses susceptíveis de levantar dúvidas
sobre a bondade, rigor e adequação das opções adoptadas em detrimento
de outras possíveis.4 Por isso, em face de todas estas e outras incógnitas

3 Neste sentido, v.g., ANTUNES, Luís Filipe Colaço, “Mito e Realidade da Transparência Administrativa”
in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Afonso Rodrigues Queiró, Volume II, BFDUC,
Coimbra, 1993, pág. 14 a 24, e em particular, pág. 53, em que extrai a conclusão no sentido
em que o “direito de acesso aos documentos administrativos, enquanto direito subjectivo
público, deve ser reconhecido a todos e não só aos interessados, tendo em vista os objectivos
da transparência e imparcialidade da actividade administrativa”, e também, CORREIA, José
Manuel Sérvulo, “O direito à informação e os direitos de participação dos particulares no
procedimento e, em especial, na formação da decisão administrativa” in Cadernos de Ciência
de Legislação, n.º 9/10, INA, Lisboa, Janeiro – Junho, 1994, pág. 133 e 134, ao afirmar que o
“Código do Procedimento Administrativo português (CPA) não ignora tal interdependência:
basta ver que, a par de um princípio da administração aberta, consagrada fundamentalmente
no acesso aos documentos constantes de processos já concluídos, se estrutura um direito
à informação sobre o andamento dos procedimentos, reservado sobretudo àqueles que
nestes procedimentos sejam directamente interessados, por outras palavras, àqueles a quem
a participação no procedimento é salvaguardada”, e ainda, aparentemente, BUIJZE, Anoeska,
The principle of transparency in EU law, Utrecht University Repository, 2013 (consultável no
sítio da internet com o endereço electrónico https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/269787),
pág. 83, PLAUTH, Melanie, Die Rechtspflicht zur Transparenz im europäisierten Vergaberecht,
Bundesanzeiger Verlag, Colônia, Deutschland, 2017, pág. 54.
4 Como sublinham, v.g., MENDEL, Toby, Freedom of Information: A Comparative Legal Survey,
UNESCO House, New Delhi, India, 2003, pág. iii, que faz referência à informação como o
“oxigénio da democracia” e, na sequência, assevera que a “informação é essencial para a



inquietantes, a questão de saber se aquelas decisões são transparentes
surge compreensivelmente justificada perante os actuais níveis elevados
de descrédito ou de desconfiança do poder público por parte dos cidadãos
em geral.5 Por outra banda, surge incontestável a relevância da contratação
pública quer como um dos instrumentos de mercado a utilizar para
alcançar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, assegurando
simultaneamente a utilização mais eficiente dos fundos públicos, quer
como instrumento viabilizador da participação das pequenas e médias
empresas na contratação pública, e de permitir que os adquirentes utilizem
melhor os contratos públicos para apoiar objetivos sociais comuns.6 Da
conjugação dos preditos factores e tendo em vista garantir a consecução
de uma concorrência sadia, enquanto “elemento dinamizador da construção
do mercado interno europeu”, correlacionado com “as quatro liberdades
(de circulação, de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais)”,7
resulta imperioso a tomada de medidas que garantam quer fluxos infor-
mativos efectivos, quer a adopção de deveres procedimentais transparentes
em todas as fases de que dependa a concretização da contratação pública,
encontrando- se assim reunido o lastro fundamentante da elevação da
transparência e da publicidade8 a princípios jurídicos, na esteira do que

democracia em vários níveis”, por um lado, porque a “democracia consiste na capacidade
de participação efectiva dos indivíduos na tomada de decisões que os afecta” e, por outro,
porque as “sociedades democráticas têm uma ampla gama de mecanismos participativos,
variando entre eleições regulares e a existência de órgãos de controlo pelo cidadão, por
exemplo, dos serviços públicos de ensino e ou de saúde, a instrumentos de participação
na aprovação de projetos de leis e de adopção de políticas públicas”.
5 A este respeito, v.g., WOOLF, Steven H., “The Transparency of Health Policy Decisions” inTransparency
in Public Policy – Great Britain and the United States, Palgrave Macmillan, Basingstoke, United
Kingdom, 2000, pág. 10.
6 Extracto do considerando n.º 2 da Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 26 de Fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva
2004/18/CE, publicada no JOUE de 2014.03.28.
7 Neste sentido, v.g., ESTORNINHO, Maria João, Curso de Direito dos Contratos Públicos, 2.ª
Reimpressão da Edição de Outubro/2012, Almedina, Coimbra, Agosto, 2014, pág. 371.
8 Conforme salienta, v.g., GONÇALVES, Pedro Costa, Direito dos Contratos Públicos, Volume I,
2.ª Edição, Almedina, Coimbra, Janeiro, 2018, pág. 340, a “obrigação de transparência se



já se constatava no quadro evolutivo do Direito Administrativo a partir
da década de setenta do século XX.9

Contudo, desde tempos remotos na história das sociedades que a
“existência de segredos (arcana imperii) tem sido desde o início uma manifestação
de poder, inicialmente como um instrumento dele” e “graças a esses planos
e práticas secretas, os direitos do governo (iura imperii) são mantidos”. No
entanto, “séculos depois, a informação como conhecimento passaria a ser
entendida não como um instrumento de poder, mas como um poder em
si; portanto, seria zelosamente guardada pelos governos, que continuariam
a ser considerados essencialmente secretos por natureza”. Na mesma linha
de raciocínio, “Francis Bacon diria que o governo «é parte do conhecimento
secreto e da ocultação, em ambos os sentidos, em que as coisas são consideradas
secretas: algumas porque são difíceis de saber e outras porque não é conveniente
publicá- las», por isso «todos os governos são obscuros e invisíveis»”. Por outro
lado, “na direção oposta, os governados devem, em face das circunstâncias
ser claros e transparentes para com os governantes”.10 Neste domínio dos

destina, nomeadamente, a garantir a ausência de risco de arbitrariedade por parte da
entidade adjudicante”, impõe que “todas as informações técnicas necessárias à boa
compreensão do anúncio e das peças do procedimento sejam disponibilizadas ao conjunto
dos operadores económicos que participam no procedimento”, e ainda, “que a entidade
adjudicante assegure um grau de publicidade adequado que permita não só promover a
abertura à concorrência, como também controlar a prossecução do princípio da imparcialidade
do procedimento pré-contratual”, ou seja, por um lado, obstar à ocorrência de favoritismos
no seio da contratação pública e, por outro, tornar público e de mais fácil sindicância a
actuação administrativa da entidade adjudicante, objectivo que parece resultar do teor
literal dos considerandos n.ºs 45, 52, 58, 59, 61, 68, 73, 90 e 126 da Diretiva 2014/24/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Fevereiro de 2014, bem como, dos considerados
n.ºs 9, 10, 15 e 16 da Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de
Janeiro de 2003, relativa ao acesso do público às informações sobre ambiente, dos
considerandos n.ºs 2 e 5 da Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 17 de Novembro de 2003, relativa à reutilização de informações do sector público.
9 A respeito do surgimento da transparência administrativa, v.g., ANTUNES, Luís Filipe Colaço,
Mito e Realidade da..., obra citada, pág. 3 a 6, e também, CHEVALLIER, Jacques, “Le mythe de
la transparence administrative”, in Information et transparence administrative, PUF (éditeur),
Paris, 1988, pág. 239 e 240.
10 Neste sentido, v.g., COTINO HUESO, Lorenzo, Teoría y realidad de la transparencia pública
en Europa, 2003, pág. 8, disponível no sítio da internet com o endereço electrónico



registos históricos, constata- se que a origem do vocábulo “transparência” terá
ocorrido em “meados da década de setenta, com o questionamento do modelo
administrativo tradicional: a figura do segredo desvalorizado, desacreditado
e afectado por um sinal negativo, viria a opor- se à figura antitética da
transparência concebida como pura positividade em relação ao sigilo, e
construída em oposição a ele, o conceito de transparência permite ancorar
e fixar a representação de uma administração diferente capaz de renovar em
profundidade o sentido das suas relações com a sociedade”, por conseguinte,
seriam iniciadas “grandes reformas no final da década de 1970, e a abordagem
das múltiplas facetas do sigilo administrativo parece ter feito parte dessa
ambição: a adoção de um conjunto de medidas concretas destinadas a inflectir
princípios de funcionamento administrativo e modos de contacto com
o administrado, amalgamando e condensando as diversas fórmulas usadas
para dar conta destas mutações” com expressões como «maison de verre»,
«administration au grand jour», «troisième génération des droits de
I’homme», «démocratie administrative», entre outras.11

Em virtude de plúrimas e legítimas razões, a temática relativa à trans-
parência surge recorrente nas controvérsias políticas da actualidade,12

http://docplayer.es/11550709-Teoria-y-realidad-de-la-transparencia-publica-en-europa%20
lorenzo-cotino-hueso-2003.html, e também, COTINO HUESO, Lorenzo, “El derecho fundamental
de acesso a la información, la transparencia de los poderes públicos y el Gobierno Abierto: Retos
y oportunidades” in Régimen jurídico de la transparencia en el sector público – Del derecho
de acceso a la reutilización de la información, AAVV, Editorial Aranzadi, Pamplona, España,
2014, pág. 43 a 48.
11 Neste sentido, v.g., CHEVALLIER, Jacques, Le mythe de la transparence administrative...,
obra citada, pág. 239 e 240, e também em sentido próximo, RIVERO, Jean, Direito Adminis-
trativo (Tradução: Rogério Ehrhardt Soares), Almedina, Coimbra, 1981, pág. 112 e 113.
12 Não obstante, como salienta, v.g., ABRAM, Simone, “Transparency and participation: partnership
and hierarchies in British urban regeneration” in Transparency in a New Global Order – Unveiling
Organizational Visions, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdom, 2008, pág.
202, ao afirmar que, como “um conceito político, a transparência pode parecer sugerir que
as práticas ou conhecimentos existentes devem ser revelados, mas nas esferas democráticas
contemporâneas, a transparência pode ser usada para criar objectos de observação socializada,
para tornar existente um modo particular de pensar a política e o governo e como meio de
legitimação do poder”, porém, as “discussões sobre transparência no discurso governativo
surgem quase exclusivamente metafóricas” sendo usual o recurso a “metáforas arquitetónicas



assumindo uma relevância incontestável na maioria dos diversos debates
que ocorrem relacionados com matérias legislativas, tidos como pontos de
partida, não raras vezes ingénua e ou cinicamente prosseguidas, de pretensas
reformas administrativas demasiado ambiciosas e, por isso, inalcançáveis
ou inexequíveis.13 Todavia, a evolução das sociedades modernas, fomentada
pela globalização económica e financeira tem revelado transmutações pro-
fundas, nos métodos de tratamento e difusão da informação por parte dos
Estados, tendo em vista a consecução de níveis mais elevados de uma
exigência política de amplitude internacional,14 denominada “good governance“
ou apenas “governance”, cuja génese terá derivado dos desenvolvimentos
ulteriores relativos à gestão da res publica15, e que terá conferido um novo
interesse na publicitação da informação governativa, não raras vezes discutida
sob os títulos de “abertura”, de “transparência” e de “informação do setor
público”.16 Destarte, a transparência surge elevada a elemento componente
essencial da good governance, assumindo especial relevância jurídica. Aliás,
já em KANT, encontramos a apologia da publicidade na sua dupla vertente,

de transparência, incorporadas literalmente como extensões de vidro que visam permitir
uma visão de dentro e de fora dos edifícios onde a atividade governamental ocorre”.
13 Neste sentido, v.g., OLIVER, Richard W., What is Transparency? McGraw-Hill, New York, 2004,
pág. 1 e 2, e também, PLAUTH, Melanie, Die Rechtspflicht zur Transparenz..., obra citada, pág.
19, FORSSBAECK, Jens, OXELHEIM, Lars, “The Multifaceted Concept of Transparency” in The Oxford
Handbook of Economic and Institutional Transparency, Oxford University Press, New York,
2015, pág. 3 a 30, HOOD, Christopher C., “Transparency” in Encyclopedia of Democratic Thought,
Routledge, London, 2001, pág. 863 a 868. A respeito da evolução histórica da transparência,
v.g., COTINO HUESO, Lorenzo, Teoría y realidad de...obra citada, pág. 8 a 13.
14 No quadro da União Europeia, v.g., VOGIATZIS, Nikos, The European Ombudsman and Good
Administration in the European Union, Palgrave Macmillan, London, United Kingdom, 2018,
pág. 37 e seguintes, asseverando o Autor que a “inclusão deste direito na Carta é inovadora,
na medida em que é uma das primeiras cartas europeias e até internacionais de direitos
fundamentais que reconhecem explicitamente a boa administração como contendo direi-
tos processuais subjectivos”, na esteira do entendimento perfilhado pelo Provedor de Jus-
tiça Europeu, o qual considerava que na “sua opinião, uma abordagem moderna em relação
aos «padrões de direitos humanos» engloba o direito a uma «administração pública aberta,
responsável e com espírito de serviço»”.
15 Neste sentido, v.g., BUIJZE, Anoeska, The principle of transparency..., obra citada, pág. 3. 
16 Neste sentido, v.g., ERKKILÄ, Tero, Government Transparency: Impacts and Unintended
Consequences, Palgrave Macmillan, Basingstoke, United Kingdom, 2012, pág. 3.



id est, quer como princípio moral, quer como princípio jurídico17, um
princípio que deveria ser adaptado a um modelo formal que garantisse a
publicação das normas jurídicas, como um requisito essencial à exigência
de cumprimento das mesmas, postulando o Autor que “a interdição da
publicidade impede o progresso de um povo para o melhor, mesmo no
que concerne à menor das suas exigências, a saber, o seu simples direito
natural”.18 Em um outro contexto épico, também JEREMY BENTHAM
enaltece os benefícios da publicidade relativamente ao funcionamento ins-
titucional do parlamento, alegando que permite “conter os membros da
assembleia nos limites das suas obrigações”, uma vez que, quanto “mais
exposto seja o exercício do poder político a um conjunto de tentações,
tanto mais ponderosos motivos devem ser facultados aqueles que se
encontram investidos naquele poder, de modo a que possam descartá- las:
mas a vigilância do público é a mais constante e universal de todos”,19 en-
tendimento que deixa evidente uma clara exaltação da capacidade pública
de escrutínio da actuação dos detentores do poder público, in casu, do

17 A este respeito, v.g., KANT, Immanuel, A Paz Perpétua e Outros Opúsculo (Tradução: Artur
Morão), Edições 70, Lisboa, Agosto, 2016, pág.178-185, em particular quando assevera que
“são injustas todas as acções que se referem ao direito de outros homens cujas máximas
não se harmonizem com a publicidade” (pág. 178), para logo de seguida afirmar que este
“princípio não deve considerar-se apenas como ético (pertencente à doutrina da virtude)
mas também como jurídico (concernente ao direito dos homens). A este respeito, v.g.,
DOYLE, Michael W., “Kant and Liberal Internationalism” in Toward Perpetual Peace and Other
Writings on Politics, Peace, and History (Translated by David L. Colclasure), Yale University
Press, New York, 2006, pág. 228, sustentando o Autor que “Internamente, a publicidade
ajuda a garantir que os funcionários das repúblicas ajam de acordo com os princípios que
professam considerados justos e de acordo com os interesses dos eleitores que afirmam
representar. Internacionalmente, a liberdade de expressão e a comunicação efetiva de con-
cepções precisas da vida política de povos estrangeiros são essenciais para estabelecer e
preservar o entendimento de que depende a garantia de respeito”.
18 Assim, v.g., KANT, Immanuel, O Conflito das Faculdades (Tradução: Artur Morão), Edições
70, Lisboa, 1993, pág. 107, e também, HAN, Byung-Chul, La sociedad de la..., obra citada,
pág. 85, quando assevera que a “sociedade da transparência de Rousseau apresenta-se
como uma sociedade de total controlo e vigilância” e, por isso, a “exigência de transparência
de coração que Rousseau suscita traduz-se em um imperativo moral”.
19 Neste sentido, v.g., BENTHAM, Jeremy, Tácticas parlamentarias, Primera edición, Cámara
de Diputados, Mesa Directiva, LXII Legislatura, Mexico, 2015, pág. 102.



poder parlamentar através do conhecimento das respectivas condutas. Por
seu turno, MAXWEBER viria a defender a ideia que se traduzia na constatação
de que o “governo burocrático consiste, pela sua própria tendência, num
governo que exclui a publicidade”, pois, a “burocracia esconde, tanto
quanto possível, o seu conhecimento e a sua atividade diante das críticas”
e deste modo, a “tendência ao sigilo deriva, em certos sectores do governo,
da sua própria natureza, cuja manifestação ocorre sempre que lida com os
interesses do poder, mantidos pela organização correspondente, seja diante
de concorrentes económicos de uma empresa privada, seja quando se trata
de organizações políticas, opositoras de organizações estrangeiras poten-
cialmente inimigas”.20 Na mesma linha de pensamento e com o recurso a
um aparente “jogo de palavras” BOBBIO, define o “governo da democracia”
como o “governo do poder público em público” e, considerando que o
vocábulo “«público» tem dois significados, dependendo se é usado como
o oposto de «privado», como na clássica distinção entre ius publicum e ius
privatum com origem nos juristas Romanos, ou de «segredo», caso em que
não significa pertencer à res publica, ou seja, à «coisa pública» ou Estado,
mas denota «manifesto», «óbvio», isto é, «visível»”,21 para concluir que
“publicidade é a regra, o sigilo é a exceção e, em qualquer caso, é uma
exceção que não deve diminuir a regra, uma vez que o segredo é justificado
como todas as medidas excepcionais”, inferência que entende traduzir “um
dos princípios fundamentais do Estado constitucional”,22 assunto a que
voltaremos mais adiante no seguimento do presente estudo.22

20 Assim, v.g., WEBER, Max, Economía y Sociedad – Esbozo de sociología comprensiva (Traducción:
José Medina Echavarria, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Maynez y José
Ferrater Mora), Segunda edición – Segunda reimpresión, Fondo de Cultura Económica, Madrid,
España, 2002, pág. 744.
21 Neste sentido, v.g., BOBBIO, Norberto, The Future of Democracy – A Defence of the Rules
of the Game (Translated by Roger Griffin), University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987,
pág. 79 e 80. 
22 Neste sentido, v.g., BOBBIO, Norberto, The Future of Democracy..., obra citada, pág. 81, e
mais adiante o Autor assevera que a “questão mais relevante, que é o teste amargo do
potencial do poder visível para erradicar o poder invisível, diz respeito à abertura do governo,
à «publicidade» dos procedimentos do sistema político, que, como vimos, representam o
real ponto de retorno na metamorfose do estado moderno de um estado absoluto para



Mas afinal o que significa transparência? De facto, antes de avançamos,
e não obstante a questão ora colocada ser objecto de uma resposta mais
desenvolvida no momento próprio do presente estudo, importa esclarecer
que num “sentido objectivo, transparência significa a possibilidade de
visualizar de algum modo através de um objeto o que se encontra do outro
lado”, a qual consiste numa palavra composta com origem em dois conceitos
distintos: trans que significa movimento e parent significa visível”, e o uso
precoce da expressão inglesa significava “ter a propriedade de transmitir
a luz, de modo a tornar os corpos totalmente visíveis”.23 Numa perspectiva
diversa, não obstante acolher um referencial significante próximo, trans-
parência, na opinião de alguns estudiosos desta temática que recorrem a
“definições de dicionário”, traduz a “qualidade de ser fácil de ver, ou a
condição de ser transparente, isto é, de permitir a passagem da luz para
que os corpos possam ser vistos distintamente”. Sucede que tais “definições
podem nos ajudar a entender o conceito, mas, devido à sua generalidade,
elas não nos ajudam muito quando queremos colocar a transparência
num contexto jurídico”, porém, se “tentarmos chegar a uma definição
mais específica de transparência, seremos confrontados com um problema
difícil”, uma vez que, por um lado, o “significado de transparência pode
diferir dependendo do contexto em que é usado, com variações dependentes
do «tempo, lugar e, talvez o mais importante, função»”. Com efeito, no
“século XX, o quadro se torna ainda mais complicado, quando a transparência
é invocada numa ampla variedade de contextos, desde a nova doutrina
da diplomacia de Woodrow Wilson, que argumenta que a diplomacia deve
ser conduzida para prevenir os horrores de outra Guerra Mundial, à
doutrina de corporate governance onde a transparência exige um livre fluxo
de informações entre executivos e acionistas”.24 De modo mais acutilante

um estado constitucional” (cfr., pág. 94), e também, v.g., CHEVALLIER, Jacques, Le mythe de la
transparence administrative..., obra citada, pág. 247.
23 Neste sentido, v.g., OLIVER, Richard W., What is transparency? McGraw-Hill, New York, 2004,
pág. 3, e também, PLAUTH, Melanie, Die Rechtspflicht zur Transparenz..., obra citada, pág. 19.
24 Neste sentido, v.g., BUIJZE, Anoeska, The principle of transparency..., obra citada, pág. 28,
e também, COTINO HUESO, Lorenzo, Teoría y realidad de...obra citada, pág. 14.



e com inequívoca intersecção com a problemática nuclear do presente
estudo, cremos que seja correcto afirmarmos que uma conduta “transparente
pode ser definida como abertura e disponibilidade de informações,
permitindo que as pessoas tenham conhecimento da actuação de certas
instituições públicas”, enquanto a “opacidade, por outro lado, pode ser
equiparada à escuridão, à nebulosidade ou à obscuridade da informação
sobre as ações daquelas entidades”. No entanto, tendo em conta que o
“comportamento transparente mostra- se aberto e pode ser avaliado” por
terceiros no que tange à sua legitimidade, o “comportamento opaco não
consiste na abertura ou na divulgação”, pelo que, acaba por ser frequentemente
objecto de suspeitas em graus variáveis. De resto, a “opacidade ocorre
quando agentes externos ficam impedidos de avaliar facilmente as acções
ou determinar a qualidade das informações fornecidas” pelas entidades
públicas.25

Destarte, afigura- se- nos que no domínio da contratação pública,
como no âmbito geral da administração pública, ou melhor dito, do agir
administrativo na prossecução das atribuições legalmente definidas e no
exercício das correlativas competências funcionais, as questões atinentes
às inter- relações entre o direito à informação e os deveres de informação,
de transparência e de publicidade, constituem uma temática de relevante
interesse jurídico- científico motivador da investigação que pretendemos
realizar, como melhor justificado será no ponto seguinte.

1.2 – Delimitação do objecto e justificação

No ponto precedente, cremos que deixámos até certo ponto evidente
que a transparência ou a actuação transparente correlaciona- se com o
facultar de informações ou com as formas de tornar público as suas

25 Neste sentido, v.g., GHAURI, Pervez N., HADJIKHANI, Amjad, PAHLBERG, Cecilia, “Multinational
Corporations’ Relationship with Political Actors: Transparency versus Opacity”, in The Oxford
Handbook of Economic and Institutional Transparency, Oxford University Press, New York,
2015, pág., 343.



actuações concernentes ao amplexo decisório assumido nas mais variadas
matérias, quer de modo activo quer de modo passivo, como melhor
teremos oportunidade de desenvolver no local próprio. De facto, no de-
limitado domínio do Direito Administrativo e no seu segmento restrito
da Contratação Pública, assistimos a uma tensão, ora latente, ora patente,
entre o direito à informação e o princípio da transparência, resultando
assim uma ambiência conflituante geradora de questões complexas e pro-
blemáticas e por isso e por outras razões mais que serão elencadas a seu
tempo, consideramos pertinente indagar em que termos e sentido e quais
os limites que se mostram envolvidos na predita conexão na sua opera-
cionalidade concretizadora, não descurando a aferição dos âmbitos
objectivos e subjectivos coenvolvidos no que tange à disponibilização e
acesso da informação relevante, uma vez que se impõe, não raras vezes,
a tutela de outros direitos e ou interesses legalmente protegidos.26 No

26 A este respeito, cumpre salientar que o próprio normativo abrigado no n.º 1 do artigo 83.º,
com referência ao preceituado nos artigos 17.º e 18, todos do CPA, taxativamente, consagra
restrições no acesso a informação classificada ou que revele segredo comercial ou industrial
ou segredo relativo à propriedade literária, artística ou científica, bem como, o disposto no
artigo 6.º da Lei de Acesso a Documentos Administrativos aprovada pela Lei n.º 26/2016, de
22 de Agosto, como já asseverava, v.g., AMARAL, Diogo Freitas do, et ali, Código do Procedimento
Administrativo Anotado, 3.ª Edição, Almedina, Coimbra, Março de 2001, pág. 131, quando
afirma que “Protegem-se, assim, os direitos e interesses legalmente protegidos daqueles
que na sua relação com a Administração Pública fornecem informações necessárias à instrução
de procedimentos numa base de confiança que deve ser tutelada” e, em sentido similar,
DUARTE, David, Procedimentalização, Participação e Fundamentação: Para uma Concretização
do Princípio da Imparcialidade como Parâmetro Decisório, Almedina, Coimbra, 1996, pág.
154, quando afirma que “trata-se apenas de regular a colisão de valores antagónicos, a
confidencialidade de determinados dados e a publicidade da acção administrativa”. Sobre
esta temática, v.g., PRATAS, Sérgio, A (Nova) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos,
Almedina, Coimbra, Junho, 2018, pág. 65 a 80, PINHEIRO, Alexandre Sousa, “A protecção de
dados no novo Código do Procedimento Administrativo” in Comentários ao Novo Código do
Procedimento Administrativo, Volume I, 4.ª Edição, AAFDL, Lisboa, Fevereiro, 2018, pág. 339
a 366, DIAS, José Eduardo Figueiredo, “O direito à informação no novo Código do Procedimento
Administrativo” in Comentários ao Novo Código do Procedimento Administrativo, Volume I,
4.ª Edição, AAFDL, Lisboa, Fevereiro, 2018, pág. 707 a 732, OTERO, Paulo, Manual de Direito
Administrativo, Volume I, Almedina, Coimbra, Março, 2016, pág. 387 e 388, GONÇALVES, Fernando,
et ali, Novo Código do Procedimento Administrativo Anotado e Comentado, Almedina,



entanto, afigura- se- nos que a efectiva concretização do princípio da trans-
parência, quer seja através do efectivo respeito pelo exercício do direito
à informação nos termos que se mostra consagrado nos artigos 82.º
a 85.º do CPA, cuja normatividade irradia do disposto no artigo 268.º,
n.ºs 1 e 2, da CRP/76, mas também de outros preceitos jurídico- 
-constitucionais, como teremos oportunidade de melhor fundamentar
mais adiante, quer seja na estrita observância das normas abrigadas no
artigo 17.º, n.º 1, do CPA, surge com especial acuidade no âmbito da
contratação pública,27 uma vez que está em causa a faculdade de todos
os cidadãos serem esclarecidos objectivamente sobre actos do Estado e
demais entidades públicas e de serem informados pelo Governo e outras
autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos, nos precisos termos
plasmados no artigo 48.º, n.º 2, da CRP/76.28 Com efeito, uma vez que

Coimbra, Maio, 2015, pág. 130 e 131, OLIVEIRA, Mário Esteves, et ali, Código do Procedimento
Administrativo Comentado, 2.ª Edição (4.ª Reimpressão da Edição de 1997), Almedina, Coimbra,
Janeiro, 2003, pág. 331 a 336, CARVALHO, Raquel, O Direito à Informação Administrativa
Procedimental, Universidade Católica, Porto, Novembro, 1999, pág. 210 a 233. 
27 Como é salientado por, v.g., PLAUTH, Melanie, Die Rechtspflicht zur Transparenz..., obra
citada, pág. 55 e seguintes, e também, BUIJZE, Anoeska, The principle of transparency..., obra
citada, pág. 48, asseverando a Autora que “prevenir a arbitrariedade e o nepotismo é um
objetivo importante da regulamentação dos contratos públicos e uma razão relevante para
introduzir transparência neste campo” (cfr., ainda, pág. 148 e seguintes), GEORGIEVA, Irena,
Using Transparency Against Corruption in Public Procurement, Springer International
Publishing, Cham, Switzerland, 2017, pág. 5, e na jurisprudência, v.g., Acórdão do TJUE de
2000.12.07, Proc.º C-324/98 (Telaustria e Telefonadress).
28 A este respeito, v.g., CANOTILHO, J. J. Gomes, e MOREIRA, Vital, Constituição da República
Portuguesa Anotada, Volume I, 4.ª Edição Revista, Coimbra Editora, Coimbra, Janeiro, 2007,
pág. 665, assinalando os Autores que o “direito ao esclarecimento sobre os actos do Estado
e o direito à informação acerca da gestão dos assuntos públicos (n.º 2) são componentes
essenciais do próprio direito de tomar parte na «direcção dos assuntos públicos (n.º 1)” e,
deste modo, estão em causa “direitos a acções positivas do Estado, a que correspondem as
respectivas obrigações de esclarecer e informar”, e também, MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui,
Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, Coimbra, Março, 2005, pág. 481,
que reconhecem estar em causa “um direito autónomo, tendo como destinatários passivos
o Estado e as demais entidades públicas”, traduzindo-se em uma “manifestação qualificada
do direito dos cidadãos a ser informados (artigo 37.º) e pode concretizar-se quer por forma
difusa quer através do exercício de qualquer direito de expressão e de participação”. 



a contratação pública consubstancia uma temática sensível que suscita
inquietações legítimas de índole diversa, em virtude de acarretar o aco-
plamento da prossecução de interesses públicos com interesses privados
concorrenciais,29 em que surge implicada a utilização de dinheiros públicos
oriundos dos impostos liquidados pelos cidadãos contribuintes, não raras
vezes patologicamente inquinada por suspeitas de esquemas fraudulentos
de corrupção ou outras situações ilícitas similares,30 as exigências de um
escrupuloso cumprimento do dever de transparência, justifica uma maior
afirmação da efectiva observância do exercício constitucional e legalmente
consagrado do direito à informação nos precisos termos em que se mostra
expressamente definido pelo ordenamento jurídico vigente,31 enquanto
corolário lógico do princípio do Estado de Direito e Democrático.32

Aqui chegados, avançando desde já algumas ideias que constituem
o núcleo central deste nosso estudo, cumpre salientar que o direito de
acesso à informação pública e o princípio da transparência (política, eco-

29 Neste sentido, v.g., GONÇALVES, Pedro Costa, Direito dos Contratos..., obra citada, pág. 340
e 341, GEORGIEVA, Irena, Using Transparency Against..., obra citada, pág. 5, e também, ainda
que numa perspectiva diversa, ESTORNINHO, Maria João, Curso de Direito dos Contratos...,
obra citada, pág. 368 a 373.
30 Como coloca em evidência, v.g., SHAH, Anwar, Performance, Accountability and Combating
Corruption, The World Bank, Washington, DC, USA, 2007, pág. 303 e 305, e também, OCDE,
Preventing Corruption in Public Procurement, 2016, pág. 6 e 7, consultável no sítio da internet
com o endereço electrónico https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/
Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf, em que é expressamente afirmado que a
“contratação pública é uma das atividades do governo mais vulneráveis à corrupção. Além
do volume de transações e dos interesses financeiros em jogo, os riscos de corrupção são
exacerbados pela complexidade do processo, pela interacção próxima entre funcionários
públicos e empresas e pela multiplicidade de partes interessadas. Vários tipos de actos
corruptos podem explorar essas vulnerabilidades, como desvio de recursos, influência
indevida na avaliação de necessidades, suborno de funcionários públicos envolvidos no
processo de concessão ou fraude nas avaliações de propostas, faturas ou obrigações
contratuais”, e também, COTINO HUESO, Lorenzo, El derecho fundamental de acesso..., obra
citada, pág.40.
31 Conforme aludimos na nota de pé de página n.º 22, supra.
32 A respeito do princípio do Estado de Direito e Democrático, v.g., NOVAIS, Jorge Reis, Os
Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa, Coimbra Editora, Coimbra,
Agosto, 2004, pág. 30 a 42, 44, 49 e 50, 261 e 262.



nómica ou administrativa) corporizam um instrumento fundamental
que se traduz, hodiernamente, de forma incontestável, na bússola
orientadora da boa governança (good governance)33 no quadro das sociedades
democráticas, uma vez que, de forma simples, clara e desprovida de am-
biguidades, os conceitos de transparência e de acesso à informação
favorecem e ampliam o sistema de liberdades dos preditos regimes.34
Além disso, a transparência e o acesso à informação pública produzem
um forte impacto não apenas nas condutas dos órgãos governativos ou
no agir da administração pública, como veremos, mas também nos com-
portamentos dos cidadãos, promovendo incrementos significativos da
sua participação nos assuntos públicos, elemento essencial da democracia
participativa (ou da participação democrática pelo procedimento).35 E,

33 Como assinala, v.g., BUIJZE, Anoeska, The principle of transparency..., obra citada, pág. 3 e
276, e a respeito da origem do conceito de “good governance”, v.g., WEISS, Friedl, STEINER, Silke,
“Transparency as an Element of Good Governance in the Practice of the EU and the WTO: Overview
and Comparison” in Fordham International Law Journal, Volume 30, Issue 5, New York, 2006,
pág. 1547, em que os Autores esclarecem que o predito conceito foi “usado pela primeira
vez no Relatório do Banco Mundial sobre a África Subsaariana de 1989, que caracterizou a
crise na região como uma «crise de governança», incluindo a corrupção desenfreada e a
resistência às reformas por parte dos governos receptores, tornando a provisão de ajuda
ineficaz”, implicando o conceito de good governance “uma dimensão normativa adicional em
relação à qualidade da governança”, por conseguinte, um “sistema de boa governança,
consequentemente, deriva do cumprimento de requisitos de processos específicos, tanto
no que diz respeito à tomada de decisão quanto à formulação de políticas públicas”, e ainda,
ADDINK, G. Henk, “Good Governance: Importance in Practice, Theories and Definitions” inHOLREV
– Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 1, Southeast Sulawesi, Indonesia, March, 2017, pág.
2 e 3, 12 a 17, em particular quando salienta que a “good governance” traduz, na perspectiva
de “alguns autores, um princípio geral de direito e o artigo 41.º da Carta dos Direitos
Fundamentais da UE deve ser visto como o último passo na concretização dos direitos e
obrigações fundamentais dos seres humanos” (cfr., pág. 14).
34 Neste sentido, v.g., PLAUTH, Melanie, Die Rechtspflicht zur Transparenz..., obra citada, pág.
38 e 49, e também, BUIJZE, Anoeska, The principle of transparency..., obra citada, pág. 62.
35 Como assevera, v.g., PLAUTH, Melanie, Die Rechtspflicht zur Transparenz..., obra citada,
pág. 53, e também, CARVALHO, Raquel, O Direito à Informação..., obra citada, pág. 167 a 172,
DUARTE, David, Procedimentalização, Participação..., obra citada, pág. 112, que sublinha que
a “técnica participativa funciona actualmente como um complemento da representação
democrática, tentando compensar o défice de democraticidade, nomeadamente, oligárquico,
que se reconhece no sistema representativo”, e ainda, LUHMANN, Niklas, Legitimação pelo



justamente por isso, o debate sobre a transparência na actualidade,
permanece intenso e participativo a vários níveis, uma vez que o conceito
não só se tornou um tópico reiterado no debate público, mas também
em várias disciplinas acadêmicas, ainda que com especial acuidade no
âmbito da Ciência Jurídica e, consequentemente, nas últimas décadas,
a nossa compreensão da transparência, sobre o seu conteúdo e função,
bem como, sobre os benefícios que proporciona, foi objecto de profundos
desenvolvimentos em face da vasta bibliografia científica publicada sobre
esta temática.36 Por outro lado, a teoria da escolha racional (rational choice
theory), a economia da informação, a teoria da gestão pública (public ma-
nagement theory) e a doutrina da good governance, constituem indicadores
relevantes sobre o valor intrínseco da transparência no funcionamento
das sociedades modernas no tríplice contexto jurídico- político- económico.37

Em face do acima explicitado, em termos de metodologia expositiva,
procuraremos levar a cabo a título introdutório um enquadramento de
síntese em relação aos conceitos de informação e de transparência e cor-
respondente enquadramento normativo em termos genéricos, quer no
que tange ao direito nacional, quer em relação às respectivas consagrações
no Direito Internacional e no Direito da União Europeia. Subsequentemente
procederemos à abordagem das suas implicações no concreto contexto

Procedimento (Tradução: Maria da Conceição Côrte-Real), Editora Universidade de Brasília,
Brasília, 1980, pág. 31, salientando o Autor que a “legitimação pelo procedimento e pela
igualdade das probabilidades de obter decisões satisfatórias substitui os antigos fundamentos
jusnaturalistas ou os métodos variáveis de estabelecimento do consenso”., 
36 Neste sentido, v.g., BUIJZE, Anoeska, The principle of transparency..., obra citada, pág. 2 e 3.
37 Neste sentido, v.g., BUIJZE, Anoeska, The principle of transparency..., obra citada, pág. 54 a
56, 276 e 277, e também, PLAUTH, Melanie, Die Rechtspflicht zur Transparenz..., obra citada,
pág. 51 a 54, PIRAUX, Alexandre, “La double nature de la transparence dans l’administration” in
CRAIG Collection Débats, Vol. 1, n.° 2, Décembre, 2015, pág. 13 e 14, em que o Autor afirma
que a transparência enquanto “sinónimo de democracia tornou-se um «imperativo categórico»
inevitável”, e ainda, v.g., WISSENBURG, Marcel, “Information” inEncyclopedia of Democratic Thought,
Routledge, London, United Kingdom, 2001, pág. 446, em que afirma que “enquanto o acesso
do indivíduo à informação pública é uma condição prima facie necessária para a democracia,
o acesso do estado à informação sobre os indivíduos é uma ameaça prima facie à liberdade
individual e à esfera privada como tal”, asserção muito ajustada aos tempos actuais.



do direito dos contratos públicos no ordenamento jurídico português,
sem embargo de recorrermos a parâmetros referenciais de outras ordens
jurídicas no quadro do direito comparado, sempre que as circunstâncias
o justifiquem.


