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 Proc.º n.º 538/16.8BELSB 

  

 

* 

  
 PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS, S.A., SOFTINCAL - 

SOFTWARE AND CONSULTING, LIMITADA,  IMPROXY - TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO, LDA., PONTO 25 - INFORMÁTICA, LDA., PROTÓTIPO, 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, RCSOFT - DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE, LDA., TECLAMAGENTA, LDA., T.I. - TECNOLOGIA 

INFORMÁTICA, S.A., WINTOUCH - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA., A. M. 

LOBO - INFORMÁTICA, LDA., CAMBRAGEST - SERVIÇOS DE GESTÃO E 

SOFTWARE, LDA., CENTRALGEST - PRODUÇÃO DE SOFTWARE, S.A., 

COMOGRAMA - PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA, LDA, ELABORA SOFTWARE 

- CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA, LDA., ENIGMA - 

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTÃO, LDA., INFORLIDER SOCIEDADE 

DE ORGANIZAÇÃO INFORMÁTICA, LDA , INFORTUCANO, SISTEMAS 

INFORMÁTICOS, LDª, KAMAE RT- SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, 

UNIPESSOAL LDA, LOGIDADOS - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA., MIRIS - 

SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA., MOLONI, LDA, OLISOFT - SOLUÇÕES 

INFORMÁTICAS, LDA., PHC SOFTWARE, S.A., PMESOFT, LDA., GUISOFT - 

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LDA., FILOSOFT - 

SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA., GOLFINHO SOFTWARE - ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, LDA., ETICADATA SOFTWARE, LDA., 

e GESTWARE – COMÉRCIO DE SOFTWARE LDª, todas melhor indicadas no 

introito da P.I., vieram, através da presente acção, requerer a 

intimação da Ordem dos Contabilistas Certificados para lhe prestar a 

informação requerida através de requerimento de 10/02/2016, em que 

solicitaram que lhe fosse entregue cópia dos actos administrativos e 

documentos em que estes assentam, que estiveram na origem da 

prestação, pela Requerida, de serviços de software em cloud através 

dos programas TOConline e AFE.  
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Alegam que produzem software de natureza equivalente ao do 

“TOConline e AFE” e que necessitam da informação requerida para 

instruir acção judicial de “reação” aos actos praticados pela Requerida.  

 

A Requerida apresentou Resposta, defendendo que o pedido se 

enquadra no âmbito do direito à informação procedimental e que as 

Requerentes não têm legitimidade, nem interesse em obter a 

informação requerida, desde logo por não terem desencadeado 

qualquer procedimento administrativo junto da Requerida. Para além 

disso, alega que não há violação das regras da concorrência; que não 

comercializa software de natureza equivalente ao comercializado pelas 

Requerentes, nem produz software e que apenas se limita à promoção 

de meios e a coloca-los à disposição dos seus membros. Defende ainda 

que age no âmbito de poderes discricionários, insindicáveis pelo 

tribunal, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. 

para -se por excepção e por impugnação. 

 

Foram citadas as sociedades contra-interessadas, que não 

apresentaram contestação. 

* 

Há, assim, que decidir se a Requerida deve ser intimada a 

prestar a informação requerida. 

 

Os factos 

Vista a prova documental constante dos autos e de acordo com 

as várias soluções plausíveis de direito, dão-se como provados os 

seguintes factos que têm interesse para a decisão da causa:  
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a) Através de comunicação escrita datada de 10/02/2016, as 

Requerentes solicitaram que lhes fosse “identificado e fornecido o 

respetivo suporte escrito, no prazo de dez dias (cfr. artes 82º e 85º do 

CPA e Lei nº 46/2007 de 24 de agosto de acesso a documentos 

administrativos), dos atos administrativos praticados pelo órgão 

competente da Ordem dos Contabilistas Certificados que estiveram 

na origem da prestação de serviços de software em cloud através dos 

programas TOConline e AFE.” Alegaram ainda terem “interesse 

direto em conhecer o conteúdo das decisões  administrativas pois 

entende a mesma que se encontra, no caso presente, perante atos 

lesivos dos seus direitos enquanto empresa produtora de softwares 

de natureza equivalente ao TOConIine e ao AFEI Assim, por forma 

a instruir uma ação judicial de reação aos atos que ora aqui se pede 

a identificação, solicita a v. Exa. o acesso à informação e aos 

documentos que suportam a prática desses mesmos atos.” – cfr. 

doc. junto com o r.i.; 

* 

Direito. 

As Requerentes pedem que se determine a intimação da 

Entidade Requerida para lhe prestar a informação relativa à 

identificação e conteúdo dos atos administrativos praticados pelo 

Órgão competente da Ordem dos Contabilistas Certificados, que 

estiveram na origem da prestação de serviços de software em cloud, 

através dos programas «TOConIine» e «AFE». 

 

Estamos no âmbito do exercício do direito à informação extra-

procedimental de acesso aos arquivos e registos administrativos, pois 

as Requerentes, tal como diz a Requerida, não intervieram no 

procedimento que terá levado a que esta passasse a disponibilizar aos 
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seus “membros” o software em cloud, através dos programas 

«TOConIine» e «AFE». Trata-se de terceiros que pretendem a 

informação. 

 

Estatui o art. 268º, n.º 2 CRP, que: “os cidadãos têm o direito de 

acesso aos arquivos e registos administrativos, sem prejuízo do 

disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à 

investigação criminal e à intimidade das pessoas .”. 

 

E o art.º 17.º do CPA, sob a epígrafe “princípio da administração 

aberta”, que “1 — Todas as pessoas têm o direito de acesso aos 

arquivos e registos administrativos, mesmo quando nenhum 

procedimento que lhes diga diretamente respeito esteja em curso, sem 

prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e 

externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade das 

pessoas. 2 — O acesso aos arquivos e registos administrativos é 

regulado por lei.”. 

 

O art.º 5.º da LADA, aprovada pela Lei n.º 46/2207, de 24 de 

Agosto, estatui que “Todos, sem necessidade de enunciar qualquer 

interesse, têm direito de acesso aos documentos administrativos, o qual 

compreende os direitos de consulta, de reprodução e de informação 

sobre a sua existência e conteúdo.” 

 

Vigora o princípio da administração aberta, pelo que o acesso à 

informação pretendida é livre e generalizado, sem que haja 

necessidade de apresentar qualquer justificação ou fundamentação. 

Não estamos perante matérias relativas à segurança interna e 
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externa, à investigação criminal e à intimidade das pessoas, nem a 

Requerida diz que a informação requerida envolva a transmissão de 

documentos administrativos que contenham segredos comerciais, 

industriais ou sobre a vida interna de uma empresa - art. 268º, n.º 2 da 

CRP e n.º 6 do art.º 6.º da LADA. 

 

A Requerida diz que não produz nem comercializa o software em 

causa e que se limita a promover meios e coloca-los à disposição dos 

seus membros. 

 

Este processo não tem por objecto averiguar o que a Requerida 

faz, mas sim a assegurar o direito à informação extra-procedimental 

que assiste às Requerentes. 

 

Assim, não se vislumbrando obstáculo legal à pretensão das 

Requerentes, impõe-se a conclusão de que têm direito à informação em 

causa, por aplicação da regra do acesso livre e generalizado aos 

documentos administrativos. 

 

Decisão 

Pelo exposto, julgo procedente o pedido de intimação formulado 

e, em consequência, intimo a Requerida a, no prazo de 10 dias, prestar 

às Requerentes cópia escrita das decisões por ela tomadas que 

levaram a que os seus membros possam aceder ao software em cloud 

através dos programas “TOConline e AFE”. 

Valor do processo: 30.000,01 € - artigo 34.º, n.º 1, do CPTA, e 

artigo 306.º, n.os 1 do CPC, ex vi art.º 1.º do CPTA. 

Custas pela Requerida - cfr. artigos 527.º, n.os 1 e 2, do CPC, 
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aplicável ex vi artigo 1.º do CPTA e art.º 12.º, n.º 1, al. b) do RCP. 

Registe e notifique. 

Lisboa, 06 de Julho de 2016. 



 

 
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa

- Folha de Assinaturas -
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