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  Nomeação Legal 500 
 

 
 
 

Temos o prazer de informar-vos de que os nossos escritórios estão presentes na prestigiada revista de 

selecção internacional de escritórios e sociedades de advocacia, Legal 500.  

Esta  nomeação internacional recentemente atribuída assenta essencialmente no resultado do trabalho 

realizado pelos nossos escritórios nos últimos quatro  anos de actividade nas mais diversas áreas jurídicas 

(e não juridicas), nomeadamente: Direito do Turismo  (Direito Internacional e Comunitário do Turismo, 

Empreendimentos Turisticos e Hotelaria); Direito Comercial e das Empresas; Litigios Judiciais (Direito 

Civil, Direito Publico, Direito Comercial e  Direito Penal); Direitos Reais e da Propriedade, da Gestão do 

Património; Gestão do Conhecimento, Criação de Imagem, Marcas e Identidade Empresarial; Gestão e 

Consultoria de Empresas e Empresas Turisticas; Liderança  de Organizações, Empresas e Empresas 

Turísticas.  

Para nós trata-se de mais um incentivo a fazer sempre melhor.  

Para vós esperamos ser mais um sinal de confiança e de competência dos nossos escritórios no mundo 

jurídico e não juridico em que se norteiam os interesses e aspirações dos indivíduos e das empresas. 

Obrigado 

Fernando Messias 

 

 Sobre a série 500 Legal  

Publicado há mais de vinte anos, o Legal 500 Series oferece a mais abrangente cobertura mundial 

actualmente disponíveis sobre prestadores de serviços jurídicos, em mais de 100 países.  

Utilizado por clientes privados e comerciais, consultores empresariais, CEOs, FDS e consultores 

profissionais - bem como por outras referências de trabalhos a nível nacional e internacional . 

 

About the Legal 500 series 

Published for over twenty years, the Legal 500 Series provides the most comprehensive worldwide cov-

erage currently available on legal services providers, in over 100 countries. Used by commercial and 

private clients, corporate counsel, CEOs, FDs and professional advisers - as well as by other referrers of 

work both nationally and internationally - the series is widely regarded as offering the definitive judge-

ment of law firm capabilities.  

 

Cartão da Empresa já está a ser Emitido 

Começou a ser emitido, a 31 de Dezembro de 2008, o Cartão da Empresa, que reúne num só cartão três 

números relevantes para a identificação das empresas. Os três números agregados no Cartão da Empresa 

são número de identificação de pessoa colectiva (NIPC), o número de identificação fiscal das pessoas 

colectivas que, na generalidade dos casos, corresponde ao NIPC, e o número de identificação da 

segurança social (NISS).O Cartão da Empresa contém também o código de acesso à Certidão Permanente 

de Registo Comercial da Empresa. 

PME vão ter mil milhões para seguros de risco 

Criado fundo de Investimento Imobiliário para as pequenas e médias empresas 

O Estado vai assumir 60% do risco nos créditos 

pedidos pelas pequenas e médias empresas que  
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perderem rating, e criou um Fundo de Investimento 

Imobiliário de 100 milhões de euros para as empresas.A decisão foi revelada dia 26 de Fevereiro,  pelo ministro da 

Economia, Manuel Pinho, no Europarque em Santa Maria da Feira, e importa em mil milhões de euros. Junta-se a duas 

outras linhas de apoio na área de seguros de crédito, anteriormente instituídas, também dotadas com mil milhões de euros 

cada: uma para exportações na área da OCDE e outra para fora daquela zona, perfazendo um total de três mil milhões de 

euros.A medida deve ser posta em prática na primeira quinzena de Março e foi justificada pelo ministro Manuel Pinho "por 

o seguro de crédito não estar a chegar em quantidade suficiente às empresas"."É uma forma de ultrapassar este problema, 

não só em quantidade como a um preço acessível", disse Manuel Pinho, acrescentando que os restantes 40% serão 

assumidos pelas empresas. Para o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, João Costa, que elogiou a 

decisão governamental, esta medida do seguro de risco aplica-se a todas as empresas que sentiram cortes nos plafonds de 

crédito de seguros, não só para o mercado externo como interno.Manuel Pinho referiu-se também ao programa "PME 

Consolida", destinado a reforçar os capitais próprios das pequenas e médias empresas, no montante de 400 milhões de 

euros.O programa "PME Consolida" dispõe de um fundo de fusões e aquisição de empresas estrangeiras por PME 

portuguesas, no valor de 175 milhões de euros, de um reforço do capital de risco (125 milhões de euros) e de um fundo de 

investimento imobiliário (100 milhões) para promover o acesso à liquidez por parte de PME economicamente viáveis, mas 

que estejam com problemas de natureza financeira, alienando parte dos seus activos imobiliários ao novo fundo, ficando 

como arrendatários e recebendo liquidez para a sua exploração e desenvolvimento de actividade. 

 

Certificação de PME 

Segundo comunicado do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC), disponibilizado 

online, o DEM será gratuito nos primeiros seis meses a partir da entrada em vigor da Portaria que regulamentará esta 

iniciativa. Foi aprovado pelo Decreto-Lei 372/2007, de 6/11, o regime de certificação por via electrónica de micro, 

pequenas e médias empresas (PME), pelo qual se pretende aferir o estatuto de PME de qualquer empresa interessada em 

obter tal qualidade. 

  

O objectivo desta certificação é simplificar e acelerar o tratamento administrativo dos processos nos quais se requer o 

estatuto de PME, aumentar a transparência na aplicação da definição PME e (…) garantir que as medidas e apoios 

destinados às PME se aplicam apenas a empresas que comprovam esta qualidade. 

  

A certificação das PME (exclusivamente através da Internet) aplica-se durante o primeiro ano apenas às que exerçam a 

sua actividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia e Inovação e que precisem de comprovar o seu estatuto 

de PME no âmbito de procedimentos administrativos (v.g. candidaturas a incentivos ou apoios) em que tal seja 

exigido, estendendo-se posteriormente às PME de outros sectores. 

  

A utilização de certificação de PME é obrigatória para todas as entidades envolvidas em procedimentos que exijam o 

estatuto de PME, como serviços ou organismos da administração directa, indirecta ou autónoma do Estado, sector 

empresarial do Estado, entidades administrativas independentes e entidades de direito privado que celebraram contratos 

ou protocolos com serviços e organismos do Estado. 

O processo para a certificação é fácil e rápido: entra-se em www.iapmei.pt e preenchem-se os formulários electrónicos 

aí disponibilizados para o processo de certificação [identificação da empresa, tipo (empresa autónoma, parceira ou 

associada) dados (volume de negócios, balanço total, pessoal, etc]. A decisão sobre o pedido de certificação ou da sua 

renovação é imediatamente disponibilizada via electrónica, podendo ser solicitadas informações complementares ou 

feitas averiguações e, mesmo, incluídas condições adicionais na certificação. 

  

A certificação PME é válida por 1 ano (após a data de encerramento das contas do exercício) e caduca se não for 

renovada. É inscrita pelo IAPMEI num registo electrónico, sendo todos os seus dados acessíveis mediante senha de 

utilização, atribuível aos respectivos titulares e às entidades supra referidas no âmbito de procedimentos administrativos 

em que o estatuto de PME tenha de ser comprovado. 
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