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ÁREAS JURÍDICAS 

-Direito do Turismo (Direito Internacional e Comunitário 
do Turismo, Empreendimentos Turístico e Hotelaria). 

- D i r e i t o  C o m e r c i a l  e  d a s  E m p r e s a s 
Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direito Público, Direito Comercial e 

Direito Penal) 

-Direitos Reais e da Propriedade. 

-Direitos Reais e da Propriedade 

ÁREAS NÃO JURÍDICAS 

-Gestão do Património, Gestão do Conhecimento, Criação de 

I ma g e m,  Ma r c a s  e  I d e n t i d a d e  E mp r e s a r i a l 
Gestão e Consultoria de Empresas e Empresas Turisticas, Lide-

rança de Organizações, Empresas e Empresas Turisticas 

O escritório elabora ainda:Constituição, Modificação e Extinção 

de Sociedades Comerciais;Gestão do Património, Gestão do 
Conhecimento, Criação de Imagem, Marcas e Identidade 
Empresarial . Pareceres nas diversas áreas do Direito. 
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b) Introdução de novas disposições legais 

que assumem particular importância, tais 

como:Introdução de um normativo relati-

vo à prova da união de facto, clarificando-

se que, na falta de disposição legal ou 

regulamentar que exija prova documental 

específica, a união de facto prova-se por 

qualquer meio legalmente admissível, 

sendo que no caso de se provar por decla-

ração emitida pela junta de freguesia, o 

documento deve ser acompanhado de 

declaração, sob o compromisso de honra, 

de que vivem, ou viveram, em união de 

facto há mais de 2 anos;  
Introdução de um normativo relativo pro-

va da união de facto, clarificando-se que, 

na falta de disposição legal ou regulamen-

tar que exija prova documental específica, 

a união de facto prova-se por qualquer 

meio legalmente admissível, sendo que no 

caso de se provar por declaração emitida 

pela junta de freguesia, o documento deve 

ser acompanhado de declaração, sob o 

compromisso de honra, de que vivem, ou 

viveram, em união de facto há mais de 2 

anos;  
I A Consagração do direito a indemniza-

ção por danos não patrimoniais, por morte 

da vítima que vivesse em união de facto 

(alteração ao artigo 496.º do CC);  

 Confere-se ao membro sobrevivo da 

união de facto a possibilidade de benefi-

ciar das prestações por morte independen-

temente da possibilidade de obtenção de 

alimentos da herança do membro falecido;  

 

No dia 30 de Agosto de 2010, foi 

publicada a Lei n.º 23/2010, que 

aprovou o novo regime jurídico da 

união de facto, procedendo à primei-

ra alteração da Lei n.º 7/2001, que 

adopta medidas de protecção das  

uniões de facto . 

 

 

  

 

 

 

O NOVO REGIME DA 

UNIAO DE FACTO 

Previamente, importará começar por 

recordar que a união de facto se trata 

de uma relação jurídica entre duas 

pessoas que, independentemente do 

sexo, vivem em condições análogas 

às dos cônjuges há mais de 2 anos.  

Sendo ainda necessário constatar, no 

caso concreto, a não verificação de 

qualquer impedimento dirimente aos 

efeitos da mencionada relação (ex: 

casamento anterior não dissolvido de 

qualquer um dos membros da união 

de facto).  

Esta nova Lei da União de Facto 

apresenta significativas alterações, 

numa dupla perspectiva:a) Reformu-

lação e aperfeiçoamento de algumas 

disposições legais já existentes no 

âmbito da Lei n.º 7/2001, designa-

damente quanto aos direitos de pro-

tecção e atribuição da casa de mora-

da de família e ao regime de acesso 

às prestações de sobrevivência, em 

caso de morte de um dos membros 

da união de facto;  

A consagração da possibilidade do 

membro sobrevivo da união de facto ter 

direito a exigir da alimentos da herança 

do falecido, sem que agora esteja 

dependente da demonstração e prova de 

que os seus herdeiros directos não a 

podem prestar (artigo 2020.º do CC);  

 

Reforço da protecção da casa de mora-

da de família em caso de morte, reco-

nhecendo-se ao membro sobrevivo um 

direito de uso do imóvel e do recheio 

pelo período mínimo de 5 anos; reco-

nhece-se, ainda, uma vez esgotado o 

prazo acima referido, o direito pelo 

membro sobrevivo ao arrendamento 

nas condições gerais do mercado. 

Continua ... 

  

 

Fernando Messias Law Office  na qualidade de 
membro da Câmara de Comercio Luso Britânica tem 
o prazer de convidar   para um almoço-debate no 
dia 6 de Outubro, pelas 12h30, no Porto Palácio 
Congresso Hotel & Spa na Av. Boavista 1269, Porto, 
no qual tem a honra de receber o Exmo. Senhor 
Prof. Dr. António Mendonça, Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicação.  Caso esteja 
interessado em participar envie um email para mar-
ketingofficer@fernandomessias.pt  



#OMEAÇAO LEGAL 
500  2010   

Fernando Messias – Escritorio de Advocacia / Law Office tem  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  pelo segundo ano consecutivo   

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 (DireitoCivil, 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  Consulto-

ria 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 escritó-

rios no mundo   jurídico e não juridico em que se norteiam os interesses e aspirações dos 

indivíduos e das empresas. 

  

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 nacional e internacional .. 

PROBO#O 
 F E R # A # D O  M E S S I A S –  L AW  O F F I C E    

A responsabilidade social faz parte da  cultura do Escritorio  de Advoca-

cia Fernando Messias—Law Office. 

O  Escritorio de Advocacia Fernando Messias—Law Office assume 

uma responsabilidade civíca e ético moral  com varias instituiçoes  de 

solidariedade social atraves da prestação de serviços juridicos  pro 

bono .  

Em suma, esta nova lei da união de facto aproxima-se claramente do regime do casamento, ainda que sejam realidades juridicamente 

distintas. 

Com efeito, contrariamente ao casamento, a constituição da união de facto não obedece a qualquer requisito espe-

cial de forma (como um contrato ou um registo obrigatório), e a sua dissolução opera por mera vontade de uma 

das partes. 

Registe-se, ainda, uma significativa diferença que passa por não considerar o unido de facto enquanto herdeiro 

legitimário, podendo, contudo, ser legalmente considerado herdeiro testamentário se a pessoa que com ela vivesse 

outorgar testamento a seu favor, mas sempre limitado à quota disponível da sua herança. 

Em suma, continuam a existir diferenças significativas entre estes dois regimes, cabendo ao legislador optar por 

dois modelos jurídicos claramente diferenciados ou por um regime da união de facto que evolua no sentido de ser 

equiparado ao casamento. 
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