
ESCRITÓRIO DE FARO  

Praça da Liberdade Edificio Santo Antonio n.º 75, 1.º/3– 2, 8000-164  Faro Telf: (+351)289 828 396/(+351) 289822299 

Fax: (+351) 289822300 

Email geral: secretariado@fernandomessisas.pt 

 

 

 

  

AREAS DE ACTUAÇÃO 

                              FERNANDO MESSIAS –  LAW OFFICE  

ÁREAS JURÍDICAS 

-Direito do Turismo (Direito Internacional e Comunitário do 

Turismo, Empreendimentos Turístico e Hotelaria). 

-Direito Comercial e das Empresas 

Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direito Público, Direito Comercial 

e Direito Penal) 

-Direitos Reais e da Propriedade. 

 

ÁREAS NÃO JURÍDICAS 

-Gestão do Património, Gestão do Conhecimento, Criação de 

Imagem, Marcas e Identidade Empresarial 

Gestão e Consultoria de Empresas e Empresas Turísticas, 

Liderança de Organizações, Empresas e Empresas Turísticas 

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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PROCURAMOS SOLUÇOES CRIATIVAS PARA OS SEUS PROBLEMAS JURIDICOS  
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L E G A L  5 0 0  N O M E A Ç A O  P E L O  3  A N O  C O N S E C U T I V O   
 

Fernando Messias – Escritório 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 terceiro 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 jurídicas), nomeadamente: Direito do Turismo (Direito 

Internacional e Comunitário do Turismo, empreendimentos Turísticos e Hotelaria); Direito 

Comercial e das Empresas; Litígios 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 Turísticas; 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 jurídico 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.  

 

 P R O B O N O  
F E R N A N D O  M E S S I A S  –  L A W  O F F I C E    
 

A responsabilidade social faz parte da cultura do Escritório de Advocacia Fernando Messias 

Law Office. 

O Escritório de Advocacia Fernando Messias Law Office assume uma responsabilidade cívica 

e ético moral com varias instituições de solidariedade social através da prestação de serviços 

jurídicos pro bono . 

 

 

ESPAÇO CULTURAL – CULTURA &  ARTES 

Messias Global Arts  
 
 
 

Private Collection  “Os Lirios” 
site restrito caso pretenda aceder envie um email para geral@messiasglobalarts.pt a solicitar a 
password de acesso. 

 
www.messiasglobalarts.com 

 
 

E V E N T O S   
 
 F E R N A N D O  M E S S I A S  –  L A W  O F F I C E    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Web Development" 

Pequeno-Almoço Debate 

17 de Fevereiro de 2011, Quinta-feira 

Sede Social da CCLBL – Av. Duque Ávila 203, 5º - 

Lisboa 

Na qualidade de membro da Câmara de Comercio 
Luso Luxemburguesa Fernando Messias Law Office 
tem o Prazer  de convidar para o pequeno almoço- 
debate  orador John Norton, director da empresa 
“Leaping Ahead”. 
 
Na exposição, serão desenvolvidos os seguintes 

assuntos: 

Apresentação da empresa Leaping Ahead; 

As novidades da Internet nos últimos 12 meses – 
como poderão afectar a actividade de uma empresa no 
presente e no futuro; 
Análise de dois websites de empresas participantes na 
sessão, evidenciando estratégias importantes a ter em 
conta;5 factores a considerar no Web Development.  
 
 Caso esteja  manifeste interesse em participar  enviei 
um email para marketingofficer@fernandomessias.pt   

 

 

www.fernandomessias.pt 

  
 

Notários com competência para promover actos de propriedade industrial 

Decreto-Lei n.º 15/2011 de 25 de Janeiro, através da alteração do Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro, atribui aos Notários a 

competência para Promover, em representação dos interessados, os registos necessários à protecção de propriedade industrial e 

praticar junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, I.P., todos os actos necessários para o efeito. 
 

 

LEGISLAÇAO PERTINENTE  
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Turismo de Portugal  
Lança na internet  
Registo Nacional de  Turismo 

 

Na esteira do Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de Agosto (a 

“Política Nacional do Turismo”)no passado dia 15 de Janeiro entrou 

em funcionamento o Registo Nacional de 

Turismo (“RNT”), destinado a disponibilizar informação a nível 

nacional relativa aos empreendimentos e empresas do turismo em 

operação no país. 

Já anteriormente, o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março 
(“Regime Jurídico daInstalação, Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos” ou “RJET”), 
tinha criado o Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos 
(o “RNET”),disponibilizado no portal do Turismo de Portugal, I.P. 
que compreende a relação actualizada dos empreendimentos 
turísticos com título de abertura válido (da qual 
consta o nome, classificação, capacidade e localização do 
empreendimento, períodos de funcionamento e identidade da 
respectiva entidade exploradora). A actualidade do 
RNET cumpre-se porque nos termos do RJET, nomeadamente, 
quaisquer factos que constituam alteração aos elementos 
constantes do registo devem ser comunicados pela 
entidade exploradora ao Turismo de Portugal, I.P., no prazo de 10 
dias sobre a sua verificação e a caducidade da autorização de 
utilização para fins turísticos determina consequentemente o 
cancelamento da inscrição do empreendimento turístico no RNET. 
Em 2009, o Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro, que 
alterou e republico RJET, para além de prorrogar o prazo 
estabelecido para a reconversão de empreendimentos turísticos 
nas tipologias e categorias estabelecidas no RJET até 31 
de Dezembro de 2010, estabelece que é da competência do Turismo 
de Portugal, I.P.,inscrever no RNET os empreendimentos turísticos 
reconvertidos. 
Também no dia 15 de Junho do ano transacto, entrou em vigor o 
novo “Regime Jurídico das Empresas de Animação Turística e 
Operadores Marítimo-Turísticos” ou “RJAT” 
(Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de Maio), que estabeleceu as 
condições de acesso e de exercício da actividade das empresas de 
animação turística e dos operadores marítimo turísticos 
e criou o Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística 
(“RNAAT”),cuja inscrição é condição precedente para o exercício 
da actividade daqueles. Este registo 
é organizado e disponibilizado online pelo Turismo de Portugal, I.P., 
sendo constituído por uma relação actualizada das empresas de 
animação turística e dos operadores marítimo-turísticos, com 
título válido para o exercício da actividade e a operar no 
mercado, permitindo uma monitorização e acompanhamento da 
evolução do sector e 
uma melhor fiscalização por parte das entidades públicas. 
 
 
 
 
 
 

As empresas de animação turística licenciadas à data da entrada em vigor do RJAT 
consideraram-se registadas nos termos neste previstos, convertendo-se automaticamente o 
respectivo número de licença 
no número de inscrição da empresa no RNAAT, desde que se mantivessem válidas as 
garantias legais exigidas. Já os operadores marítimo-turísticos licenciados como tal à data 
da entrada em vigor do mesmo RJAT tiveram de pedir o respectivo registo no RNAAT 
junto do Turismo de Portugal, I.P., no prazo de seis meses contados da publicação do 
referido RJAT e sem encargos adicionais. Tal como quanto ao RNET, qualquer alteração 
dos elementos constantes do registo deve ser comunicada ao Turismo de Portugal, I.P., 
mas agora no prazo de 30 dias. Esta comunicação destina-se à actualização do RNAAT, 
podendo dar lugar à alteração dos elementos registados, ao averbamento ao registo ou 
à sua suspensão ou cancelamento, sendo da responsabilidade do Turismo de Portugal, 
I.P., a comunicação da alteração dos elementos do registo às entidades competentes em 
razão da matéria a que se reporte a alteração. 
Assim, e tal como previsto na Política Nacional do Turismo, o RNT, da responsabilidade 
do Turismo de Portugal, I.P., visa centralizar e disponibilizar para consulta informação 
relativa aos empreendimentos e empresas do turismo em operação no País. A informação 
do RNT é da responsabilidade do utilizador, o agente privado, mas é verificada pelo 
Turismo de Portugal, I.P. O utilizador tem a obrigação de manter a informação actualizada. 
De acordo com o Turismo de Portugal, I.P., numa primeira fase, deverão inscrever se 
no RNT os empreendimentos turísticos (estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos 
turísticos, apartamentos turísticos, turismo de habitação, turismo no espaço 
rural, parques de campismo e caravanismo e conjuntos turísticos) e os agentes 
de animação turística - empresas de animação turística e operadores marítimos 
-turísticos, sendo aquele alargado posteriormente às restantes actividades do sector, 
como o Alojamento Local, as Agências de Viagem, etc. 
No caso dos Agentes de Animação Turística e porque o registo dos mesmos é condição 
necessária para o exercício da função, a actual relação dos agentes registados é a que 
corresponde às empresas que legalmente podem exercer a actividade, ou seja, de acordo 
com o RJAT, um Agente de Animação Turística não registado não poderá 
legalmente exercer a actividade em questão. 
 
 
 

 

 

 

A presente Nota Informativa destina-se a ser distribuída entre 

Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma 

geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer tomada 

de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao 

caso concreto. O conteúdo desta Nota Informativa não pode ser 

reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização 

do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 

assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt 
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