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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. 

-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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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 

 
 
  

 “ Os Olhos de Buda “  2008 Private Collection  
Messias Global Arts  
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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Na qualidade de membro da Câmara Luso 

belga – Luxemburguesa Fernando Messias 

Law Office tem o prazer de Convidar para 

um Almoço Debate sendo o orador Eng. 

Clemente Pedro Nunes Professor 

Catedrático do Instituto Superior Técnico 

sobre o tema “ A situação Energética do 

Pais e o seu impacto na respectiva 

competitividade económica. “ o almoço terá 

lugar dia 26 de Janeiro de 2011 as 12.30 no 

Corinthia Lisboa Hotel em Lisboa . 

 Caso manifeste interesse em estar presente 

poderá enviar um email para 

marketingofficer@fernandomessias.pt  

 

www.fernandomessias.pt 

  
 

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, este Decreto-Lei elimina a obrigatoriedade de um capital social mínimo 
para a criação de sociedades por quotas e a necessidade de depositar o capital social no momento da constituição da 
sociedade, podendo ser entregue até ao final do primeiro exercício económico. 

O Governo justifica que o facto de ser obrigatória a disponibilização inicial de capital social impedia potenciais empresários, 
muitas vezes jovens, sem recursos económicos próprios, de avançarem com o seu projecto empresarial. 

Estas medidas de simplificação dos processos de constituição das sociedades por quotas e das sociedades unipessoais por 
quotas “têm como objectivo reduzir os custos e os encargos administrativos para empresas, promovendo a competitividade e 
o emprego, de acordo com a Iniciativa para a Competitividade e o Emprego”. 

  

 

NOTICIAS – BREVES  
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Patente Unitária  

Há inúmeros anos que os países negoceiam, sem 

sucesso, a criação de uma patente comunitária, ou 

seja um registo de patente unitário e válido para toda 

a União Europeia.  

Com efeito, actualmente é apenas possível, através de 

um procedimento único e centralizado no Instituto 

Europeu de Patentes (IEP), realizar um pedido de 

Patente Europeia. O âmbito da patente concedida 

pelo IEP é igual em todos os países designados, mas a 

maioria dos Estados Membros exige a validação da 

mesma no seu território, para que esta aí passe a 

vigorar, o que se traduz na apresentação no 

respectivo Instituto Nacional de uma tradução da 

patente na língua desse país.  

Assim, até ao momento e apesar das diversas 

tentativas nesse sentido, não foi possível aos Estados 

Membros alcançar um acordo em relação a uma 

patente unitária, encontrando-se a criação da Patente 

da União Europeia (antigamente denominada patente 

comunitária) num impasse.  

 Recentemente, e após esforços continuados das 

presidências Sueca e Belga do Conselho da União 

Europeia (tendo esta última presidência elegido o 

consenso relativo a uma patente única como uma das 

medidas essenciais para fomentar a inovação, 

concluir o mercado interno e aumentar a 

competitividade da Europa), pensou-se que a patente 

única poderia vir a ser uma realidade. Contudo, 

divergências relativas aos requisitos linguísticos das 

patentes e às línguas oficiais deste mecanismo 

obstaram, mais uma vez, que se chegasse a um acordo 

final entre os Estados Membros. 

 

 
 

 

 

  
Nestas circunstâncias, e em virtude de vários Estados considerarem impossível, 

neste momento, o acordo entre todos os membros da União Europeia, doze países 

(entre eles a Alemanha, a Finlândia, o Luxemburgo, a Polónia, a França, a Holanda, a 

Suécia e o Reino Unido) decidiram avançar com a criação de um processo de 

patente unitária baseada numa cooperação reforçada. As invenções seriam, pois, 

protegidas, ao abrigo da cooperação reforçada, em todos os países da UE 

participantes neste sistema.  

No passado dia 14 de Dezembro a Comissão Europeia apresentou uma proposta 

formal ao Conselho, apoiando assim a criação de uma patente unitária dentro da 

União Europeia, via cooperação reforçada.  

Se esta proposta for aprovada por uma maioria qualificada pelo Conselho de 

Ministros da UE e pelo Parlamento Europeu, iniciar-se-á o processo de criação da 

referida patente unitária via cooperação reforçada. Os restantes Estados Membros 

poderão optar por aderir em qualquer fase.  

 
 
 

No início de 2011, a Comissão apresentará propostas mais detalhadas relativas à 

aplicação do mecanismo da cooperação reforçada para a protecção da patente 

unitária, incluindo os requisitos de tradução, sendo que é expectável que o inglês, o 

alemão e o francês sejam declaradas línguas oficiais do sistema. 

 

 

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 

 
www.fernandomessias.pt 
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