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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. 

 

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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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.  

 

 
PR OB ON O  
F ERN AN D O  M ES S IAS  –  L A W  O F F IC 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 CUL TURA L –  CULT URA  &   ARTES  

Messias Global Arts 

Private Collection Messias Global Arts- www.messiasglobalarts.com  
site restrito caso pretenda aceder envie um email para geral@messiasglobalarts.pt a solicitar a 
password de acesso. 
www.messiasglobalarts.com 

 
 

EVENTOS   
 

F ERN AN D O  M ES S IAS  –  L A W  O F F IC E   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WORKSHOP 
 INTERNACIONALIZÇÃO DE 

EMPRESAS 
 ANJE- FARO  

  
Na qualidade de associado da ANJE Associação 
Nacional dos Jovens Empresários o Escritório 
Fernando Messias Law Office tem o prazer de 

convidar para estar presente no workshop 
denominado “ Internacionalização de Empresas” que 
irá decorrer no próximo dia 14 de Julho pelas 17 h na 

sala dos actos da Faculdade de Economia da 
Universidade do Algarve. 

 
 
 
   
 
 
 
Caso pretenda estar presente no workshop  envie um email para 
marketingofficer@fernandomessias.pt a participação e gratuita e 
uma vez que a lotação da sala esta limitada aos lugares 
disponíveis, sugerimos que faça a sua inscrição com a maior 
brevidade possível 

 

 www.fernandomessias.pt Law Office 

 

 

Recibos verdes começam a ser emitidos unicamente por via electrónica  
 

A emissão de recibos verdes por parte dos trabalhadores independentes passa a fazer-se a partir, de 1 de Julho, unicamente 
através da Internet. O novo regime do recibo verde electrónico, que entrou em vigor a 1 de Dezembro, dispensa os trabalhadores 

independentes da compra da caderneta de recibos verdes, permitindo o seu preenchimento online. 

BREV ISSIMAS   
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ACORDO FMI /BCE COMISSAO 

EUROPEIA- PORTUGAL 
O Governo Português propõe se assumir no denominado 

“Memorando de Entendimento” (FMI/ BCE / Comissão Europeia / 
Portugal)importantes compromissos em matéria de relações de 
trabalho são as seguintes:  

I – Prestações de desemprego Com vista à redução do desemprego 
de longa duração e fortalecimento do sistema de segurança social de 
protecção do desemprego, o Governo 

deverá elaborar, no quarto t rimestre de 2011, um plano de acção que 
preveja as seguintes medidas: 
i. Redução da duração máxima das prestações de desemprego para 

um período não superior a 18 meses.  
Esta medida não se aplicará, porém, aos actuais desempregados, 
nem atingirá direitos adquiridos por trabalhadores. 

ii. Limitação dos montantes das prestações de desemprego para  
2,5 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS) e previsão da 
diminuição gradual do valor do subsídio ao longo do período de  

desemprego, após 6 meses nessa situação (no mínimo, 10% do valor 
do subsídio). Esta medida abrangerá 
apenas aqueles que venham a ficar em situação de desemprego após 

a entrada em vigor da medida. iii. Redução do prazo de garantia 
(período contributivo necessário para o acesso ao subsídio de  
desemprego) de 15 para 12 meses. 

iv. Apresentação de proposta de extensão da elegibilidade para 
atribuição de prestações de desemprego a categorias  
específicas de trabalhadores independentes que prestem os seus 

serviços a uma única empresa, numa base regular, em função de 
critérios e pressupostos indicados no Memorando de Entendimento.  
O projecto que concretizará este plano deverá ser aprovado pelo 

Governo no primeiro trimestre de 2012.  
II - Protecção do Emprego 
Deverão ser levadas a cabo pelo Governo reformas com vista a 

promover 
a criação de emprego, combater a segmentação do mercado do 
trabalho 

e facilitar a sua flexibilização.  
Neste âmbito, as reformas irão incidir, sobretudo, no regime das 
compensações devidas aos trabalhadores em caso de 

cessação de contrato de trabalho e no regime aplicável ao 
despedimento.  
Relativamente ao regime aplicável às compensações por cessação de  

contrato de  trabalho, o Governo deverá submeter ao Parlamento, no 
terceiro trimestre de 2011, uma proposta legislativa que, na esteira do 
“AcordoTripartido para a Competitividade  

e Emprego” (Março/2011), visa aproximar o regime da compensação 
devida pela cessação de contratos por tempo indeterminado ao 
regime 

previsto para os contratos a termo.  
Para o efeito, a proposta legislativa deverá introduzir as reformas  
seguintes:  

i. O montante da compensação por cessação (despedimento 
colectivo,  
por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação) devida 

indeterminado será reduzido de 30 para novos contratos por tempo 
para 10 dias por ano de duração(com 10 dias adicionais a serem  
pagos por um fundo financiado por contribuições dos empregadores) 

 

com o limite máximo de 12 meses, sendo eliminada a actual previsão legal da compensação 

não poder ser inferior a 3 meses.ii. O montante da compensação por caducidade devida nos 
contratos termo certo será reduzido de 36para 10 dias por ano de duração,no caso de contratos 
a termo de duração inferior a 6 meses, e de 24para 10 dias no caso de contratos 

a termo de duração superior a 6meses (com 10 dias adicionais a serem pagos por um fundo 
financiado por contribuições dos empregadores).  
iii. Implementação do fundo acordado no “Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego” 

(Março/2011) para financiamento parcial do custo associado a despedimentos em novos 
contratos de trabalho.  
No quarto trimestre de 2011, o Governo deverá apresentar uma proposta que 

uniformize o regime de compensação por cessação para os actuais e para os  
novos contratos de trabalho (tendo em conta a alteração da correspondência 
entre a compensação legal, a antiguidade e o novo limite máximo),  

sem reduzir os direitos adquiridos por trabalhadores. A proposta legislativa 
que concretizará estas medidas deverá ser submetida ao Parlamento no primeiro trimestre de 
2012. 

No primeiro trimestre de 2012, o Governo deverá, ainda, preparar uma proposta que: 
i. Promova o alinhamento do nível das compensações por cessação de contratos de trabalho 
com o nível médio na UE;  

ii. Permita que o direito às compensações por cessação de contratos de trabalho financiadas 
pelo fundo previsto no “Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego” (Março/2011) seja 
susceptível de transferência para diferentes empregadores através da criação de contas 

individuais 
A proposta legislativa que concretizará estas medidas deverá ser submetida ao  
Parlamento até ao terceiro trimestre de 2012. 

Quanto ao regime aplicável ao despedimento, o Governo deverá 
elaborar, no quarto trimestre de 2011, proposta de reforma com vista a  
introduzir ajustamentos aos casos de justa causa de despedimento previstos  

no Código do Trabalho nos termos seguintes: 
i. Passará a ser possível o despedimento por inadaptação mesmo que não haja lugar à 
introdução de novas tecnologia sou a outras modificações no posto de trabalho (artigos 373ºa 

380º e 385º do Código doTrabalho). Entre outros, poderá ser adicionado como fundamento para 
o despedimento a situação em que o trabalhador tenha acordado como empregador o 
cumprimento de objectivos específicos e não os cumpra, por motivos que lhe sejam 

exclusivamente imputáveis. 
ii. O despedimento por extinção do posto de trabalho quando haja uma pluralidade de pos tos de 
trabalho de conteúdo funcional idêntico deixará de observar necessariamente o critério de 

selecção por antiguidade, contanto que o empregador estabeleça um critério alternativo 
relevante e não discriminatório (em consonância com o que já hoje  sucede com o 
despedimento colectivo).  

iii. Quer no despedimento por inadaptação, quer no despedimento por extinção do posto de 
trabalho, deixará de constituir pressuposto de validade a inexistência de outro posto de trabalho 
compatível com a qualificação profissional do trabalhador (artigos 368º e 

375º do Código do Trabalho). No entanto, como regra, deverão ser 
evitados despedimentos sempre que se verifique a existência de posto de trabalho disponível e 
compatível com as qualificações do trabalhador. 

www.fernandomessias.pt  

 

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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