
 
 
 
EVENTOS E CONFERENCIA ABRIL  DE 2012 
 

. 

FERNANDO MESSIAS – LAW OFFICE 

Almoço-Debate 2 de Maio de 2012, às 12h30 

Hotel Tivoli Lisboa – Av. da Liberdade, 185 – 1269-050 Lisboa 

No contexto da Semana belga, iniciativa promovida pela Embaixada da Bélgica em Portugal, e em estreita colaboração 
com esta, a Câmara de Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa tem o prazer de convidar V. Exa.(s). a participar no 

Almoço-Debate:  

Esta iniciativa contará com a intervenção do Senhor Philippe Maystadt, Presidente honorário do Banco Europeu de 

Investimento - BEI e Ministro de Estado belga. 

O Senhor Philippe Maystadt foi Ministro das Finanças na Bélgica (1988-1998), Presidente do Comité Interino do Fundo 

Monetário Internacional (1993-1998) e Presidente do Banco Europeu de Investimento - BEI (Janeiro 2000-Dezembro 
2011).Participam também nesta iniciativa membros das Câmaras de Comércio Luso-Finlandesa, Luso Sul-Africana, 

Luso-Italiana, Luso-Brasileira, Luso-Sueca, Portugal-Holanda e Suíça em Portugal. 

Caso pretenda estar presente neste evento poderá enviar um email para marktingofficer@fernandomessias.pt ate dia 

29  de  Abril 2012 
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 BREVES 

Fernando Messias- Law Office  

NOVOS DEPARTAMENTOS 

Escritório de Lisboa 

DEPARTAMENTO ANGOLA DESK 

Fernando Messias– Law Office 
desesenvolveu uma extrutura interna 

direccionada para assuntos com alguma 

ligação  a Angola , Assegurando desta forma 

um acompanhamento  de clientes 

portugueses com interesses em Angola  e 
clientes angolanos com interesses em 

Portugal. Para procurar responder as 

necessidades crescentes em Angola  

Fernando Messias- Law Office estabeleceu 

parcerias com escritórios de direito 
Angolano. 

DEPARTAMENTO COMERCIAL E 

SOCIETARIO 

Fernando Messias –Law Office presta um 

serviço e apoio continuo, com um 

aconselhamento especializado relativamente 

aos diversos aspectos e funcionamento das 

actividades comerciais dos clientes 

Fernando Messias–Law Office oferece um 
aconselhamento a nivel estrategico ,estando 

a sua actividade organizada para satisfazer  

as necessidades  mais complexas e 

particulares dos seus clientes  assim como 

os seus objectives empresariais. 

www.fernandomessias.pt  

 
ESPAÇO CULTURAL  
CULTURA &  ARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ou ligue para 
289821496 ou móvel: 924403783 

PROBONO  
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 . 

 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 

 

www.fernandomessias.pt 

  
 

O NOVO REGIME EXCEPCIONAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Lei do Orçamento de Estado  para 2012, à semelhança do que sucedeu aquando do “Orçamento  

rectificativo” de 2005 (RERT I) e da Lei do Orçamento de Estado para2010 (RERT II), consagrou um novo 

Regime Excepcional de Regularização Tributária (RERT III), relativamente a elementos patrimoniais colocados 

no exterior. Estabelece a aplicação de uma taxa especial de 7,5% - ao invés da taxa de 5% prevista no RERT 

II - em moldes idênticos ao anterior RERT II, mas deixando de ser necessário o repatriamento para território 

português dos elementos regularizados. 

Poderão beneficiar deste regime as pessoas singulares e as pessoas colectivas que possuam elementos 

patrimoniais que não se encontrava mem território português em 31 de Dezembro de 2010, e que consistam 

em depósitos, certificados de depósitos, partes de capital, valores mobiliários e outros instrumentos 

financeiros, incluindo apólices de seguros do ramo «Vida» ligados afundos de investimento e operações de 

capitalização do ramo «Vida». A regulamentação deste regime foi agora conhecida, através da publicação da 

Portaria n.º 17 – A/2012, de 19 de Janeiro, que aprovou o modelo de Declaração de Regularização Tributária, 

com as respectivas instruções de preenchimento, tendo sido, também, clarificados alguns aspectos deste 

regime impresso a utilizar pode ser obtido mediante impressão em papel formato A4 a partir do sítio da 

Autoridade Tributária e Aduaneira (www.portaldasfinancas.gov.pt), devendo a Declaração ser apresentada em 

três exemplares, destinando-se um  exemplar ao Banco de Portugal, outro à instituição de crédito interveniente 

e, o terceiro, ao sujeito passivo, após autenticação da instituição de crédito interveniente no processo. A 

Declaração de Regularização Tributária, acompanhada dos documentos comprovativos da titularidade ou da 

qualidade de beneficiário efectivo do sujeito passivo em causa e do depósito ou registo dos elementos 

patrimoniais dela constantes, agora aprovada, deverá ser entregue até ao próximo dia 30 de Junho. ou de 

outros bancos estabelecidos em Portugal, sendo que, após a  confirmação do pagamento, a mesma deverá 

produzir, relativamente aos  elementos patrimoniais constantes da declaração e respectivos rendimentos, os 

seguintes efeitos: (i) a extinção das obrigações tributárias exigíveis em relação àqueles elementos e 

rendimentos, respeitantes aos períodos de tributação que tenham terminado até 31 de Dezembro de 2010, (ii) 

a exclusão da responsabilidade por infracções tributárias que resultem de condutas ilícitas conexas com 

aqueles elementos ou rendimentos, não podendo a declaração de regularização ser apresentada como indício 

ou elemento relevante para efeitos de qualquer procedimento tributário, penal ou contra-ordenacional, 

A constituição de prova bastante para efeitos de não aplicação de métodos 
indirectos, quando o contribuinte evidencie manifestações de fortuna que ponham 

em causa a veracidade dos rendimentos por si declarados. 

É de salientar que os efeitos previsto sem caso de regularização tributária dos 

elementos patrimoniais colocados no exterior, anteriormente referidos, não se 

verificam quando, à data 

da apresentação da declaração, já tenha tido início o procedimento de inspecção ou 

qualquer outro procedimento para apuramento da situação tributária do contribuinte, 

bem como quando já tenha sido desencadeado procedimento penal ou contra-

ordenacional de que o sujeito passivo já tenha tido conhecimento nos termos da lei 

e que abranjam os elementos patrimoniais susceptíveis de beneficiar do regime em 

causa. 

O pagamento associado à regularização tributária preconizada neste regime 

excepcional, corresponde, como adiantámos já, a uma taxa de 7,5% e deve ser 

realizado no momento e em simultâneo com a apresentação da referida Declaração, 

ou nos 10 dias posteriores à data de recepção da mesma. A liquidação do montante 

a pagar, na decorrência da aplicação da referida taxa sobre o valor atribuído aos 

elementos patrimoniais declarado será, por seu turno, efectuada na própria 

declaração de regularização. 
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