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Almoço-Debate  na Câmara de Comércio Luso- Belga-
Luxemburguesa 

 

A Câmara de Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa, em estreita colaboração com a Câmara 

de Comércio e Indústria Luso-Francesa, tem o prazer de convidar V. Exa.(s). a participar no 

Almoço-Debate que terá lugar Quinta-Feira, 16 de Fevereiro, às 12h30, no hotel Hotel Tiara 

Park Atlantic, Rua Castilho, 149 – Lisboa. 

Temos a honra de receber o Sr. Charles Petruccelli, Presidente Mundial da American 

Express Travel, que nos irá falar da sua experiência como líder de um grupo internacional, 

fará também uma análise da conjuntura económica internacional e dos negócios dos 

mercados internacionais onde opera a American Express. Será também abordado o tema 

turístico, as últimas tendências macroeconómicas e Portugal como destino turístico. 

Participam também neste almoço membros da Câmara de Comércio e Indústria Suíça em 

Portugal. Caso manifeste interesse  em estar presente envie um email para 

secretariado@fernandomessias.pt . 
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FUNDO DE RECUPERAÇAO DE EMPRESAS  

 

Em parceria com os cinco maiores Bancos nacionais1, o Estado criou o Fundo de 

Recuperação de Empresas, destinado à recuperação de Pequenas e Médias Empresas 

(PME)2, designado por FUNDO RECUPERAÇÃO, FCR. 

Em comunicado conjunto, datado de 21 de Julho de 2009, os Ministérios das Finanças 

e da Economia qualificam este Fundo de Recuperação de Empresas como um Fundo de 

Investimento de “refinanciamento de dívida” ou de “turnaround”, e esclarecem que o 

mesmo terá a duração de 15 anos e um capital inicial de 395 milhões de euros, 

participado em 15,2 % pelo Estado e com a possibilidade de ser aumentado até aos 

750 milhões de euros, permitindo, assim, a expansão deste instrumento através do 

reforço das posições das instituições de crédito aderentes ou da adesão de novas 

instituições de crédito ou de outra entidades públicas ou privadas.Trata-se de um 

fundo de capital de risco, que tem como objectivo o apoio à reestruturação de 

“empresas com potencial económico, mas com estruturas financeiras desajustadas”, de 

modo a permitir uma “dinamização do tecido empresarial português, mantendo os 

níveis de actividade e, simultaneamente, potenciando a consolidação empresarial, bem 

como as soluções de sucessão e profissionalização da gestão” 

A reestruturação das empresas será efectuada mediante a conversão das dívidas das 

mesmas aos Bancos ou ao Estado em acções ou em instrumentos de dívida, podendo 

também incluir injecções de capital. O período de investimento encontra-se fixado 

entre três e cinco anos, prevendo-se a possibilidade de actuação em todos os sectores 

da actividade, excepto o sector financeiro.  

 

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 . 
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O Fundo encontra-se já regulado pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM), e a sua actividade teve início em 31 de Julho de 2009, 

assumindo o papel de sua entidade gestora a Sociedade ECS CAPITAL – S.A., 

que centra a sua actividade na gestão de investimentos de private equity. 

O acesso das PME a este Fundo implica que estas contactem, numa primeira 

fase, directamente com uma das cinco instituições financeiras nele participantes, 

competindo a estas, por sua vez, a apresentação da “candidatura” à entidade 

gestora do fundo, que analisa e selecciona as operações de reestruturação 

empresarial segundo critérios puramente empresariais, mas salvaguardando 

sempre que as empresas intervencionadas possuem uma situação fiscal e 

contributiva regular, ou que essa situação será imediatamente regularizada no 

âmbito do processo de reestruturação que se inicie. 
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ESPAÇO CULTURA & ARTES 

 
 
Private Collection 
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 
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