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 Seminário de Corporate Finance 

O financiamento de projetos e/ou empresas é naturalmente um fator crítico de sucesso de ambos, sempre que esse 
financiamento corresponda às necessidades efetivas dos projetos/empresas e é ajustado ao ciclo económico de 

geração de valor das respetivas atividades/negócios. Infelizmente o que a teoria aconselha a prática ignora. Muitos 
projetos e empresas são mal financiados, ou no tipo do financiamento, ou no seu montante, ou no tempo da sua 

amortização/resgate, convertendo-se esse financiamento num fator crítico de insucesso ao consumir o valor 
acrescentado da exploração da atividade/negócio. Muitos dos atuais problemas financeiros das empresas não têm 

verdadeira origem na envolvente externa – causas de conjuntura – mas na envolvente interna – causas de estrutura. 
O que a conjuntura faz é pôr a descoberto velhos problemas de estrutura. Uma boa política e gestão dos 

financiamentos pode, com visão, vontade e rigor, contribuir decisivamente para uma reestruturação da atividade ou 
do negócio 

Caso pretenda estar presente neste evento poderá enviar um email para marktingofficer@fernandomessias.pt ate 
dia 4 de Julho  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  

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 
289822154 ou móvel 96 3160576

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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Diário da República nº 125 Série I de 29/06/2012 
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Presidência da República 

 Decreto do Presidente da República nº 95/2012 de 29-06-2012 

 Exonera o ministro plenipotenciário de 1.ª classe Rui Nogueira Lopes Aleixo do 

cargo de Embaixador de Portugal em Trípoli, por passar à disponibilidade. 

  

Decreto do Presidente da República nº 96/2012 de 29-06-2012 

 Exonera o embaixador Manuel Tomás Fernandes Pereira do cargo de Embaixador 

de Portugal na Santa Sé, por passar à disponibilidade. 

  

Decreto do Presidente da República nº 97/2012 de 29-06-2012 

Ratifica as emendas aos artigos 1.º e 18.º do Acordo Constitutivo do Banco 

Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, que estendem as operações 

do Banco ao Mediterrâneo Sul e Oriental, em conformidade com as Resoluções 

n.ºs 137 e 138, adotadas pelo Conselho de Governadores do Banco em 30 de 

setembro de 2011. 

  

 

Assembleia da República 

 Resolução da Assembleia da República nº 83/2012 de 29-06-2012 

 Aprova as emendas aos artigos 1.º e 18º do Acordo Constitutivo do Banco 

Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, que estendem as operações 

do Banco ao Mediterrâneo Sul e Oriental, em conformidade com as Resoluções 

n.ºs 137 e 138, adotadas pelo Conselho de Governadores do Banco, em 30 de 

setembro de  
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