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FERNANDO MESSIAS – LAW OFFICE 

Almoço-Debate 15 de Maio de 2012, às 12h000 

HILTON VILAMOURA AS CASCATAS GOLF RESORT & SPA  

R. da Torre d'Água, Lote 4.11.1B, 8125-615 I Vilamoura 

 Osector do turismo em Portugal continua a ser um dos mais promissores para a economia Portuguesa, e que rapidamente gera 

emprego. 2011 foi um ano positivo, com aumentos de dormidas e volume de negócios. No entanto, estas melhorias foram 

principalmente como resultado da desaceleração econômica nos mercados concorrentes e foram vistos como temporários.Em um 

estado de crise económico geral é essencial para diversificar para novos grupos-alvo, enquanto simultaneamente mantendo 

tradicionais mercados estratégicos como o Reino Unido. Consequentemente, o Plano Estratégico Nacional do Turismo assume 

importância ainda maior. O plano tem como objectivo dinamizar o sector até 2015 através da implementação de vários projetos 

relacionados ao desenvolvimento de novos produtos e conteúdos inovadores, a intervenção em zonas turísticas de interesse; 

atraindo eventos internacionais; melhorar a acessibilidade, promover marcas e destinos nacionais e muito mais  Para nos 
esclarecer sobre estes assuntos, temos grande prazer em apresentar nosso orador convidado, A Secretária de Estado 

do Turismo, Dra.. Cecília Meireles. 

 Se pretender estar presente, poderá enviar um email para marketingofficer@fernandomessias.pt  de forma a garantir 

o seu lugar ate dia  9 de Maio. 
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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 
289821496 ou móvel: 924403783PROBONO  

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 

  
 

 

quando a secretaria do Tribunal tenha concluído pela sua insuficiência económica, e a 

dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça pelo demandante e pelo arguido demandado, 

no pedido de indemnização civil apresentado em processo penal, quando o respetivo valor 

seja igual ou superior a 20 UC’s. 

Por fim, é importante ter em conta que, à semelhança de anteriores iniciativas legislativas,a Lei 

n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, prevê, ainda, um mecanismo de incentivo à extinção da 

instância, por forma a diminuir as pendências judiciais. 

Em conclusão, não pode deixar de assinalar-se o esforço de simplificação e uniformização 

desta iniciativa legislativa. No entanto, sem prejuízo da clarificação de algumas situações, 

podia ter-se ido mais além na eliminação de conceitos de difícil determinação e na articulação 

dos diversos institutos previstos no regime em causa. 
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