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FERNANDO MESSIAS – LAW OFFICE 

SEMINARIO – MOÇAMBIQUE UM PAIS RICO EM OPORTUNIDADES 

Câmara de Comércio e Industria Luso- Francesa 
Lisboa, 26 de Março de 2012 - Hotel Altis Park 
As relações comerciais entre Portugal e Moçambique, registam atualmente um aumento significativo. 

Entre 2006 e 2010, as exportações portuguesas para Moçambique aumentaram a uma taxa média 

anual de 20,1% enquanto as importações cresceram a uma média anual de 4% no mesmo período.28 das 

100 maiores empresas moçambicanas têm capital português.Moçambique continua a ser um mercado 

promissor e rico em oportunidades para todas as empresas nacionais e estrangeiras.  

Por essas razões, a CCILF decidiu organizar um seminário que permitirá à todos os participantes de obter 
informações importantes sobre o potencial deste mercado e aceder à especialistas que poderão esclarecer 

muitas das questões que se colocam relativamente ao investimento nesse país. Esperamos também receber, 
neste evento, empresários franceses que pretendem colaborar com empresas nacionais na aproximação do 

mercado moçambicano.  

Caso pretenda estar presente neste evento poderá enviar um email para marktingofficer@fernandomessias.pt 
ate dia 23 de Março de 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 

Decreto-Lei n.º 48/2011 cria um balcão único electrónico, designado “Balcão do 

Empreendedor”, acessível através do Portal da Empresa 

(www.portaldaempresa.pt),devendo ser apresentadas por esta via as “meras comunicações 

prévias” e as “comunicaçõesprévias com prazo” a que acima se aludiu. De acordo com a 

Portaria n.º 131/2008, de 4de Abril, que regulamenta o referido diploma legal, o balcão 

único electrónico é geridopela Agência para a Modernização Administrativa, I.P. 

Sempre que a instalação ou modificação dos estabelecimentos de restauração e 

bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem 

envolva a realização de operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia, nos 

termos fixados no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), admite 

o Decreto-Lei n.º 48/2011 que se aplique o regime da “mera comunicação prévia” 

previsto neste último diploma, pelo que, nesses casos, ficarão derrogadas as normas 

do RJUE. 

No entanto, a referida norma não é de aplicação imediata já que as operações 

urbanísticas dela objecto serão fixadas por portaria do Governo, a qual ainda não 

foi, até à presente data, publicada. 

No tocante à ocupação do espaço público afecto aos estabelecimentos de 

restauração e bebidas ou de comércio de bens, o Decreto-Lei n.º 48/2011 vem 

estabelecer que compete aos municípios a definição dos critérios a que tal ocupaçãofica 

sujeita, aplicando-se, na ausência dos mesmos, os critérios estabelecidos no diploma em 

apreço. 

 

LICENCIAMENTO ZERO  
Foi publicado no passado dia 1 de Abril, o Decreto-Lei n.º 48/2011, que simplifica 

os procedimentos de controlo administrativo sobre o exercício de diversas 

actividades económicas no âmbito da iniciativa denominada «Licenciamento 

Zero». Esta iniciativa tem por objectivo aligeirar procedimentos administrativos, 

facilitando a vida dos cidadãos e das empresas, mediante a eliminação de licenças, 

autorizações e outros actos permissivos atinentes a um vasto leque de actividades 

económicas. 

Com efeito, o Decreto-Lei n.º 48/2011 adopta as seguintes medidas: 

a) aprova o novo regime de instalação e de modificação de estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou 

de armazenagem; 

b) simplifica o regime jurídico de ocupação do espaço público; 

c) simplifica o regime de afixação e inscrição de mensagens publicitárias de 

natureza comercial; 

d) elimina o licenciamento da actividade das agências de venda de bilhetes para 

espectáculos públicos; 

e) elimina o licenciamento do exercício da actividade de realização de leilões; 

f ) altera o procedimento de inscrição no cadastro dos estabelecimentos comerciais. 

No que concerne aos estabelecimentos de restauração e bebidas, de comércio de 

bens, de prestação de serviços ou de armazenagem, determina o Decreto-Lei n.º 

48/2011 que a sua instalação ou modificação fique sujeita a “mera comunicação 

prévia”, consistindo esta numa declaração, dirigida pelo interessado ao presidente 

da câmara municipal respectiva e ao director-geral das Actividades Económicas. 

Uma vez efectuada tal “comunicação”, e pagas as taxas devidas, poderá o particular 

dar início ao exercício da respectiva actividade. 

Noutros casos especificamente previstos no diploma, como sendo a instalação 

de estabelecimentos de restauração e bebidas com dispensa dos requisitos legais 

aplicáveis, o Decreto-Lei n.º 48/2011 estatui a sujeição à “comunicação prévia 

com prazo” que consubstancia uma declaração que permite ao interessado exercer 

as actividades acima referidas após a decisão de deferimento emitida pelo órgão 

competente ou quando este não se pronuncie no prazo de 20 dias, contados a 

partir do momento do pagamento das taxas devidas. 

A apreciação da “comunicação prévia com prazo” é da competência do presidente da 

respectiva câmara municipal, com a possibilidade de delegação nos vereadores ou 

nos dirigentes dos serviços municipais. 
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