


Escritório de Advocacia



Fernando Messias Advogados foi 
fundado em 1998. A mais-valia 
decorrente da formação do advogado 
Fernando Messias nas áreas do 
Direito, do Turismo, da Liderança, 
da Economia, foi determinante para 
um melhor desempenho e mudança 
no domínio jurídico da moderna 
economia proveniente deste novo 
paradigma europeu.



O know-how, a visão interdisciplinar 
e multicultural que nos orienta, 
permite uma abordagem holística às 
variadas solicitações que possam ser 
colocadas pelos Clientes permitindo 
uma mais eficaz e célere resposta na 
sua resolução.





• ARBITRAGEM & MEDIAÇÃO

• DIREITO EMPRESARIAL & FISCALIDADE

• DIREITO DO TURISMO, GESTÃO 
TURÍSTICA, HOTELARIA & IMOBILIÁRIO

• DIREITO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL & TI



Arbitragem & Mediação

A arbitragem é um meio extrajudicial de resolução de litígios que 
tem evidenciado uma inequívoca expansão na jurisdição nacional 
e internacional, muito associada às vantagens que lhe são 
reconhecidas, e que reclama, como sucede nos restantes 
domínios, uma intervenção especializada.

Fernando Messias Advogados dedica-se a todo o tipo de resolução 
alternativa de conflitos, para além da via judicial.



Direito Empresarial & Fiscalidade

A crescente complexidade normativa em sede de tributação, 
nacional e internacional, conduz à crescente necessidade de 
aconselhamento jurídico e fiscal especializado, o qual assume um 
papel essencial nas decisões que se impõem no exigente mercado.

Qualquer negócio tem sempre implicações fiscais, diretas ou 
indiretas, que requerem um tratamento jurídico-fiscal eficiente, 
tendo em vista atenuar responsabilidades futuras.

Visando maximizar a eficiência da situação fiscal dos Clientes, 
tendo em conta os seus objetivos globais, Fernando Messias 
Advogados presta aconselhamento de carácter estratégico em cada 
etapa de uma operação, sobre todos os aspetos relevantes da 
fiscalidade, tanto nacional como internacional, aconselhando os 
Clientes, numa perspetiva de serviço integrado e complementar.



Direito do Turismo, Gestão Turística, 
Hotelaria & Imobiliário

Fernando Messias Advogados  tem uma vasta experiência no Setor 
do Turismo, permitindo-lhe prestar apoio jurídico a 
empreendimentos turísticos e a marcas hoteleiras nacionais e 
internacionais, acompanhando-as desde a sua génese à sua 
maturidade.

Com uma sólida experiência e profundos conhecimentos nas 
diferentes vertentes do direito imobiliário, permite-lhe prestar 
serviços jurídicos que abrangem, designadamente, a compra e 
venda de imóveis, o licenciamento de projetos imobiliários 
(comerciais e industriais), o financiamento e os fundos de 
investimento imobiliário, o arrendamento comercial e gestão de 
imóveis, o planeamento, urbanismo e ambiente, o retalho e a 
reabilitação urbanística.



Direito da Propriedade Intelectual & TI

Fernando Messias Advogados faz o acompanhamento de diversos 
clientes em matéria de proteção de direitos de propriedade 
intelectual e direitos de autor na fase de registo e proteção inicial, 
como também na parte contenciosa, de reclamação contra abusos 
de terceiros.



Publicações
• Condomínio – Teoria e Prática

• O Novo Regime do Arrendamento Urbano

• Código da Propriedade Industrial

• Leadership & Management Litigation Risk – A mental model methodology
to reduce the risk of claims for damage to the company following “bad” 
business decisions: the Portuguese company scenario

• Portugal – Analysis of the company laws and corporate social responsibility: 
Does leadership and employee well-being matters?



• Corporate Governance and Corporate Lawyers – Company laws in Portugal 
and risk analysis

• Corporate Social Responsibility – Is your company in Portugal on the right
track?

• Company law analysis and leadership in risk taking – The Portuguese 
company scenario

• Capítulo em Manual Jurídico Internacional / International Trust Laws and
Analysis, edição 2016-2017 



Nomeações & Prémios



Presente na prestigiada revista de 
seleção internacional de escritórios e 
sociedades de advocacia, Legal 500.

A nomeação internacional assenta 
essencialmente no resultado do 
trabalho realizado nas mais diversas 
áreas.



NETWORK

Esta rede de parcerias foi criada para 
desenvolver e otimizar a atuação do 
escritório Fernando Messias ao nível da 
atuação internacional, nesse âmbito 
prestar um rigoroso aconselhamento 
jurídico em todos os países e cidades onde 
as parcerias tenham lugar, tudo num 
enquadramento de alianças reciprocas de 
modo a garantir um trabalho global na 
satisfação dos nossos clientes.

Cada Parceiro local atua com base nos 
mesmos valores e padrões de qualidade 
praticado pelo escritório Fernando 
Messias Advogados.



www.fernandomessias.pt
L I S B O A F A R O


