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As dificuldades crescentes em fornecer estatísticas credíveis e a ameaça dos Big Data
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Em Portugal tem sido uma das apostas: exemplos
são o Lx Factory, em Alcântara, e o hub criativo
do Beato. Nestes dois espaços, há empresas – start
-ups ou não –, mas também restaurantes, lojas, espaços para espetáculos. Tudo o que ajude a dinamizar
aqueles espaços e zonas da cidade. No Luxemburgo,
o 1535, em Differdange, é um dos mais conhecidos
espaços dedicado às indústrias criativas. Das instalações antigas da ArcelorMittal, nasceu este hub cria-

chris karaba

Por Paula Cravina de Sousa

Quais são as principais dificuldades e prioridades do Statec?

tivo em 2011 que conta hoje com quase 60 empresas
que se espalham pelos três edifícios daquele que é
agora um ‘complexo empresarial’. A câmara de Differdange quis, ao longo dos 16 mil metros quadrados
(m2) da fábrica da gigante do aço, manter a presença
da herança da era da siderurgia, preservando o aspeto
industrial da área. Além das empresas e dos ateliers
que ali funcionam, há também salas de reunião, espaços de refeição, um restaurante, estúdios de gravação.
Nuno Lorena é artista plástico e chegou há pouco
mais de um ano ao Luxemburgo. Foi através da Internet que conheceu o 1535, onde tem atualmente o seu
atelier. A “situação económica” em Portugal levou-o
a “procurar alternativas” e aos 51 anos decidiu vir
para o Grão-Ducado. “Tinha cá amigos e é um país
que é muito apetecível do ponto de vista geográfico”,
justifica. A decisão revelou-se acertada. Nuno Lorena
diz não ter encontrado “grandes dificuldades”. “O
meu trabalho tem sido bastante bem aceite”, afirma.
“A maior parte é retrato e trabalho muito por encomenda. A procura tem sido grande, até com propos-

foto g ra f i a

Nunca antes foi dada tanta atenção a este tipo
de profissão e nunca antes os ‘creative hubs’
foram tão divulgados e incentivados. São muitas
vezes usados como forma de reabilitar zonas
das cidades que caíram no esquecimento e que
apresentam hoje algum nível de degradação.

Os políticos só falam, mas concretamente o que fazem? Dão
uma percentagem do seu salário,
apoiam o Wikileaks, o Manning?
O que fazem a título pessoal, o
que fazem não enquanto políticos
mas enquanto cidadãos, enquanto
mães e pais de família? O que
fazem a título pessoal por nós?
Há petições: já assinou a petição?
Já fez uma doação para o crowdfunding de Antoine Deltour ou
Manning? Temos de pressioná-los
e questioná-los e confrontá-los
com as suas contradições, porque

diretor do Statec, Serge Allegrezza, falou sobre as reservas
da Comissão Europeia sobre as
contas públicas do Grão-Ducado
e reconheceu que os avisos iniciais
foram ignorados por se tratar de
uma tarefa complexa e de grande
envergadura. O responsável alertou ainda para um dos principais
desafios do Luxemburgo no longo-prazo: o crescimento da população para mais de um milhão de
pessoas. Pelo meio, alertou ainda
para os perigos da pós-verdade
que surgiu com Donald Trump.

foto g ra f i a

Creative Hubs
estão na moda

O
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Falta mais ação da parte dos
políticos e da sociedade…

Economia luxemburguesa
beneficiou da desregulação do
setor financeiro mundial

i n d ú s t r i a s c r i at i va s

O Statec tem um problema recorrente que tem a ver com o facto
de sermos um país pequeno, mas
temos de fornecer todos os dados
que um país soberano deve fornecer ao nível europeu. O que acontece é que temos muitos inquéritos, às empresas e famílias. E
a regulamentação europeia é a
mesma para todos. Mas como
temos um pequeno país em que
é preciso ter um número mínimo
de pessoas que são inquiridas,
temos uma carga estatística muito
pesada. Percebo perfeitamente que
as empresas e famílias não tenham
sempre vontade de responder
aos inquéritos do Statec. Por isso
temos algumas taxas de resposta
que são fracas. Isto é algo que nos
preocupa bastante.
Além disto, temos um grande
trabalho entre mãos, estamos a
reorganizar-nos internamente,
queremos modernizar o nosso sisj u l / ag o / set 2017
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dade suprema. Mas isso faz dos
colaboradores cúmplices. Eles são
todos cúmplices. O que arriscam?
Nada. Estão todos a trabalhar na
concorrência ou foram promovidos. E esta é a sociedade em que
vivemos. A questão é como é que
se podem organizar as coisas para
que melhorem para as gerações
futuras. Penso que a única via é
a punição daqueles que põem
este sistema em marcha. Se isto
começa a ser feito pela comissária
europeia da Concorrência, Marghrete Vestager, isso é positivo.
Duvidou da sua decisão?

Fiz o que tinha a fazer enquanto
mãe, enquanto cidadã e mesmo

m aio d e ’ 16

Começa o julgamento do
processo Luxleaks. No banco
estão três réus: Antoine Deltour,
Raphaël Halet e Edouard Perrin.

ju n h o d e ’ 16

Acusação pede a condenação a 18
meses de prisão dos denunciantes
e ao pagamento de uma multa
simbólica de um euro.

O Governo belga suspeita que o
Luxemburgo continua a fazer acordos
fiscais secretos com as multinacionais,
mas desta vez acordos verbais. O
ministro das Finanças belga admite
pedir explicações ao Executivo
luxemburguês.

a um dado momento eles vão confrontar-se com a sua consciência.

O seu processo acabou?

Não. Já tive dois processos que
ganhei e agora tenho um terceiro.
A UBS processou-me por difamação e ganhei, depois processei
-os por assédio, e ganhei. E agora
a UBS processa-me novamente
porque diz que atento contra a
imagem deles.
Teve medo?

Sim, claro. E isso continua. Há
um mês, no final de abril, a 25
ou 28 de abril - foi uma segundafeira à noite - saí como meu filho
e quando entrei em casa de novo
à meia-noite e meia, as luzes
do apar tamento estavam ligadas, tudo estava ligado e o nosso
cão estava deitado no corredor.
Foi uma tentativa de envenenamento, de intimidação. Levou tra-

tamentos no veterinário vomitou
durante uma semana. Chamei a
polícia, a brigada judiciária veio,
escrevi a Manuel Valls (primeiroministro francês) que não me respondeu. Isso continua. Não percebo, porque tive dois julgamentos
que me deram razão. Apesar de
estar sozinha com os meus filhos.
Mudei a fechadura, custou mais
de mil euros. Esta democracia
que nos dirige, nada faz. Escrevi
a Valls, Cazeneuve (ministro do
Interior), Sapin (ministro das
Finanças) , ao procurador da
República. Nenhuma resposta.
Tudo isto é delirante. Eles têm o
dever de agir, porque há alguém
que agiu em nome do interesse
público e que pede socorro. Não
há resposta.

Por que é que a sua superiora
hierárquica lhe pediu a si, para
apagar os dados?

QUESTIONAMENTO
“Estamos sempre atrás nos
objetivos e corremos cada
vez mais. Isto impede-nos de
ver o conjunto, evita que nos
coloquemos questões”

(DES)PROTEÇÃO
Escrevi a Valls, Cazeneuve
(ministro do Interior), Sapin
(ministro das Finanças), ao
procurador da República.
Nenhuma resposta. Tudo isto é
delirante.

j unho d e ’ 16
O Ministério Público tinha
pedido 18 meses de prisão, com
possibilidade de suspensão,
para os dois antigos funcionários
da PwC, acusados de divulgar
milhares de documentos
confidenciais.

O procurador-adjunto do Estado
pediu também que o jornalista
Edouard Perrin, o primeiro a divulgar
o conteúdo dos documentos, no
programa Cash Investigation,
em 2012, fosse condenado ao
pagamento de uma multa.

O Tribunal do Luxemburgo condena
Antoine Deltour e Raphaël Halet a
penas suspensas de 12 e 9 meses
de prisão. O jornalista Edouard
Perrin é absolvido.

Os dois ex-funcionários da PwC
foram ainda condenados a pagar
1.500 euros (Deltour) e mil euros
(Halet) de multas. Os dois arguidos
terão ainda de pagar um euro
simbólico à PwC por danos morais.

Os advogados de Deltour
e Halet, ambos cidadãos
franceses, anunciaram que vão
recorrer da decisão.

enquanto colaboradora porque
a UBS chegou a dar-me os parabéns. Eu mostrei que havia coisas
que não estavam bem e felicitaram-me. Dei-me conta de que me
usaram e mentiram e enganaramme e isso é mais violento do que
tudo o resto. Eu fiz parte daquele
mundo, fui a primeira a não me
colocar as questões que deviam
ser colocadas. E agora perguntome como é que não vi as coisas
antes. Todo o meu tempo era para
o trabalho, fins-de-semana, licença
de maternidade, férias, trabalhava
o tempo todo. Estava sempre,
mesmo em casa, com o meu computador portátil, com o meu tele-

Primeiro porque ela tinha a certeza, a 100%, de que eu o faria.
Porque achava que era a minha
obrigação profissional obedecer: o
chefe disse, por isso faço. Achava
que não havia grande risco. Em
segundo lugar, porque a responsabilidade seria minha se eu destruísse os dados. Mas penso que
houve muitos outros chefes que
deram estas instruções às suas
equipas sobre outro tipo de documentos e que as instruções foram
seguidas. A questão a colocar não
é: por que é que eu não o fiz. A
verdadeira questão é: por que é
que os outros o fizeram. Isso é que
é interessante. Se os chefes dizem,
os trabalhadores obedecem. É pior
do que a submissão à autoridade.
É uma falta de reflexão pessoal,
uma falta de inteligência humana,
de discernimento. E isso é chocante. Não é uma questão de lealdade, mas de servidão.
Há uma falta de
questionamento…

Sim, as pessoas não se questionam porque a empresa é autori-

SERVIDÃO
Se os chefes dizem, os
trabalhadores obedecem. É
pior do que a submissão à
autoridade. É uma falta de
reflexão pessoal, uma falta
de inteligência humana,
de discernimento. E isso é
chocante.

Os Estados Unidos adoptam
medidas que visam combater a
fraude e evasão fiscais e o Reino
Unido acolhe cimeira contra a
corrupção.

Foi proferida a sentença do
caso Luxleaks.

móvel. Vivia para a banca. Era
sempre a banca, a banca, a banca.
E como estamos sempre atrasados
face aos objetivos que são delineados pelos superiores hierárquicos – eu, por exemplo, organizava
entre 80 a 100 eventos por ano. É
muito, é um a cada três dias, entre
Lille, Marseille, Provence, Toulouse, etc… e apesar disso estamos sempre atrás nos objetivos
e corremos cada vez mais. Isto
impede-nos de ver o conjunto,
evita que nos coloquemos questões. Só o management conhece
o verdadeiro ‘core business’ de
uma empresa. Quando Deltour
descobriu aqueles documentos
– apesar de ter estudos superiores – ele também não sabia. As
empresas estão organizadas dessa
forma, para que ninguém numa
escala horizontal seja capaz de
perceber o que se passa. Descobrir uma contabilidade paralela no
meu cargo não era possível, descobrir evasão fiscal quando se passa
todo o tempo fora para representar a marca, não é possível. É preciso fazer algum trabalho de detetive e ter alguma curiosidade. Mas
há muitas pessoas que só querem
ganhar o seu dinheiro no final do
mês e ir de férias…

A
SENTENÇA
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Calendrier des parutions
Date de publication
N°1/2018

Janvier 2018

N°2/2018

Avril 2018

N°3/2018

Juillet 2018

N°4/2018

Octobre 2018

Formats classiques
Formats
Quadrichromie

1/1 page droite

1/1 + 1/1 page
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1.900 €
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Pages de couverture
Quadrichromie
Emplacements spéciaux
Quadrichromie
Emplacements panoramiques
Quadrichromie

2e couverture

3e couverture

4e couverture

1.500 €

1.400 €

2.400 €

1/1 page
Face sommaire droite

1/1 page
Page 3

1.300 €

1.600 €

1/1 + 1/1 page
2e couverture + page 3

1/1 + 1/1 page
Page 4-5

1/1 + 1/1 page
Dernière page intérieure
+ 3e de couverture

2.600 €

2.200 €

2.200 €

lão
n ovo s a
ego
e
de empr
rk é o nom

&Wo
Digital Plug
emprego que
do salão de
imo
do no próx
será lança
o
mbro com
dia 15 de nove atar o défice
colm
or.
objetivo de
tas neste sect
cialis
de espe
pelo
tiva lançada
Uma inicia
stro,
eiro-mini
próprio prim
onstra
el, que dem
Xavier Bett
ncia
ia e a urgê
rtânc
a impo
lema
r este prob
de soluciona
omia que tem
numa econ
s
tar nas nova
inua
vindo a apos
mas que cont
em
tecnologias
dificuldades
a ter grandes
to.
atrair talen

Sponsored Content
Contenu éditorialisé intégré dans l’environnement rédactionnel.
Communication de marque Premium.
Format
Matériel prêt à l’impression
Quadrichromie

1/1 + 1/1 page
2.100 €

Service de rédaction, de traduction et de mise en page sur demande.
/ s e t 20 16
jul / ago
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Tous nos contenus (articles, photos) sont protégés au titre des droits de la propriété intellectuelle, et ce pour le monde entier. La reproduction d’un ou
de plusieurs de nos contenus, dans leur intégralité ou non, est soumise à une autorisation préalable et expresse de notre société.

Sponsoring de rubrique
Pour toutes les possibilités de sponsoring (rubriques) tels que finances, formation, etc,
votre conseiller commercial se tient à votre disposition.
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Advertorial – Rubriques Briefing et GPS Entreprises
Format*
Advertorial

1/1 page

2/3 page

1/3 page

650 €

450 €

250 €

Product Placement – Rubrique GPS Entreprises
Format*
Product Placement / Photo-légende

Format 1

Format 2

175 €

150 €

1/1 page

1/3 page

1/12 page

650 €

250 €

100 €

Portraits – Rubrique Leaders
Format*
Portrait (présentation CEOs, cadres,...)

* Formats à titre indicatif et adaptés en fonction de la mise en page pour une meilleure lisibilité
Advertorial, product placement, portraits : matériel (texte, photo, logo et contacts) à fournir par vos soins, mise en page par nos
soins. Service de rédaction et de traduction sur demande.
Tous nos contenus (articles, photos) sont protégés au titre des droits de la propriété intellectuelle, et ce pour le monde entier. La reproduction d’un ou
de plusieurs de nos contenus, dans leur intégralité ou non, est soumise à une autorisation préalable et expresse de notre société.

Remises de répétition
Nombre

2 insertions

3 insertions

4 insertions

10 %

20 %

30 %

Taux

Délais avant parution
Réservation d’espace et remise du matériel : 2 semaines
Comme stipulé dans les conditions générales de vente, l’annulation d’une publication d’annonce doit être requise par écrit (fax, courriel ou lettre postale)
à REGIE.LU S.A. avant le délai fixé pour la présentation des commandes. Passé ce délai, l’annulation ou la suspension de la commande donne lieu à paiement
d’une indemnité pour frais d’annulation à hauteur du prix de la publication demandée.

Formats

1/1 + 1/1 page
panoramique
(460 mm x 300 mm)

1/1 page droite
(230 mm x 300 mm)

Ajouter 3 mm pour impression à bords perdus
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