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SEGUROS É EASY!
OS HÁBITOS DOS CONSUMIDORES 
ESTÃO EM PERMANENTE EVOLUÇÃO 
E ELES ESPERAM DAS EMPRESAS 
UMA EXPERIÊNCIA PERSONALIZADA 
E EFICAZ, ASSIM COMO SERVIÇOS 
DE QUALIDADE QUE RESPONDAM ÀS 
SUAS NECESSIDADES. SEGURADORA 
PREFERIDA NO LUXEMBURGO, A LALUX 
ESTÁ EMPENHADA EM SATISFAZER 
OS SEUS CLIENTES EVOLUINDO EM 
PARALELO ÀS SUAS ESPECTATIVAS, 
NOMEADAMENTE EM MATÉRIA DE 
DIGITALIZAÇÃO. NESSE SENTIDO, 
LALUX DESENVOLVEU A EASYAPP, 
UMA NOVA APLICAÇÃO MÓVEL QUE 
SIMPLIFICA OS SEGUROS. 

SIMPLES DE UTILIZAR

Rápida, fácil e gratuita: easyAPP é a 
solução digital que permite aos assegu-
rados da LALUX ter uma visão clara e 
transparente de todos os seus contratos 
de seguros assim como aceder a várias 
funcionalidades, mantendo o contacto 
privilegiado com o seu agente. 
De forma a responder às espectativas dos 
assegurados e de lhes facilitar a vida, a 

LALUX desenvolveu uma aplicação que 
constitui um ponto único de acesso a 
todos os produtos e serviços do grupo 
LALUX, quaisquer que sejam as garan-
tias as garantias sobescritas: automóvel, 
habitação, responsabilidade civil, aciden-
te, viagens, saúde, seguros de vida, etc. 

AS VANTAGENS

easyAPP é a solução móvel e digital que 
facilita a gestão dos seguros e o contac-
to entre o assegurado, o seu agente e a 
companhia, 24h/24h e em qualquer parte 
do mundo. Desta forma a relação com o 
cliente é amplificada e simplificada. 

Aprecia a flexibilidade? 
easy, aproveite o acesso simples e rápido 
a uma multitude de serviços de seguros, 
disponíveis a partir de sua casa ou de 
qualquer parte do mundo, 24/24h. 

Deseja alterar os seus dados? 
Easy, em alguns cliques pode modificar 
os seus dados pessoais. 

Precisa de consultar os seus 
documentos do seguro? 
Easy, descarregue os seus certificados fis-
cais, certificados dos seguros, condições 

gerais e particulares. 

Sofreu um acidente? 
easy, declare os seus sinistros habitação ou 
automóvel à distância anexando as fotos 
dos danos e consulte os detalhes e a evo-
lução do dossier em tempo real. 

Tem um seguro complementar  
de saúde? 
easy, peça o reembolso das suas despesas 
médicas, submeta os orçamentos dentá-
rios ou solicite que assumam as despesas 
das suas hospitalizações.  

Precisa de assistência rápida? 
Easy, obtém uma assistência rápida e efi-
caz telefonando diretamente através da 
aplicação para os serviços de atendimento. 
Através das garantias Home Assistance 
e Top Assistance pode ser assistido por 
profissionais em caso de urgência. Um só 
numero de telefone está à sua disposição, 
24/24h e 7/7. 

Procura um conselho? 
easy, entre em contacto por mail ou pelo 
telefone com o seu agente através de um 
clique, geolocalize o seu agente ou mar-
que diretamente um encontro: todos esses 
dados estão ao seu alcance.   

Descarregue a easyAPP 
da LALUX

PAT R O C I N A D OB R I E F I N G
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PAT R O C I N A D O

UM NOVO CONCEITO  
PARA VENDER O SEU CARRO 
PELO SEU JUSTO VALOR

Inspirado no conceito das agências 
imobiliárias a Agence Automobile by 
ArtCars, propõe um serviço de inter-
mediação da venda do seu veículo entre 
particulares.

FÁCIL, SEGURO E SERENO.

A Agence Automobile, determina con-
sigo, o valor justo do seu veículo que, 
em regra geral será substancialmente 
superior ao valor de retoma eventual-
mente proposto pelos concessionários e 

em seguida a Agence Automobile publi-
cita o veículo na sua rede de agências e 
em diferentes plataformas de anúncios 
existentes no mercado. Pode optar por 
continuar a usar o veículo até que esteja 
vendido ou deixá-lo em exposição nas 
instalações da empresa.

Com a venda efetuada a Agence Au-
tomobile transfere-lhe o valor obtido 
menos uma pequena comissão acorda-
da previamente entre as partes. Para o 
comprador tudo está também assegu-

rado pela Agence Automobile, desde 
a garantia mínima de 12 meses até ao 
financiamento. 

UMA SOLUÇÃO DE CONFIANÇA 
TAMBÉM PARA QUEM COMPRA.

Os rigorosos critérios de seleção dos veí-
culos vendidos por intermédio da Agen-
ce Automobile, garantem também toda a 
segurança para quem compra um veículo 
de ocasião. É dada uma atenção especial 
ao histórico de revisões e manutenção 
do veículo e ao número de proprietários. 

A Agence Automobile conta ainda com 
a experiência do seu próprio atelier de 
mecânica, pintura e bate-chapa, que 
realiza, não só todas as intervenções 
necessárias para entregar o veículo em 
excelentes condições ao novo compra-
dor, bem como todas as revisões e manu-
tenções pós-venda. A Todos os veículos 
são vendidos com no mínimo 12 meses 
de garantia. 

Miguel Zuzarte e Fernando Alves, am-
bos com uma vasta experiência no mer-
cado automóvel esperam por si, prontos 
para o ajudar a vender ou comprar o seu 
próximo carro pelo seu justo valor.

L’agence Automobile By ArtCars

170b, Route de Bastogne L-9010 Ettelbruck

T. 28999299

Mail : artcars@agenceautomobile.lu

QUANTOS DE NÓS JÁ FOMOS DESAGRADAVELMENTE SURPREENDIDOS 
COM A PROPOSTA DE VALOR DE RETOMA DOS CONCESSIONÁRIOS NO 
MOMENTO DE TROCAR DE VEÍCULO? E QUANTOS DE NÓS JÁ TIVEMOS 
PREOCUPAÇÕES E CHATICES AO TENTAR VENDER O CARRO DIRETAMENTE 
A PARTICULARES?  VISITAS INESPERADAS, PROPOSTAS DE “MARCHANDS” 
TÃO BAIXAS QUANTO OFENSIVAS! E SE VENDERMOS DIRETAMENTE 
A UM PARTICULAR, QUEM ASSEGURA A GARANTIA E AS OBRIGAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS?

L’AGENCE AUTOMOBILE

Comprar ou vender o  seu 
carro pelo valor justo, com 
segurança e serenidade.

VENDER COM SERENIDADE

•	 Acordamos	consigo	o	valor	justo	do	seu	
carro

•	 Valor	superior	à	retoma	no	concessionário
•	 Asseguramos	 uma	 transação	 segura	 e	
serena	com	o	comprador

•	 Tratamos	 do	 financiamento	 e	 de	 todas	
as	formalidades	administrativa	e	legais

COMPRAR COM SEGURANÇA

•	 Vasta	 escolha	 de	 ocasiões	 recentes	 e	
certificadas

•	 Todos	 os	 veículos	 com	 no	 mínimo	 12	
meses	de	garantia

•	 Revisões	e	manuntenção	comprovadas
•	 Tratamos	 do	 financiamento	 e	 de	 todas	
as	formalidades	administrativa	e	legais

170b,  rue de Bastogne L-9011 Ettelbruck  Tel. +352 28 99 92 99 | info@artcars.lu08  JUL/AGO/SET
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Após décadas de discussões, no passado 
dia 5 de junho, em Londres, os países 
do G7, que englobam as sete principais 
economias mundiais (onde falta a Chi-
na), chegaram a um acordo histórico 
para pôr fim à evasão fiscal por parte 
das multinacionais. 

Chamo-lhe evasão fiscal porque é isso que 
significa na realidade, embora os advoga-
dos destas empresas prefiram utilizar o 
termo “otimização fiscal”. Na prática, o 
que estas multinacionais fazem é transferir 
os seus lucros para os chamados paraísos 
fiscais, onde conseguem estabelecer acor-

dos secretos com representantes do go-
verno de forma a não pagarem impostos. 

Mais uma vez, os advogados contes-
tariam esta acusação. E têm alguma 
razão. Para se protegerem legalmente, 
estas empresas raramente pagam 0% de 
impostos. Na maioria dos casos, optam 
por zero vírgula qualquer coisa, gozando 
desta forma com os contribuintes e com 
os tribunais.

Durante o último século, este esquema 
contribuiu para que os países mais ri-
cos se tornassem mais ricos e os pobres 
mais pobres. O Luxemburgo e Portugal 

ilustram perfeitamente este exemplo. 
Segundo os cálculos efetuados pelo ob-
servatório fiscal da União Europeia, só 
este ano, se Portugal recebesse 25% de 
imposto das multinacionais a operarem 
no país, entrariam mais 600 milhões de 
euros nos cofres do Estado. À escala 
europeia esses 25% significariam 170 
mil milhões de euros de receitas fiscais 
adicionais. Muito dinheiro que deveria 
ter sido investido na saúde, na educação, 
nas infraestruturas dos países onde essa 
riqueza foi criada, mas que foi parar aos 
cofres de um punhado de países ricos, 
como o Luxemburgo. Dinheiro que não 
lhes pertence. 
O acordo do passado dia 5 de junho foi 
um primeiro passo de um longo caminho 
a percorrer para repor a justiça fiscal. 
Mas há muito mais em jogo. As multi-
nacionais tecnológicas tornaram-se na 
última década uma séria ameaça à pri-
vacidade, à liberdade e à democracia. É 
urgente agir antes que seja tarde demais.

Assinatura dois anos (10 edições) 20 euros. 
Encomendar por mail jose.campinho@wort.lu, 
ou pelo telefone (00352) 661 24 93 93.

MÁ NOTÍCIA PARA O LUXEMBURGO, 
EXCELENTE NOTÍCIA PARA O MUNDO
Editorial por José Campinho

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS6.
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líticas, culturais, sociais e humanas. Estou 
convencido de que chegou o momento 
de abrir um novo capítulo nas relações 
entre o Luxemburgo e Portugal, lançan-
do uma parceria mais ampla e avançada 
entre os nossos dois países, a começar 
pelo desenvolvimento das nossas relações 
económicas. 
O Luxemburgo pode ser um parceiro par-
ticularmente interessante para Portugal 
no processo de recuperação económica 
pós-pandemia. Do mesmo modo, Portu-
gal é um parceiro muito interessante para 
o Luxemburgo. As estruturas das duas 
economias e dos dois mercados são muito 
complementares. 
Uma das minhas principais prioridades 
como Embaixador do Luxemburgo em 
Portugal é aproximar as nossas economias 
e os nossos atores económicos respetivos. 
As nossas relações económicas ainda têm 
um potencial considerável de desenvol-
vimento. Espaço, finanças sustentáveis, 
tecnologias ambientais, logística, tecno-
logias de informação, assuntos marítimos, 
produção industrial e saúde são sectores-
-chave da economia luxemburguesa onde 
existem oportunidades muito interessan-
tes de cooperação e de parceria.  
Em Lisboa, a nossa Embaixada trabalha 
em estreita colaboração com a Câmara de 
Comércio Luso-Belgo-Luxemburguesa 
(CCLBL) em prol da revitalização das 
relações comerciais entre os nossos países. 
Uma vertente importante desta revita-
lização consiste na organização regular 
de intercâmbios entre especialistas e os 
atores no terreno. 
Estou convencido de que a recuperação 
económica europeia pós-pandemia apro-
ximará ainda mais os nossos dois países 
e impulsionará as nossas relações comer-
ciais sob a bandeira da transformação ver-
de e digital e do crescimento sustentável. 
Tenho grandes esperanças no nosso pro-
jeto para um Primeiro Fórum Económi-
co Luso-Luxemburguês que - com um 
pouco de sorte - deverá poder realizar-se 
presencialmente em Lisboa na Primavera 
de 2022 e poderá constituir um verdadei-
ro trampolim para o desenvolvimento das 
nossas relações económicas.
Lisboa, em junho 2021

Acabamos de celebrar, a 21 de maio, 
o 130º aniversário do estabelecimento 
das relações diplomáticas entre o 
Luxemburgo e Portugal. Sinto uma 
enorme satisfação profissional e 
pessoal pelo facto de, ao longo da sua 
história comum, os nossos dois países 
nunca terem estado tão próximos e 
tão solidários um com o outro como 
presentemente. 

No auge da pandemia, o Luxemburgo 
não hesitou em enviar médicos e enfer-
meiros para Portugal. Foi no hospital 
do Espírito Santo em Évora que, em 
fevereiro de 2021, equipas médicas do 
Luxemburgo apoiaram os seus colegas 
portugueses, num testemunho concreto e 
comovente de solidariedade bilateral num 
espírito europeu.

Embora os contactos habituais entre os 
políticos e os decisores dos nossos dois 
países sejam já muito frequentes e cor-
diais, a atual Presidência Portuguesa da 
União Europeia favoriza uma intensifi-
cação nesta área. 

Muito recentemente, à sua chegada ao 
Palácio de Cristal durante a Cimeira So-
cial do Porto, o Primeiro-Ministro Xa-
vier Bettel teve oportunidade de elogiar 
o trabalho da Presidência Portuguesa, nos 
seguintes termos: “Bem organizada e com 
um toque muito português: com charme, 
discrição e eficiência”.

Graças aos esforços, à paciência e à per-
sistência da Presidência Portuguesa da 
UE, conseguiu chegar-se recentemente a 
um acordo sobre um Certificado Digital 
Europeu. Agora, todos poderemos aspirar 
a um pouco mais de normalidade para o 
período das férias no que diz respeito às 
viagens aéreas entre países da UE. 

Estou convencido de que uma retoma 
do turismo luxemburguês com destino 
a Portugal está iminente. Os nossos con-
terrâneos portugueses e lusodescendentes 
no Luxemburgo também estão desejosos 
de se reencontrarem com as suas famílias 
em Portugal.

“A ENORME CONTRIBUIÇÃO 
DA IMIGRAÇÃO PORTUGUESA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
LUXEMBURGO É INDISCUTÍVEL”

MOMENTO DE ABRIR UM NOVO CAPÍTULO NAS 
RELAÇÕES ENTRE O LUXEMBURGO E PORTUGAL 

A presença de uma grande e bem integra-
da comunidade portuguesa no Grão-Du-
cado explica a proximidade das nossas 
relações bilaterais. A enorme contribuição 
da imigração portuguesa para o desenvol-
vimento do Luxemburgo é indiscutível. 
Mas com o progresso da integração eu-
ropeia, a imigração já não é uma via de 
sentido único: os movimentos entre o 
Luxemburgo e Portugal são exemplares 
de mobilidade intra-europeia. De acor-
do com dados oficiais portugueses para 
o ano de 2019, cerca de 300 luxembur-
gueses residem em Portugal. 
No Luxemburgo existem em média 80 
casamentos mistos entre luxemburgue-
ses e portugueses por ano. Nos últimos 
anos, cada vez mais luxemburgueses re-
formados escolheram Portugal como a 
sua residência secundária. Esta tendência 
deverá intensificar-se nos próximos anos 
e reforçar a relação entre os dois países. 
 
Quando cheguei a Portugal, em agosto de 
2020, constatei que as relações económi-
cas entre os nossos dois países são sur-
preendentemente fracas em comparação 
com a intensidade das nossas relações po-

Conrad Bruch, Embaixador  
do Luxemburgo em Portugal

Sonha adquirir 
um novo carro?
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Houve fumo branco na reunião do G7 
em Londres. Os ministros das Finan-
ças das economias avançadas chegaram 
a um acordo histórico sobre a reforma 
do sistema tributário mundial. Uma das 
mudanças passa pela implementação de 
um IRC mínimo de 15% sobre os lucros 
das multinacionais, anunciou o ministro 
das Finanças britânico, Rishi Sunak, no 
Twitter.

Após anos e anos de discussões, os minis-
tros da Alemanha, Canadá, Estados Uni-
dos, França, Itália, Japão e Reino Unido 
chegaram a acordo para reformar as re-
gras fiscais de forma a torná-las adaptadas 
à economia digital e para que sejam jus-
tas. “Para que as empresas certas paguem 
os impostos corretos nos locais certos“, 
resumiu Sunak num vídeo, assinalando 
que este é um “prémio grande para os 
contribuintes britânicos”.

Para o ministro das Finanças britânico 
este é um acordo com “significado his-
tórico” que “finalmente transporta o sis-
tema fiscal mundial para o século XXI”, 
nomeadamente ao abordar a tributação 
dos gigantes tecnológicos.

A principal mudança é a aplicação de uma 
taxa mínima de IRC a nível mundial de 
pelo menos 15% “operada numa lógica 
de país por país” que criará condições 
equitativas para as empresas de diferen-
tes dimensões e que ajudará a combater 
a evasão fiscal. Este valor tinha sido pro-
posto recentemente pela secretária do Te-
souro dos EUA, Janet Yellen, sendo uma 
das prioridades da administração Biden.

De acordo com o comunicado do G7, 
as reformas acordadas no G7 definem 
ainda que as maiores empresas do mun-
do com margem de lucro de pelo menos 
10% serão incluídas pelas mudanças: 20% 
de qualquer lucro acima da margem de 
10% será realocado e sujeito a imposto 
nos países onde as vendas (as receitas) 
se realizam.

Este acordo do G7 é um ponto de partida 
para as discussões entre os ministros das 
Finanças e os governadores dos bancos 
centrais do G20 na reunião de julho na 
Itália, em Veneza. Além disso, ajudarão 
nas negociações ao abrigo da OCDE em 
que estão envolvidos mais de 100 países.

Se se concretizar, esta será a maior mu-
dança no sistema fiscal internacional num 
século. O objetivo é limitar a capacidade 
das grandes empresas de desviarem os 
lucros registados em determinados paí-
ses para jurisdições com impostos muito 
inferiores e também obrigar as gigantes 
tecnológicas a pagar mais impostos nos 
países onde de facto as suas vendas são 
feitas.

COMPROMISSO SEM PRECEDENTES

Após a divulgação do acordo, Janet Yellen 
reagiu no Twitter com um elogio aos seus 
colegas por terem alcançado um “com-
promisso sem precedentes” que abre a 
porta a que se aplique de facto um pa-
tamar mínimo para os impostos a cobrar 
sobre os lucros das empresas.

“O imposto mínimo mundial irá acabar 
com a corrida para o abismo na tributação 
das empresas e assegurar justiça para a 
classe média e os trabalhadores nos EUA 
e em todo o mundo”, escreve a secretária 
do Tesouro no Twitter.

Yellen argumenta que este acordo tam-
bém será positivo para a economia mun-
dial como um todo uma vez que incentiva 
os países a competir noutros fatores mais 
“positivos”, “educando e formando a for-
ça de trabalho e investimento em pesquisa 
e desenvolvimento e em infraestruturas”.

GIGANTES DIGITAIS SÃO O PRÓXIMO 
ALVO

O ministro das Finanças português, João 
Leão, afirmou que a presidência portu-
guesa do Conselho da União Europeia 
está “bastante otimista” com a possibi-
lidade de haver um acordo internacional 
sobre o imposto digital “até ao verão”. 
A mudança da Administração norte-a-
mericana e a consequente alteração da 
posição dos EUA foi determinante para 
desbloquear o processo.

A expectativa de Leão foi transmitida aos 
eurodeputados numa audição à distância 
na subcomissão de assuntos fiscais no Par-
lamento Europeu. O ministro português 
revelou que a União Europeia espera ter 

IMPOSTO MÍNIMO  
MUNDIAL A UM PASSO  
DE TORNAR-SE REALIDADE
OS MINISTROS DAS FINANÇAS DO G7 
CHEGARAM NO PASSADO DIA 5 DE 
JUNHO A ACORDO PARA IMPLEMENTAR 
UM IMPOSTO MÍNIMO DE 15% SOBRE OS 
LUCROS DAS EMPRESAS. UM ACORDO 
HISTÓRICO QUE, A CONCRETIZAR-SE, 
SIGNIFICARÁ A MAIOR MUDANÇA NO 
SISTEMA FISCAL INTERNACIONAL DO 
ÚLTIMO SÉCULO, APÓS ANOS E ANOS DE 
DISCUSSÕES.

Z O O M

um acordo fechado “até ao verão” sobre 
a tributação dos gigantes digitais, expli-
cando que o game changer foi a mudança 
de “atitude” por parte da Administração 
norte-americana.

No final de fevereiro, a nova secretária de 
Estado do Tesouro, Janet Yellen, adiantou 
aos ministros das Finanças do G20 que 
a Casa Branca irá deixar cair a exigência 
de um “porto seguro” para as gigantes 
tecnológicas no acordo sobre as regras 
da tributação no digital. Esta exigência 
— que permitiria às gigantes tecnológica 
cumprir o acordo apenas voluntariamen-
te e não obrigatoriamente — da anterior 
Administração era o principal entrave a 
um acordo mundial sobre a tributação 

digital que, assim, fica mais perto de ser 
firmado nas negociações lideradas ao nível 
da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE).

Se este acordo for em frente, a Comissão 
Europeia, que é a instituição europeia 
com iniciativa legislativa, deverá poste-
riormente fazer uma proposta ao Parla-
mento Europeu e aos Estados-membros 
(Conselho da UE) para transpor para a 
legislação comunitária esse imposto digi-
tal, o que será uma das fontes de receita 
que ajudará a pagar o fundo de recupera-
ção europeu ao longo dos próximos anos.

Contudo, caso mesmo assim não haja 
acordo, o presidente do ECOFIN, no 
âmbito a presidência portuguesa, disse 

que os países europeus estão preparados 
para avançar com uma solução própria 
ao nível da União Europeia. França foi 
um dos países que no passado ameaçou 
adiantar-se unilateralmente com um im-
posto sobre as tecnológicas perante a falta 
de acordo ao nível da OCDE.

Na semana passada, a vice-presidente exe-
cutiva da Comissão Europeia, Margrethe 
Vestager, apelou aos Estados-membros 
para que se mantenham unidos neste 
objetivo de criar uma tributação digital: 
“Agora que estamos perto – esperamos 
nós – da meta, esperamos que nenhum 
Estado-membro recue no compromisso 
de ter uma solução no âmbito da OCDE“, 
disse a dinamarquesa.
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O FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL 
(FMI) CONSIDEROU QUE A FORMA COMO 
O LUXEMBURGO GERIU A PANDEMIA FOI 
“MUITO MELHOR DO QUE INICIALMENTE 
ESPERADO”. OS ELOGIOS CONSTAM 
DE UM RELATÓRIO SOBRE O GRÃO-
DUCADO E DESTACAM, POR EXEMPLO, 
OS APOIOS CONCEDIDOS ÀS FAMÍLIAS E 
EMPRESAS E À RÁPIDA TRANSIÇÃO PARA 
O TELETRABALHO. 

A economia luxemburguesa deverá regis-
tar um forte crescimento em 2021 após 
um ano de recessão. De acordo com as 
previsões do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), o crescimento económico 
para este ano deverá situar-se nos 4,1%, 
após a contração de 1,3% registada em 
2020. Para 2022, o FMI antecipa um 
abrandamento do crescimento, devendo 
situar-se nos 3,6%. 

Apesar das perspetivas animadoras, o 
FMI adverte que a produtividade de-
verá continuar abaixo dos níveis pré-
-crise, com as empresas e o mercado de 
trabalho a sofrerem ainda os efeitos da 
pandemia. Estas projeções têm como 
pressuposto uma rápida contenção do 
vírus. Caso este cenário não se concre-
tize e a pandemia se prolongue, as previ-
sões de crescimento poderão ser revistas 
em baixa. Perante esta incerteza, o FMI 
aconselha o governo a não retirar de-
masiado cedo os incentivos e os apoios 
à economia de forma a proteger as em-
presas e o emprego. 

OS RISCOS PARA O FUTURO 

Mas nem tudo são elogios. Os peritos 
alertam para fatores de risco para a eco-

nomia luxemburguesa como o “aperto 
das condições financeiras globais, a acelera-
ção da desglobalização e o risco de diminui-
ção das receitas provenientes de alterações 
na tributação internacional”, poderiam 
pesar nas perspetivas económicas.

À medida que a recuperação se torna 
mais forte, o FMI considera que é neces-
sário orientar a política fiscal para a digi-
talização, para as economias mais verdes 
e colmatar lacunas nas infraestruturas. 
Diversificar as receitas é importante ao 
mesmo tempo que se reduz a pegada de 
carbono, acrescentam ainda, em linha 
com as metas estabelecidas pelo próprio 
Governo. 

Apesar de o setor financeiro permanecer 
resistente “com rácios de capital e amor-
tecedores de liquidez elevados”, as perspe-
tivas a curto prazo do desempenho do 
setor “dependem da recuperação e da con-
tinuação do apoio político, particularmente 
às famílias e empresas vulneráveis”. 

Para isto, os peritos consideram im-
portante que os riscos de solvência das 
empresas e dos apoios estatais - com 
impacto na rentabilidade dos bancos - 
continuem a ser acompanhados de perto 
bem como a constante vigilância e regu-
lação do setor.  

Outro fator que merece atenção são as 
dívidas das famílias aos bancos. A ins-
tituição internacional considera que é 
preciso “continuar a controlar o elevado 
endividamento das famílias e apela para a 
“necessidade de uma revisão do atual sis-
tema de rácio empréstimo-valor”. 

Por fim, os diretores do FMI encorajam 
“novas medidas para aumentar a oferta de 

habitação, melhorando ao mesmo tempo a 
inclusão no mercado da habitação”, um 
dos grandes problemas do país atual-
mente.

Este relatório foi efetuado com base num 
estudo realizado junto de entidades pú-
blicas, privadas e governamentais no 
início da pandemia. Importa sublinhar 
que muitas das críticas e do desconten-
tamento evidenciado em alguns setores 
de atividade luxemburgueses ocorreram 
após a realização deste estudo. 

SALÁRIOS PODEM AUMENTAR AINDA 
ESTE ANO

Esperada apenas para meados de 2022, o 
recente aumento do custo de vida pode-
rá fazer acionar a indexação dos salários 
antes do previsto, podendo ocorrer ain-
da este ano. Na sua publicação mensal 
sobre a conjuntura do Luxemburgo, o 
organismo nacional de estatística, Statec, 
dá conta de uma inflação de 2%, em vez 
dos 1,7% inicialmente previstos. Para 
2022, o Statec prevê uma nova descida 
da inflação, a rondar os 1,6%. A confir-
marem-se estas previsões, teríamos uma 
indexação dos salários em 2021 e não 
em 2022. 

Na opinião do Statec, esta oscilação de-
ve-se sobretudo à grande volatilidade dos 
preços do petróleo que no espaço de um 
ano passaram de uma queda de 13,5%, 
após o primeiro confinamento, para uma 
subida de 20%. Os preços dos bens es-
senciais deverão também eles aumentar 
de 1,2% para 1,6% no próximo ano. 

Nos últimos 15 anos, os salários foram 
indexados por 10 vezes. 

FMI e Statec

O crescimento económico para este ano deverá situar-se 
nos 4,1%, após a contração de 1,3% registada em 2020. 
Já o Statec é bastante mais otimista, avançando com um 
crescimento de 6%. 

OCDE

Prevê-se que o desemprego na Zona Euro diminua para 
perto dos níveis anteriores à crise até 2022. 

RECUPERAÇÃO ECON       ÓMICA VAI SER FORTE
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DESEMPREGO PARCIAL CHEGA AO 
FIM

Terminou em junho o mecanismo es-
pecial de apoio às empresas, conhecido 
por desemprego parcial, que consiste 
no pagamento dos salários por parte do 
Estado aos trabalhadores colocados em 
layoff pelas suas empresas. Um alívio 
importante para os cofres do Estado, 
mas que poderá chegar demasiado cedo. 

Em junho ainda estavam abrangidos por 
esta medida 27.000 trabalhadores, um 
número bastante elevado que poderá 
transitar para o desemprego em plena 
época estival com a tradicional quebra 
da atividade económica. 

Este mecanismo costuma ser ativado 
em altura de crise para impedir uma 
escalada do desemprego. O sector que 
mais recorreu a este mecanismo foi o 
da construção que emprega milhares de 
portugueses. Nos últimos meses foram 
várias as empresas a declararem insol-
vência neste setor, receando-se que a 
situação venha a agravar-se com a reti-
rada das ajudas. Recorde-se que estas 
empresas continuam ainda a sofrer os 
efeitos da pandemia devido à penúria 
de matérias-primas provenientes do es-
trangeiro.  

AMAZON A CAMINHO DE TORNAR-
SE O MAIOR EMPREGADOR DO PAÍS

Imune às repetidas ameaças de inde-
minizações ao Estado luxemburguês 
impostas pela União Europeia e a alte-
ração das regras que permitem que uma 
das empresas que mais lucros tem no 
mundo praticamente não pague impos-
tos, o facto é que a Amazon continua a 

aumentar o número de empregados no 
Luxemburgo. 

Há uma década, a multinacional norte-
-americana não tinha mais do que 300 
pessoas nos escritórios de Clausen que 
funcionam como sede para a Europa. 
Entretanto já ultrapassaram a barreira 
de 3.000 e não fosse o complicado e 
prolongado processo de recrutamento 
já seriam muitos mais. 

A vontade de Van der Meulen, vice-
-presidente da Amazon na Europa, é de 
continuar a crescer, mas se o imposto 
mundial mínimo de 15% vier mesmo 
a concretizar-se é possível que o CEO 
Jeff Besos mude de planos. 

ECONOMIA DA ZONA EURO DEVERÁ 
CRESCER 4,3% EM 2021 E 4,4% EM 
2022 

“Prevê-se que o desemprego diminua 
para perto dos níveis anteriores à crise até 
2022”, indica a OCDE. 

A economia da zona euro deverá cres-
cer 4,3% este ano e 4,4% no próximo, 
de acordo com o relatório divulgado 
esta segunda-feira sobre as perspetivas 
económicas (‘Economic Outlook’) da 
OCDE, que foram revistas em alta.

No anterior relatório, publicado em de-
zembro, a OCDE previa crescimentos 
de 3,6% e de 3,3% para 2021 e 2022, 
respetivamente. “À medida que as me-
didas de confinamento são gradualmente 
suspensas, o crescimento económico deve 
recuperar fortemente no segundo semestre 
deste ano”, diz a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nómico (OCDE).

Segundo a organização internacional, a 
economia da zona euro deverá crescer 
4,3% em 2021 e 4,4% em 2022 “impul-
sionada pelo consumo privado, um apoio 
orçamental considerável e uma procura ex-
terna vigorosa, nomeadamente dos Estados 
Unidos”.

A OCDE prevê ainda que a taxa de 
desemprego na zona euro se situe em 
8,2% em 2021 (contra 7,9% em 2020) 
e em 7,9% em 2022. “Prevê-se que o 
desemprego diminua para perto dos níveis 
anteriores à crise até 2022”, indica ainda 
a OCDE, sublinhando que “uma im-
plementação rápida e eficaz do plano de 
recuperação da União Europeia reforçaria 
ainda mais a recuperação”.

A OCDE defende que, com a inflação a 
permanecer abaixo do objetivo do BCE 
até ao final de 2022, a política monetá-
ria deve permanecer acomodatícia e as 
políticas orçamentais nacionais “devem 
continuar a apoiar até que a recupe-
ração ganhe ímpeto e mude cada vez 
mais para a promoção da realocação de 
recursos a favor da descarbonização e 
digitalização”. 

“O aumento do investimento público é 
fundamental”, diz a OCDE, acrescen-
tando que para o período pós-crise, “a 
área do euro também precisa de uma nova 
estratégia de política monetária, com uma 
reação de política igualmente forte quando 
a inflação está acima e abaixo do objetivo 
do BCE”.

A OCDE prevê ainda que a taxa de 
desemprego na zona euro se situe em 
8,2% em 2021 (contra 7,9% em 2020) 
e em 7,9% em 2022.

FMI

A produtividade deverá continuar 
abaixo dos níveis pré-crise, com as 
empresas e o mercado de trabalho 
a sofrerem ainda os efeitos da 
pandemia.

Governo Statec

Terminou em junho o mecanismo 
especial de apoio às empresas, 
conhecido por desemprego parcial. 
Em junho ainda estavam abrangidos 
por esta medida 27.000 trabalhadores. 

Esperada apenas para meados de 
2022, o recente aumento do custo de 
vida poderá fazer acionar a indexação 
dos salários antes do previsto, 
podendo ocorrer ainda este ano.
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FÉLIX BRAZ  
DIZ TER SIDO  
DEMITIDO 
DE FORMA 
FORÇADA  

130 ANOS DAS RELAÇÕES 
DIPLOMÁTICAS ENTRE PORTUGAL  
E LUXEMBURGO 

O ministro das Finanças luxemburguês, 
Pierre Gramegna, esteve no passado mês 
em Lisboa para uma reunião do Ecofin, 
aproveitando para assinalar os 130 anos 
das relações diplomáticas entre Portugal 
e Luxemburgo. “Tenho muito gosto em estar 
hoje em Portugal, na reunião presencial do 
Ecofin, sob a presidência portuguesa. É um 
bom dia para as relações entre Portugal e o 
Luxemburgo porque celebramos 130 anos das 
nossas relações diplomáticas e, por isso, tenho 
muito gosto em estar em Portugal”, afirmou 
Gramegna, que falava aos jornalistas à 
entrada para a reunião informal dos mi-
nistros das Finanças.
O Governante lembrou que a agenda 
“tem muitos tópicos”, destacando a “digita-
lização e a sustentabilidade”, assim como a 
“recuperação económica” dos Estados-mem-
bros sob “um espírito de solidariedade”.
Questionado sobre a proposta dos EUA 
aos membros da OCDE para a aplicação 
de uma taxa de 15% sobre as receitas das 
multinacionais, o ministro do Luxembur-
go reiterou ser a favor de uma “taxação 
mínima”. 

O EX-VICE-PRIMEIRO-MINISTRO E 
MINISTRO DA JUSTIÇA, FÉLIX BRAZ, 
DECIDIU RECORRER AOS TRIBUNAIS 
PARA CONTESTAR A SUA DEMISSÃO 
DO CARGO NA SEQUÊNCIA DO ATAQUE 
CARDÍACO QUE SOFREU EM AGOSTO 
DE 2019. 

 

Em declarações prestadas à RTL, o lu-
sodescendente contestou o despedimento 
que disse ter ocorrido de forma forçada e 
involuntária. Desta vez no Twitter, Félix 
Braz disse ainda que o seu caso “foi o 
primeiro, mas certamente não será o último”, 
desejando “que a próxima pessoa não tenha 
de passar por esta situação, em que para além 
da reeducação tive de enfrentar a forma como 
fui demitido”. 
Félix Braz foi demitido em outubro de 
2019, dois meses após ter sido vítima de 
um ataque cardíaco, enquanto passava 
férias com a família na Bélgica, através de 
um decreto lei assinado pelo Grão-Duque 
Henri que acordava a “demissão honrosa” 
do ex-vice-primeiro-ministro. 
O advogado do ex-vice-primeiro-mi-
nistro, confirmou à mesma rádio terem 
dado entrada no Tribunal Administrativo 

os dois recursos, um relacionado com a 
demissão forçada e o outro contra a in-
demnização atribuída, que classifica de 
“discriminatória” e de “não corresponder 
ao estipulado pela lei”.

SITUAÇÃO EMBARAÇOSA PARA 
BETTEL

Esta decisão deixou o seu substituto, 
François Bausch, e o próprio chefe do 
governo, Xavier Bettel, numa posição 
bastante desconfortável. Nas semanas e 
nos meses que se seguiram ao acidente 
Xavier Bettel veio várias vezes a público 
mostrar a sua preocupação e o seu apoio 
para com aquele que mais do que um 
colega de trabalho era um amigo. Decla-
rações carregadas de emoção que agora 
soam a falso junto da opinião pública. 
Na opinião de François Bausch, colega 
de partido de Félix Braz e seu sucessor 
no cargo de vice-primeiro ministro, não 
havia outra alternativa. Apesar de lamen-
tar o que aconteceu, François Bausch 
salienta que era necessário tomar uma 
decisão rápida para o bem do país. Em 
relação aos recursos que deram entrada 
em Tribunal, não quis fazer comentários 
limitando-se a afirmar que o importante 
nesta altura é o aspeto humano. 
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Luxemburgo
Desde o passado dia 13 de junho já é 
possível conviver normalmente no Lu-
xemburgo sem máscaras e sem distan-
ciamento, até um máximo de 300 pes-

COVID-19: AS NOVAS  
REGRAS PARA O VERÃO

soas. Esta liberdade aplica-se tanto nos 
cafés e restaurantes, como nas salas de 
concertos e eventos desportivos. Mas só 
para os portadores do ‚certificado 3G+’, 
que significa vacinado (geimpft), testado 
(getestet), recuperado (geheilt). 
Também chamado de ‚Covid check’, 
este certificado permite o regresso a 
uma vida “normal”. Dependendo dos 
locais, quem não preencher nenhuma 
destas condições poderá ainda efetuar 
um autoteste rápido. 
Para obterem este certificado, os cida-
dãos devem preencher uma das três con-
dições: estar vacinado, ter recuperado 
da infeção, ou possuir um teste PCR ou 
antigénico negativo. 
Este certificado pode ser digital, através 
da aplicação Covid check, ou impresso 
com o código QR pessoal e intransmis-
sível. Este código de barras vai passar a 
fazer parte dos certificados de vacinação, 
dos resultados dos testes e dos certifica-

COM A CHEGADA DO VERÃO E 
DAS VACINAS, A MAIORIA DOS 
PAÍSES ALIVIOU AS MEDIDAS DE 
CONFINAMENTO DE FORMA A FACILITAR 
AS VIAGENS E A POSSIBILITAR QUE 
ALGUNS DOS SETORES MAIS AFETADOS 
PELA CRISE, COMO A RESTAURAÇÃO, A 
CULTURA E O DESPORTO RETOMEM A 
ATIVIDADE. MAS, UMA VEZ MAIS, NÃO 
EXISTE UMA UNIFORMIZAÇÃO DAS 
MEDIDAS. AS REGRAS VARIAM DE PAÍS 
PARA PAÍS E POR VEZES INCLUSIVE DE 
CONSELHO PARA CONSELHO, COMO 
TEM ACONTECIDO EM PORTUGAL. 

dos de recuperação da infeção. 

ACESSO AOS CERTIFICADOS

O certificado de vacinação está disponí-
vel no site myguichet.lu após a segunda 
dose da vacina. 
Os que já estiveram infetados necessitam 
apenas da primeira dose da vacina para 
serem considerados vacinados. A pessoa 
é considerada recuperada da infeção 11 
dias após a realização do teste positi-
vo e durante os seis meses seguintes. O 
mesmo acontece com aqueles que ad-
ministrarem a vacina Janssen que é de 
dose única. 
Já os testes rápidos passaram a ser vá-
lidos por 48 horas, enquanto os testes 
PCR mantêm a validade de 72 horas.
No que diz respeito às viagens, tanto os 
comprovativos do teste como o Covid 
check (integrado no Certificado Digital 
Europeu) permitem viajar livremente no 
espaço comunitário. 
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Portugal
Os restaurantes, cafés e pastelarias man-
têm a lotação (máximo de 6 pessoas no 
interior ou 10 pessoas em esplanadas), 
mas alargam o horário para a meia-noite 
para admissão de clientes e 1h00 para 
encerramento; os transportes públicos 
deixam de ter restrições na lotação; as 
lojas do cidadão passaram a funcionar 
sem marcação obrigatória; o comércio 
regressou aos horários habituais; os es-
petáculos culturais podem acontecer até 
à meia-noite com uma lotação máxima 
de 50%; os recintos desportivos podem 
funcionar com 33% da lotação, os ca-
samentos continuam com a lotação de 
50%. Os bares e discotecas vão manter-
-se encerrados durante o mês de julho, 
tal como festas e romarias, podendo vir 
a abrir em agosto. 

No entanto, se um concelho tiver numa 
fase negativa da pandemia de Covid-19, 
com um número de casos por 100 mil 
habitantes elevado, as regras poderão ser 
atualizadas.  

Europa
O Parlamento Europeu aprovou a ado-
ção do certificado digital covid-19, que 
permite aos cidadãos comunitários já 
vacinados, recuperados de uma infeção 
ou testados (sistema idêntico ao utilizado 
no Luxemburgo) viajar sem restrições 
dentro da União Europeia a partir de 
01 de julho.
Depois de, em meados de maio, os ne-
gociadores da presidência portuguesa 
do Conselho da UE e do Parlamento 
Europeu terem chegado a um acordo po-
lítico sobre o certificado, proposto pela 
Comissão Europeia em março passado, 
a aprovação pela assembleia do texto 
do compromisso que enquadra juridi-
camente o documento abre caminho à 
sua entrada em vigor, tal como previsto, 
em 01 de julho, por uma duração de 12 
meses.
Concebido para facilitar o regresso à 
livre circulação dentro da UE e apoiar 
designadamente o setor do turismo, 
numa tentativa de ‘salvar’ o verão de 
2021, este ‘livre-trânsito’, que deverá 
ser gratuito, funcionará de forma seme-
lhante a um cartão de embarque para 
viagens, em formato digital e/ou papel, 
com um código QR para ser facilmente 
lido por dispositivos eletrónicos, e que 
seja disponibilizado gratuitamente, e na 
língua nacional do cidadão e em inglês.
No quadro da implementação deste 
certificado europeu, prevê-se que os 
Estados-membros não voltem a aplicar 
restrições, quando quase metade dos 
europeus já recebeu a primeira dose da 
vacina contra a doença covid-19, a não 
ser que a situação epidemiológica o jus-
tifique, mas caberá sempre aos governos 
nacionais decidir se os viajantes com o 
certificado terão de ser submetidos a 
quarentenas, a mais testes (por exem-
plo, além dos de entrada) ou a requisitos 
adicionais. 

Viajar sem restrições
 “Os países da UE devem restabelecer rapi-
damente a liberdade de circulação dos cida-

dãos e implementar o sistema de certificados 
digitais covid sem restrições adicionais”, 
defenderam as principais companhias 
aéreas europeias no encontro anual da 
A4E. A posição do setor assenta na pre-
visão de que em julho, 70% dos adultos 
terão sido “inoculados com uma dose da 
vacina contra covid-19”.
A UE decidiu adotar um certificado que 
permite que pessoas vacinadas, recupe-
radas da doença ou com testes negativos 
possam viajar nos Estados-membros a 
partir de 01 de julho, evitando quaren-
tenas e testes diagnósticos.
Os países têm, no entanto, o direito 
de aplicar restrições adicionais devi-
do à situação epidemiológica de cada 
um, situação que as companhias aéreas 
querem evitar depois de um ano e meio 
praticamente sem voos.
“A ciência é clara. As viagens seguras e sem 
restrições já são possíveis para muitos voos 
dentro da Europa”, disse o presidente da 
A4E e CEO da easyJet, Johan Lundgren.
O comissário europeu para o Interior, 
Diddier Reynders, disse esperar que 
“este ano seja melhor que 2020”, consi-
derando que há “uma tendência” nos 
27 para retirar as restrições.
O setor de aviação defende ainda que 
“as pessoas que, nos últimos seis me-
ses, recuperaram da doença causada 
pelo novo coronavírus possam viajar 
sem restrições, desde que apresentem 
teste negativo, e que as crianças não va-
cinadas que viajem acompanhadas não 
necessitem de ficar em quarentena ou 
ser submetidas a testes de despiste da 
doença se os pais estiverem negativos”.
“Se olharmos para as taxas de vacinação 
nos EUA, na UE ou no Reino Unido, não 
faz sentido fechar esse corredor”, disse Luís 
Gallego Martín, CEO da AIG, empresa 
que controla a Iberia e a British Airways.
O setor quer também que as áreas clas-
sificadas como de médio risco sejam au-
mentadas de 50 para 75 novos casos por 
100.000 habitantes em 14 dias.
A pandemia de provocou, pelo menos, 
3.764.250 mortos no mundo, resultan-
tes de mais de 174,3 milhões de casos 
de infeção, segundo um balanço feito 
pela agência francesa AFP.
Em Portugal, morreram 17.043 pessoas 
dos 855.432 casos de infeção confirma-
dos, de acordo com o boletim mais re-
cente da Direção-Geral da Saúde.
A doença é transmitida pelo novo co-
ronavírus SARS-CoV-2, detetado no 
final de 2019, em Wuhan, uma cidade 
do centro da China.
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“O preço elevado da 
habitação, resulta 
do sucesso da nossa 
economia”

ENTREVISTA COM 
PIERRE GRAMEGNA, 
MINISTRO  
DAS FINANÇAS .

A RETOMA DA ECONOMIA “JÁ ESTÁ EM MARCHA”, MAS O PAÍS AINDA NÃO 

RECUPEROU O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS, ALERTA PIERRE 

GRAMEGNA. EM ENTREVISTA À DECISÃO E AO JORNAL CONTACTO, O 

MINISTRO DAS FINANÇAS DEFENDE QUE “A PASSO E PASSO TEMOS DE 

FAZER UMA REDUÇÃO DAS AJUDAS”, PARA EQUILIBRAR AS FINANÇAS 

PÚBLICAS, E ADMITE ESTAR PREOCUPADO COM O RISCO DE SOBRE-

ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS, DEVIDO À ESCALADA DOS PREÇOS 

DO IMOBILIÁRIO. NO FINAL DEIXOU UMA MENSAGEM À COMUNIDADE 

PORTUGUESA: “SEM OS PORTUGUESES A ECONOMIA DO LUXEMBURGO 

NÃO FUNCIONAVA”.

Na última reunião do ECOFIN afirmou que o 
Luxemburgo queria uma recuperação num espírito 
de solidariedade. O que significa na prática?

O que disse é uma descrição daquilo que de facto se 
passou nos últimos 15 meses. Em março de 2020, a 
pandemia alastrou-se pela Europa e começaram a ser 
adotadas medidas para fechar as economias. Nessa al-
tura o Luxemburgo, juntamente com outros oito paí-
ses, escreveu à Comissão Europeia e ao presidente do 
Conselho Europeu para dizer que era necessário tomar 
medidas à escala europeia e fomos o único país com o 
rating Triple A a assinar essa carta. Com essa iniciativa 
queríamos mostrar a nossa solidariedade. 

A situação evoluiu e no mês de abril, os ministros das 
Finanças do Eurogrupo aprovaram três grandes me-
didas de urgência no valor de 64 mil milhões de euros 
para apoiarem as economias de todos os países afetadas 
pela pandemia. São medidas que avançam em parte 
com garantias aos empréstimos que são feitos pelo Ban-
co Europeu de Investimento, que coloca à disposição 
cerca de 140 mil milhões de euros de créditos aos países 
que necessitem, através do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade e do programa “Sure”, que é o programa 
da Comissão destinado a ajudar os países nos seus pro-
gramas de desemprego parcial.

E depois temos o programa “Next Generation EU”, com 
um orçamento de mais de 750 mil milhões de euros para 
os próximos anos. Todas estas medidas em conjunto 
ilustram o esforço de solidariedade que tem vindo a ser 
feito. E é preciso dizer que, pela primeira vez, a Comis-
são teve autorização de ir aos mercados internacionais 
em nome da União Europeia, o que não era possível 
antes e que é uma boa notícia. Esta solidariedade não 
é feita de “palavras vãs” é uma realidade. 

Agora cabe aos países pôr em prática os seus planos 
nacionais de relançamento e resiliência. O Luxembur-
go foi um dos primeiros países a enviar o seu Plano de 
Relançamento da Economia de 93 milhões de euros, 
o que é uma soma relativamente pequena em relação 
aos outros países. Contribuímos muito mais do que 
recebemos e este é um exemplo de solidariedade.

O último relatório do FMI elogia a forma como o 
Luxemburgo geriu a crise da pandemia. Ficou satisfeito 
com este relatório?

Quando uma organização internacional importante, 
como o Fundo Monetário Internacional (FMI), faz uma 
avaliação positiva do nosso país isso dá-nos muita satis-
fação e credibilidade ao programa que implementámos. 

Nenhum país tinha um manual para reagir a esta crise. T
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“Temos que colocar no 
mercado habitações a preços 

acessíveis, não só para os mais 
pobres, mas também para a 

classe média”

Pierre Gramegna, 
ministro das Finanças
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o teletrabalho. Tinham infraestrutu-
ras montadas e no Luxemburgo temos 
uma conetividade e tecnologias de in-
formação muito boas que permitiram 
às empresas funcionar em teletrabalho. 
Durante a pandemia, o tráfego da inter-
net multiplicou-se por três em poucas 
semanas sem que isso tenha causado 
problemas. O que foi muito útil para o 
setor dos serviços, nomeadamente o da 
praça financeira e dos seguros. A nossa 
economia assenta entre 80% a 85% no 
setor dos serviços e podemos beneficiar 
das soluções que as novas tecnologias 
trouxeram. Todos estes fatores foram 
sublinhados pelo FMI. 

As medidas de apoio às empresas 
também foram elogiadas…

Decidimos avançar com medidas de 
apoio muito importantes às empresas. 
O desemprego parcial, por exemplo, sal-
vou muitos postos de trabalho e muitas 
empresas, assim como as ajudas indiretas 
aos independentes e às empresas. Conse-

“O acordo dos G7 é um 
avanço considerável 
na transformação 
da paisagem fiscal 
internacional”

“Contribuímos 
muito mais do que 
recebemos o que 
é um exemplo de 
solidariedade”

Hoje podemos olhar de uma forma re-
trospetiva e comparar as respostas dos 
diferentes países. Todos tivemos uma 
lição de humildade neste contexto, mas 
fomos certamente, um dos países que 
mais limitou a queda do Produto Interno 
Bruto (PIB), com uma quebra de 1,3%. 

Neste altura vemos que o crescimento 
está a ser positivo, o que resulta de uma 
conjuntura de diversos elementos: o pri-
meiro é que tentámos observar o que 
estavam a fazer os outros e aprender; a 
segundo é que não hesitamos em investir 
muito e rapidamente em medidas adicio-
nais de saúde, em medidas de prevenção 
e de acompanhamento da pandemia. Fo-
mos o primeiro país a fazer testes em lar-
ga escala, através do Large Scale Testing, 
o que nos permitiu acompanhar melhor 
a evolução da pandemia e proceder ao 
menor encerramento possível de setores 
da economia.

As empresas no Luxemburgo estavam 
bem preparadas para fazer funcionar 

“Ainda não temos o 
equilíbrio das finanças 
públicas, que tínhamos 
antes”
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guimos que o desemprego se mantivesse 
estável e que (as empresas) pudessem 
retomar mais rapidamente. São todas 
estas medidas que o FMI sublinha. Se, 
no que diz respeito a outras medidas, 
fizemos como os outros países, no caso 
do desemprego parcial é um sistema que 
já implementamos há mais de vinte anos.

O objetivo é continuar na mesma linha?
Este elogio do FMI encoraja-nos a con-
tinuar a investir no relançamento da eco-
nomia que começou há alguns meses. É 
preciso investir bastante, sobretudo no 
sentido da dupla transição: ecológica e 
tecnológica, através da digitalização da 
economia.

O FMI e a UE recomendam aos países 
que tenham margem de manobra orça-
mental para continuarem os investimen-
tos, mas é preciso ser realista. Apesar de 
todos estes elogios, não alcançamos, ain-
da, o equilíbrio das finanças públicas que 
tínhamos antes. No ano passado tivemos 
um défice de quase 2,5 mil milhões de 

euros e este ano estamos a prever que 
sejam cerca de 2 mil milhões. É preciso 
estar consciente que vamos ter de redu-
zir as ajudas passo a passo, à medida que 
a atividade vai retomando. 

O FMI prevê um crescimento de 4,1% 
em 2021. Acha que estes indicadores 
são atingíveis?
É muito difícil prever o futuro. O FMI 
fala em 4,1%, a Comissão Europeia em 
4% a 4,5% e o Statec, no seu boletim de 
junho, apontou para um crescimento de 
6%. Onde estamos de acordo é que to-
dos os indicadores são positivos, haven-
do uma forte probabilidade de chegar, 
pelo menos, a um crescimento de 4%. 
Estou confiante.

Para quando podemos esperar essa 
retoma?
Ela já está a decorrer. No Luxemburgo 
e em toda a Europa. A Comissão Eu-
ropeia prevê um crescimento médio de 
4% este ano, com diferenças de país para 
país. Felizmente a queda do crescimento 

teve a forma de um V, foi muito rápida, 
mas também está a recuperar muito ra-
pidamente, graças à chegada da vacina. 
Temos de nos regozijar por, graças ao 
desenvolvimento da ciência, termos con-
seguido desenvolver vacinas tão rapida-
mente. É uma boa novidade! Até ao ano 
passado dizia-se que eram necessários 
dois a três anos para desenvolver uma 
vacina. E acabaram por ser criadas deze-
nas de vacinas em muitos países, muito 
rapidamente e em quantidades conside-
ráveis. No Luxemburgo, mais de metade 
da população já recebeu pelo menos a 
primeira dose. Estamos num ritmo de 
vacinação acelerado e espero que todos 
aproveitem esta possibilidade. Penso 
que todas as classes etárias vão poder 
vacinar-se.

Um dos fatores de risco apontados 
para a economia luxemburguesa é a 
modificação da fiscalidade internacional. 
A aprovação pelo G7, em junho, de um 
imposto mundial mínimo de 15% para 
as multinacionais pode condicionar a 
atratividade do país?
O acordo de princípio que foi alcança-
do pelo G7, em Londres, é um avanço 
considerável na transformação da paisa-
gem fiscal internacional. O Luxemburgo 
apoia esta iniciativa, porque precisamos 
de um sistema tributário mais equilibra-
do e mais justo. E é exatamente o que 
foi conseguido neste compromisso, que 
engloba várias medidas. A taxa adota-
da parece-me correta, não é demasiado 
baixa nem demasiado alta. No Luxem-
burgo, por exemplo, temos uma taxa 
muito superior. Temos cerca de 17% de 
imposto sobre o lucro das empresas mais 
8% de taxa comunal. Ou seja, aqui, a 
taxa aplicada às empresas é de cerca de 
25%. Estamos a falar de taxa nominal e 
é preciso olhar para a taxa efetiva. 

Fala-se da Amazon poder escapar a este 
imposto…
O G7 tem como objetivo tributar todas 
as multinacionais e penso que a Amazon 
será submetida à mesma regulamenta-
ção. Tecnicamente poderá ser complica-
do, mas o objetivo é submeter a Amazon 
às mesmas regras das outras multina-
cionais.

O novo imposto não vai afetar o 
orçamento?
Esta medida não nos coloca problemas 
orçamentais. Se se transformar num 
standard mundial aplicado em todos os 
países teremos aquilo que sempre pedi-
mos: “As mesmas regras para todos”. A 
segunda proposta consiste em obrigar 
as multinacionais que sejam lucrativas 
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a pagarem uma parte dos seus impos-
tos nos países de consumo. Isto é o que 
considero uma tributação internacional 
equilibrada, em que uma parte dos im-
postos vai para o país de consumo.
Outro aspeto importante, embora pou-
co comentado, foi que os países do G7 
concordaram em obrigar as empresas a 
fazerem relatórios sobre os seus investi-
mentos e o seu impacto climático. Uma 
medida já aprovada pela UE e que vai 
trazer muito mais transparência nos in-
vestimentos feitos pelas empresas com o 
objetivo de respeitar os objetivos climá-
ticos ambiciosos que acordamos na UE, 
no quadro do Acordo de Paris.

O FMI considera que é preciso 
continuar a combater o endividamento 
das famílias e sugere a alteração dos 
sistemas de rácio no Luxemburgo. O que 
pensa desta proposta?
O endividamento é um desafio para as 
famílias, mas também para os Estados. 
Não podemos endividar-nos indefi-
nidamente. É um tema que temos de 
acompanhar de perto. No Luxemburgo, 
o endividamento das famílias aumen-
tou muito nos últimos anos, inclusive 
durante a pandemia. E uma das razões 
tem a ver com o preço da habitação, que 
é uma despesa muito importante para 
as famílias. 
Esta é uma questão que seguimos de 
muito perto, tanto no Ministério das 
Finanças, como no Ministério da Habi-
tação. Devemos evitar que este endivi-
damento se torne sobre-endividamento. 
Para o fazer são necessárias regras que 
limitem a atribuição de crédito por par-
te dos bancos. Temos um plano que foi 
aprovado pelos bancos, pelo Comité de 
Risco Sistémico e pela CCSS que esta-
belece regras de atribuição do crédito 
para evitar o sobre-endividamento. É 
um assunto que temos de continuar a 
acompanhar.

Mas acha que o risco de sobre-
endividamento é real?
Há sempre um risco de sobre-endivi-
damento porque vemos as curvas a au-
mentarem. Durante a crise pandémica, 
as economias mundiais viram as suas dí-
vidas aumentarem 40% a 50%. A crise 
de 2008-09 aumentou o endividamento 
apenas em 15%. O facto desta crise ser 
muito súbita e com um impacto muito 
grande, faz com que tenhamos de ser 
prudentes e vigilantes.

A falta de alojamento a preços 
acessíveis é a principal preocupação 
da população atualmente. O que é que 
pode ser feito?
É uma preocupação importante para 

os residentes e temos a consciência que 
é um problema generalizado. Com a 
pandemia a problemática da habitação 
alastrou-se a muitos países. Temos de ter 
consciência que uma parte da proble-
mática não resulta de políticas levadas a 
cabo no Luxemburgo. Resulta de taxas 
de juro muito baixas que favorecem o 
imobiliário como um ativo de investi-
mento, o que faz aumentar os preços. 
Encontramos este problema em todas 
as capitais do mundo. 
A segunda questão é que temos uma 
oferta muito limitada de novas habi-
tações. Há toda uma série de fatores, 
como a complexidade da regulamenta-
ção e a quantidade limitada de terrenos 
disponíveis. Para remediar esta situação 
disponibilizámos um Fundo Específico 
para o Ministério da Habitação que é 
alimentado por somas consideráveis de 
forma a podermos construir mais rapi-
damente alojamentos acessíveis. É isso 
que temos de fazer: colocar no mercado 
alojamentos a preços acessíveis. Não só 
para os mais pobres, mas também para 
as classes médias. Essa é uma política 
que colocámos em prática, mas que vai 
levar o seu tempo. Construir casas leva 
tempo. 

Quanto tempo?
É uma questão de oferta e de procura. 
Se a economia no Luxemburgo funcio-
na bem, temos cada vez mais pessoas 
que querem vir para cá trabalhar. Uma 
situação que aumenta as necessidades 
em termos de habitação. O preço eleva-
do da habitação, resulta do sucesso da 
nossa economia. Por isso é fundamental 
avançar com a disponibilização de habi-
tações acessíveis, em colaboração com as 
Comunas, e conseguir rendas acessíveis 
rapidamente, porque há uma grande 
necessidade.

Alguma mensagem em especial para os 
portugueses aqui residentes?
Gostaria de dizer que estamos muito 
felizes por ter mais de cem mil portu-
gueses no Luxemburgo. Sem eles a nossa 
economia não funcionava. 
Portugal está a desenvolver-se muito 
bem e preside atualmente à Comunidade 
Europeia. Tive a oportunidade de parti-
cipar no mês passado no Eurogrupo, em 
Lisboa. Foi a primeira reunião presencial 
realizada depois de muito tempo e foi 
uma felicidade poder visitar novamente 
Lisboa. Tive a oportunidade de apanhar 
sol no mês de maio que me fez relembrar 
que precisamos desse sol português aqui 
no Luxemburgo. Aos meus amigos por-
tugueses desejo boa sorte e que todos já 
possam viajar neste verão e regressar a 
uma vida mais próxima da normalidade.

DE JORNALISTA A MINISTRO DAS 
FINANÇAS 

Pierre Gramegna, o ministro que 
há oito anos dirige as finanças do 
Luxemburgo, teve um percurso 
profissional de sucesso, à exceção 
da corrida à liderança do Eurogrupo 
perdida para o candidato irlandês, 
Donohoe, que sucedeu ao português 
Mário Centeno. Um percalço numa 
carreira que começou na diplomacia, 
em 1983, depois de uma passagem 
pelo jornalismo. 

De 1996 a 2002, Pierre Gramegna foi 
Embaixador do Luxemburgo no Japão 
e na Coreia do Sul. Posteriormente, 
foi responsável pela Direção de 
Economia Internacional Relações no 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
Em 2003, Pierre Gramegna assumiu 
o cargo de Diretor Geral da Câmara 
de Comércio, um cargo que 
desempenhou até a sua nomeação 
para o governo em dezembro de 
2013. Mas o seu primeiro emprego 
foi como jornalista na redação do 
“Republican Lorrain” em Esch-sur-
Alzette”. “Recebia por artigo de 4 a 
9 euros, dependendo do tamanho. 
Exerci esta atividade durante os 
meus estudos dos 17 aos 25 anos”, 
confessou numa entrevista ao 
Luxemburger Wort.

Depois de terminar os seus estudos 
secundários em Esch-sur-Alzette 
(secção de matemática clássica) 
Pierre Gramegna prosseguiu 
estudos em direito e economia 
na Université Panthéon Assas 
(Paris II), onde obteve o grau de 
mestre em direito civil em 1981 
e uma licenciatura em ciências 
económicas em 1982. Completou a 
sua educação pós-universitária com 
um DEA (diploma de pós-graduação 
em estudos avançados) na União 
Europeia. Em 2020, foi-lhe atribuído 
o título de doutor honoris causa 
da ESCP Business School pela sua 
liderança no domínio das finanças 
e da diplomacia, bem como pelo 
seu empenho no desenvolvimento 
sustentável no Luxemburgo. 

QUALIDADE

Investimos na formação dos nossos re-
cursos humanos de forma a garantir um 
trabalho de qualidade que nos diferencie 
no setor da construção. 

INOVAÇÃO

Consideramos prioritário o investimento 
continuo em equipamentos e materiais de 
forma a aplicar as mais recentes tecnolo-
gias de ponta. 

CONFIANÇA

A confiança é um dos pilares do nosso 
sucesso. Estabelecemos relações de con-
fiança com todos os nossos clientes e par-
ceiros. A sua satisfação e as suas recomen-
dações são a garantia de que estamos no 
bom caminho. 

CARVALHO 
CONSTRUCTIONS GÉNÉRALES

18, Route de Cruchten 
L-7738 Colmar-Berg 
Tel. + 352 28 77 27 77-1 
Email: info@carvalho-c.lu 
Segunda– Sexta: 8h00-12h00 / 14h00-
18h00

www.carvalho-c.lu 
http://carvalho-c.lu/ 
Sábado por marcação.
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CRIAR UMA EMPRESA 
NO LUXEMBURGO 
O acesso ao mercado luxemburguês e aos cerca de 11 milhões de consumidores que vivem na Grande Região, que engloba as regiões 
vizinhas da França, Bélgica e Alemanha seduz cada vez mais empreendedores. Mas o caminho para chegar lá apresenta alguns obs-
táculos que convém conhecer de forma a não perder tempo e dinheiro. Neste dossier fique a conhecer os principais passos a dar para 
constituir uma sociedade e as diferentes formas jurídicas que tem à disposição.  

D O S S I E R
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Para realizar uma atividade comercial, 
artesanal ou profissional, enquanto inde-
pendente ou através de uma sociedade é 
necessária uma autorização do Ministé-
rio da Economia: a chamada autorização 
de comércio. 

Este diploma é obrigatório e pode demo-
rar 1 a 4 semanas a obter. O requerente 
deve fazer prova da sua integridade e 
conhecimentos (através de diplomas ou 
experiência profissional) para o exercício 
da atividade pretendida. 

Outros passos obrigatórios são a inscri-
ção no Registo do Comércio, uma etapa 
que não demora mais do que um dia, 
e a afiliação na Segurança Social, que 
costuma demorar cerca de uma semana. 

Mais demorada (2 a 4 semanas) é a ins-
crição na Administração de Registos e 

ABRIR UMA EMPRESA NO 
LUXEMBURGO REQUER ALGUM 
TEMPO E PREPARAÇÃO. HÁ VÁRIAS 
ETAPAS A RESPEITAR, DESDE ABRIR 
UMA CONTA NUM BANCO, QUE COM 
A REGULAMENTAÇÃO CADA VEZ MAIS 
PESADA SE TORNOU UM PROCESSO 
MAIS COMPLEXO E DEMORADO, ATÉ 
À OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
COMÉRCIO. AQUI FICAM ALGUNS 
CONSELHOS IMPORTANTES. 

O QUE PRECISA DE SABER PARA ABRIR 
UMA EMPRESA NO LUXEMBURGO 

Domínios que permite obter um número 
de IVA para poder emitir faturas. 
As Câmaras de comércio costumam ser 
uma excelente ajuda para quem quer 
montar um negócio no Luxemburgo. 
Outro endereço bastante útil é o gui-
chet.lu com bastante informação prá-
tica, disponível inclusive em português. 
Para os projetos mais específicos, que 
necessitam de um acompanhamento e 
de aconselhamento mais especializado, 
o melhor é mesmo recorrer às chamadas 
fiduciárias. 

IMPOSTOS E ENCARGOS PATRONAIS

No Luxemburgo a taxa nominal de im-
posto sobre as sociedades é de 24,94%. 
Não é das mais baixas da Europa, mas 
também não é das mais pesadas. Onde 
o Luxemburgo acaba por ser mais com-

petitivo é nos encargos patronais (segu-
rança social, caixa de saúde e pensões), 
que são consideravelmente mais baixos 
do que nos países vizinhos. Esta particu-
laridade representa uma vantagem im-
portante para as empresas na hora de 
contratar pessoal qualificado, existindo 
ainda a possibilidade de concorrer a vá-
rias ajudas ao recrutamento. Outro as-
peto bastante importante a ter em conta 
é a reduzida burocracia e a estabilidade 
política que faz com que as leis não este-
jam sempre a ser alteradas garantindo às 
empresas uma visibilidade a longo prazo. 

TIPOS DE EMPRESAS MAIS COMUNS

As duas formas jurídicas mais comuns 
no Luxemburgo são a Sociedade de 
Responsabilidade Limitada (S.à r.l.) e 
a Sociedade Anónima (S.A.).
A S.à r.l. exige um capital social de 
12.000 euros e a sede deve situar-se no 
Grão-Ducado do Luxemburgo. Para a 
constituição da empresa é necessário 
passar por um notário para estabelecer 
os estatutos e realizar os procedimentos 
administrativos de inscrição no registo 
de comércio e empresas (RCS). Esta for-
ma de sociedade requer um certo for-
malismo e a empresa está sujeita a uma 
série de impostos, incluindo uma taxa de 
registo fixo, um imposto comercial, um 
imposto sobre o património, um imposto 
sobre o rendimento comunitário, uma 
declaração de IVA. A vantagem é que os 
sócios não são tributados pessoalmente e 
a sua responsabilidade é limitada. 

TRABALHADOR INDEPENDENTE: 
UMA OPÇÃO A TER EM CONTA

Uma das formas mais simples de come-
çar um negócio é estabelecer-se como 
trabalhador independente – alguém que 
trabalha em seu próprio nome, sem ter 
de criar uma empresa. Uma modalidade 
bastante comum em certas profissões, 
como os agentes de seguro por exemplo, 
mas que pode ser uma excelente solução 
para muitas outras atividades. 
Para poder exercer como independente, 
não existe o depósito obrigatório do ca-
pital social inicial. Também não é neces-
sária uma constituição específica, para 
além do procedimento administrativo 
básico. No entanto, é obrigatória uma 
autorização de comércio que deve ser 
solicitada junto do Ministério da Econo-
mia juntamente com os documentos que 
atestam os conhecimentos e a experiên-
cia exigidos para a prática da profissão. 
O trabalhador independente deve tam-
bém dispor de um número de IVA para 
emitir faturas. No entanto, abaixo de 
um determinado montante de volume 

de negócios, pode-se cobrar sem IVA.

DESCONTOS E COBERTURA SOCIAL 

Em termos de contribuições e encargos 
fiscais, o trabalhador independente deve 
pagar todos os seus impostos do seu sa-
lário. Para isso terá de estar registado na 
segurança social (CCSS) o que lhe per-
mitirá contribuir para os vários seguros, 
incluindo o da pensão. Deve também 
contribuir para um seguro específico 
de acidentes, dependendo da profissão 
praticada. 

Ainda do ponto de vista fiscal, um im-
posto comercial comum será aplicado 
sobre o lucro operacional e o empresário 
será tributado sobre os seus rendimentos 
como uma pessoa singular.

O trabalhador independente goza dos 
mesmos direitos que os trabalhadores 
em termos de velhice, maternidade e li-
cença parental. Em caso de incapacidade 
de trabalho, os subsídios serão pagos a 

partir do 4º mês. Em caso de desempre-
go, o trabalhador independente será in-
demnizado sob determinadas condições, 
incluindo o facto de estar a trabalhar há 
pelo menos 6 meses.
O trabalhador independente é respon-
sável pelas dívidas e compromissos rela-
cionados com a atividade através da sua 
riqueza pessoal.

QUE TIPOS DE PESSOAS COLETIVAS 
EXISTEM?

As pessoas coletivas são organismos so-
ciais dotados de personalidade jurídica 
e constituídos para realizar interesses 
comuns ou coletivos, que podem ser de 
direito público ou de direito privado.
As pessoas coletivas de direito público – 
como por exemplo a Comissão do Merca-
do de Valores Mobiliários (CMVM) – são 
criadas pelo próprio Estado, para assegu-
rar a prossecução de interesses públicos 
e, por isso, são dotadas de prerrogativas 
de autoridade (ou seja, poderes e deve-
res públicos). Para além destas existem, 
também, as pessoas coletivas de utilidade 
pública – como por exemplo, as entidades 
municipais encarregues do fornecimento 
e distribuição de água –, que são pessoas 
coletivas privadas sem fins lucrativos 
(associações, fundações ou certas coo-
perativas), com fins de interesse geral em 
cooperação com a Administração central 
ou local.
As restantes pessoas coletivas, que não 
se integram nas categorias anteriores, 
designam-se pessoas coletivas de direi-
to privado. O legislador ordenou-as em 
três tipos: associações, fundações e so-
ciedades. As associações visam fins não 
lucrativos e podem ser de índole cultural, 
social ou outras – veja-se, por exemplo, 
as associações de defesa do consumidor 
ou as associações de moradores. As fun-
dações são pessoas coletivas que gerem 
um conjunto de bens afetos à prosse-
cução de determinado fim duradouro 
e socialmente relevante, seja religioso, 
moral, cultural ou de assistência – como 
por exemplo, a Fundação Calouste Gul-
benkian. As sociedades constituem um 
conjunto de pessoas físicas (ou seja, in-
divíduos) que se unem para a prática de 
determinada atividade económica, com 
vista à obtenção e repartição dos lucros 
daí resultantes. As sociedades podem ser 
civis ou comerciais (em nome coletivo, 
por quotas, anónimas ou em comandita).
Por fim, importa ainda referir que a in-
formação atualizada sobre as pessoas 
coletivas se encontra compilada no Fi-
cheiro Central de Pessoas Coletivas, uma 
base de dados informatizados gerida pelo 
Registo Nacional de Pessoas Coletivas.

Tanto as pessoas singulares (person-
nes physiques em francês) como as 
pessoas coletivas (personnes morales) 
são entidades jurídicas, embora com 
características diferentes. A pessoa 
singular adquire personalidade ju-
rídica, isto é, torna-se suscetível de 
ter direitos e obrigações, a partir do 
nascimento. A pessoa coletiva, por 
outro lado, não nasce nem se forma 
livremente. É uma entidade à qual 
é atribuída uma forma jurídica para 
que possa exercer certos fins.
Existem dois requisitos para que se 
possa criar uma pessoa coletiva: a 
formação e organização do substra-
to (o suporte físico, que pode ser um 
conjunto de pessoas, no caso de uma 
associação, ou massa patrimonial, no 
caso de uma fundação) e a atribuição 
de personalidade a esse substrato por 
parte das entidades competentes. Os 
requisitos para tal atribuição variam 
muito.
Numa pessoa coletiva podemos en-
contrar um património próprio, diver-
so do património individual de cada 
um dos seus membros. Apenas se 
podem constituir os tipos de pessoas 
coletivas expressamente admitidos 
na lei. 

DIFERENÇA ENTRE 
PESSOAS SINGULARES E 
PESSOAS COLETIVAS?
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ESCOLHER A 
ESTRUTURA CERTA 
O LUXEMBURGO É CONHECIDO POR SER BASTANTE FLEXÍVEL NA CRIAÇÃO DE 
SOLUÇÕES À MEDIDA DAS NECESSIDADES DAS EMPRESAS. ATUALMENTE EXISTEM 
VÁRIAS SOLUÇÕES COM REGIMES DISTINTOS DEPENDENDO DA ÁREA DE ATIVIDADE, 
DO OBJETO SOCIAL E DO TAMANHO DA EMPRESA. IDENTIFICAR CORRETAMENTE 
A ESTRUTURA QUE MELHOR SE ADEQUA AO SER PROJETO PODE FAZÊ-LO GANHAR 
TEMPO E DINHEIRO. É IMPORTANTE, POR ISSO, NÃO SE PRECIPITAR E DEDICAR 
ALGUM TEMPO JUNTAMENTE COM ESPECIALISTAS NA ÁREA PARA ESCOLHER A 
ESTRUTURA JURÍDICA QUE MELHOR SE ADEQUA AO SEU PROJETO. 

S. À R.L. -S (SOCIEDADE DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA 
SIMPLIFICADA)

Obedece a certas regras específicas das S.à 
r.l. permitindo ao empreendedor dar início à 
atividade com uma estrutura bastante simpli-
ficada. O capital social mínimo foi reduzido 
a apenas 1 euro e para ser constituída não 
necessita de passar no notário. Este tipo de 
sociedade só pode ser criado por pessoas in-
dividuais, mas o número de acionistas pode ir 
até 100 pessoas. O objeto social está delimita-
do ao exercício de atividades que necessitem 
de uma autorização de comércio. 

S.C. (SOCIEDADE COOPERATIVA)

Em termos jurídicos é uma sociedade comer-
cial. Deve ser constituída no mínimo por dois 
sócios, que podem ser pessoas singulares ou 
coletivas. A sociedade cooperativa caracteri-
za-se por uma grande flexibilidade, podendo 
ou não ser constituída por ato notarial, com 
uma responsabilidade limitada ou ilimitada 
e sem capital mínimo estipulado. Por outro 
lado, é obrigatória a supervisão de um ou 
mais contabilistas, (comissários/ auditores) 
podem ser sócios da empresa.

F.I.A.R.  (FUNDO DE INVESTIMENTO 
ALTERNATIVO RESERVADO)

É dotado de uma estrutura mais leve do que 
as F.I.S. luxemburguesas e do que as S.I.
C.A.R. o que faz com que seja mais apre-
ciada pelos investidores contemplados por 
este regime. Pode ser constituída e lançada 
rapidamente para o mercado uma vez que 
não está sujeita à afetação direta à supervisão 
da CSSF como acontece com os restantes 
fundos de investimento no Luxemburgo. 

S.N.C. (SOCIEDADE EM NOME COLETIVO)

 
Esta sociedade comercial caracteriza-se prin-
cipalmente por uma responsabilidade ilimi-
tada e solidária dos seus sócios em todos os 
compromissos assumidos pela sociedade. 
Esta deve ser constituída pelo menos por dois 
sócios, pessoas singulares ou coletivas, que 
gozam do título de comerciante. Não existe 
um capital social mínimo e qualquer tipo de 
participação é permitida. 

S.À R.L. (SOCIEDADE DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA)

É uma sociedade comercial em que a respon-
sabilidade dos sócios está limitada ao valor da 
sua participação. O capital social mínimo é 
de 12.000 euros e tem de ser constituída por 
ato notarial. O número de sócios pode variar 
entre 1 e 100, podendo tratar-se de pessoas 
singulares ou coletivas. Pode ser gerida por 
um ou vários gerentes, sócios ou não, assala-
riados ou benévolos. 

S.E. (SOCIEDADE EUROPEIA)

Este tipo de sociedade foi criado a pensar 
nas empresas que pretendam desenvolver a 
sua atividade em qualquer um dos Estados 
Membros através de uma estrutura jurídica 
única e comum a todos os Estados, sujeita ao 
direito comunitário. 

S.I.C.A.V. (SOCIEDADE DE INVESTIMENTO 
DE CAPITAL VARIÁVEL)

Fundo de investimento cujo objetivo prin-
cipal é de investir em ativos financeiros. O 
capital deve ser equivalente ao valor líquido 
do ativo e pode ser constituída como uma 
S.A., uma Sàrl, uma SCA ou uma SC com a 
forma de uma SA. O capital social mínimo é 
de 1.250.000 euros e deve ser depositado nos 
seis meses seguintes à aprovação do fundo. 
Deve ser aprovada e sujeita à supervisão da 
CSSF. A sede social tem obrigatoriamente de 
estar no Luxemburgo.

S.I.C.A.R. (SOCIEDADE DE INVESTIMENTO 
EM CAPITAL DE RISCO)

Dirigida a investidores com um conheci-
mento profundo da indústria dos fundos de 
investimento. É uma sociedade cujos acionis-
tas são investidores interessados em financiar 
projetos com o objetivo de os desenvolver e 
introduzi-los na bolsa de valores. Este tipo 
de sociedade pode adotar uma das seguintes 
formas jurídicas: SCS, SCSp, SCA, SC or-
ganizada sob a forma de SA, Sàrl, SA. Tem 
de ser aprovada pela CSSF e o investimento 
tem de ser de pelo menos 125.000 euros. O 
capital social mínimo de 1.000.000 de euros 
tem de ser atingido no prazo de um ano após 
a sua constituição. 

D O S S I E R

O IMPORTANTE, 
MAS MUITAS 
VEZES 
ESQUECIDO 
ACORDO ENTRE 
OS SÓCIOS

O sucesso ou insucesso das sociedades de-
pende muitas vezes da forma como os sócios 
conseguem resolver mudanças relativas ao 
projeto inicial ou divergências que possam 
surgir. Algumas dessas eventualidades podem 
e devem ser precavidas antes de ocorrerem 
de forma a protegerem a sociedade e os pró-
prios sócios, através de um acordo prelimiar 
entre ambos.  

Este acordo entre os sócios é um contrato 
parassocial, que difere do ato de constituição 
da empresa (Contrato Social), um não de-
pende do outro. Assim, é errado pensar que 
se “migra” de um instrumento para o outro.

Neste chamado “Acordo dos Sócios”, os sócios 
podem definir diversas questões societárias 
entre si, estabelecendo de forma prévia solu-
ções para possíveis conflitos e situações que 
possam acontecer ao longo da atividade em-
presarial. Por ter um caráter privado e não 
haver necessidade de qualquer publicação 
legal, este acordo vai privilegiar a autonomia 
e a vontade das partes podendo estabelecer 
diversos critérios específicos para resolver 
certas situações como:

• Questões de Participação, diluição;
• Possibilidade de saída;
• Participação e direitos de voto;
• Questões importantes para a segurança dos 
envolvidos da sociedade a ser constituída.

SOPARFI (SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES 
FINANCEIRAS) 

Trata-se de uma Holding cujo objeto social 
é a detenção e gestão de participações no 
capital de empresas luxemburguesas ou es-
trangeiras. Este tipo de sociedade pode ser 
utilizado em vários tipos de investimento, 
nomeadamente no financiamento de inves-
timentos imobiliários, aquisição de direitos 
de propriedade intelectual, etc. Pode adotar 
diversas formas jurídicas como a Sociedade 
Anonima (SA), Sociedade de Responsabili-
dade Limitada (Sarl), Sociedade comandita-
ria por ações (SCA), ou sociedade por ações 
simplificada (SAS). Uma das características 
deste tipo de sociedade é que pode ser mis-
ta, ou seja: ser detentora de participações e 
ao mesmo tempo desenvolver uma atividade 
comercial. 

Por Carlos Marques,  
consultor e gerente  
da Excelia
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S.C. (SOCIEDADE CIVIL)

Sociedade não comercial que encontramos 
frequentemente em profissões civis, agríco-
las, liberais ou intelectuais ou no ramo imo-
biliário. Tem de ter pelo menos dois sócios 
que são responsáveis de forma ilimitada pela 
globalidade do seu património. Dirige-se a 
todas as pessoas singulares ou coletivas que 
desejem outra atividade que não a comercial, 
como a posse e gestão de património. Não é 
obrigatório passar pelo notário. 

S.C.S. (SOCIEDADE COMENDATÁRIA 
SIMPLES)

É uma forma de sociedade comercial com-
posta, no mínimo, por dois sócios: um sócio 
comanditado e outro comendatário que se di-
ferenciam pelas respetivas responsabilidades. 
A gestão da sociedade pelo(s) comanditados. 
Não há capital mínimo exigido e pode ser 
constituída sem a intervenção do notário. 

S.I.C.A.F. (SOCIEDADE DE INVESTIMENTO 
A CAPITAL FIXO)

Estrutura de base criada para recolher fundos 
destinados sobretudo a investimentos priva-
dos. Necessita de um capital social mínimo 
de 1.250.000 euros totalidade e deve ser de-
positado nos seis meses seguintes à aprovação 
do fundo e pode ser constituída como uma 
S.A., uma Sàrl, uma SCA ou uma SC com a 
forma de uma SA. Deve ser aprovada e su-
jeita à supervisão da CSSF. A sede social tem 
obrigatoriamente de estar no Luxemburgo. 

F.I.S. (FUNDO DE INVESTIMENTO 
ESPECIALIZADO) 

 
Sociedade de investimento bastante flexí-
vel que proporciona um regime fiscal eficaz 
aos investidores qualificados. Não exige um 
número mínimo de sócios, no entanto, o(s) 
acionista(s) são obrigados a subscrever um 
capital social mínimo de 1.250.000 de euros. 
O capital social deve ser subscrito na totali-
dade e deve ser depositado nos doze meses 
seguintes à aprovação do fundo e apenas 5% 
de cada açâo pode ser libertada.

S.C.A. (SOCIEDADE COMENDATARIA POR 
AÇÕES) 

 
Sociedade comercial. Deve ter no mínimo 
dois sócios: um sócio comanditado e ou-
tro comendatário que se diferenciam pelas 
respetivas responsabilidades. O(s) sócio(s) 
comanditado(s) são responsáveis de forma 
ilimitada e solidária pelos compromissos as-
sumidos pela empresa. A responsabilidade 
do comendatário está limitada ao valor da 
sua participação. O capital social mínimo é 
de 30.000 euros e é composta de ações. A 
supervisão da sociedade deve ser confiada a 
um grupo de pelo menos três comissários de 
contas. A gestão da sociedade pertence a um 
ou vários gerentes, associados comanditados 
ou não. 

S.C.SP (SOCIEDADE COMENDATÁRIA 
ESPECIAL)

Sociedade comercial sem forma jurídica. Está 
estruturada de forma a garantir o máximo de 
transparência fiscal e é constituída de forma 
contratual sem necessitar de envolver um 
notário. O contrato é efetuado entre um ou 
vários sócios comanditados, que assumem 
responsabilidade solidária e ilimitada, e por 
um ou vários comendatários que assumem 
uma responsabilidade limitada à sua parti-
cipação na sociedade. A gestão da sociedade 
pertence a um ou vários gerentes, associados 
comanditados ou não. O ou os gerentes não 
podem ser comerciantes. 

S.A. (SOCIEDADE ANÓNIMA)

Trata-se de uma sociedade comercial em ter-
mos legais constituída por um ou mais sócios, 
que podem ser pessoas coletivas ou indivi-
duais. O capital social mínimo é de 30.000 
euros. Mediante a dimensão da empresa 
está sujeita à supervisão de um contabilista 
(comissário de contas) ou de um revisor de 
contas. 

S.P.F. (SOCIEDADE DE GESTÃO DE 
PATRIMÓNIO FAMILIAR)

Sociedade de investimento destinada apenas 
a pessoas individuais ativas no ramo da gestão 
do seu património privado. Uma S.P.F. pode 
adotar a forma de uma S.à r.l., de uma S.A., 
de uma SCA ou de uma SC sob a forma de 
SA, cujo único objetivo é a aquisição, a gestão 
e a realização de ativos financeiros excluindo 
toda a atividade comercial, propriedade de 
bens imobiliários, ou de direitos de proprie-
dade intelectual. Este tipo de sociedade pode 
deter participações noutras empresas desde 
que não participe na sua gestão. As S.P.F. 
podem beneficiar de isenção fiscal se preen-
cherem determinados requisitos. 
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CRIADA EM 1918, A COMÉRCIO LUSO-
-BELGA-LUXEMBURGUESA (CCLBL), 
NUNCA CHEGOU A ESTAR VERDADEIRA-
MENTE ATIVA NO LUXEMBURGO. MAS AS 
COISAS MUDARAM. O INTERESSE CADA 
VEZ MAIOR EM PORTUGAL E AS RELA-
ÇÕES PRIVILEGIADAS COM O LUXEM-
BURGO SÃO ELEMENTOS IMPORTANTES 
PARA DESENVOLVER A ATIVIDADE DA 
CÂMARA. ENTREVISTA COM YVONNE 
BERNARDINO, CO-VICE-PRESIDENTE 
DA CCLBL.

Quem é e qual é a missão da CCBL?
A Câmara de Comércio Luso-Belga-
-Luxemburguesa (CCLBL) foi fundada 
em 1998, acreditada pela Federação das 
Câmaras de Comércio Belgo-Luxembur-
guesas e visa promover as relações econó-
micas e culturais entre Portugal, Bélgica 
e Luxemburgo. É uma Câmara inclusiva 
que adere aos 17 objetivos de desenvol-
vimento sustentável da ONU para 2030.

Assistimos os nossos membros com uma 
vasta gama de serviços, desde a difusão 
de oportunidades de negócio até à organi-
zação de reuniões com potenciais parcei-
ros comerciais.  Oferecemos também aos 
nossos membros oportunidades regulares 
de rede, tais como almoços-debates, cock-
tails de negócios e jantares, que lhes dão 
a oportunidade de estabelecer e reforçar 
as suas relações profissionais.

O CCLBL também desenvolve ações es-
pecíficas (seminários, missões económi-
cas, feiras comerciais), em torno de vários 
sectores tais como energia, transportes e 
logística, ambiente e gestão de resíduos, 
tecnologias de informação e comunica-
ção, processamento de alimentos e saúde, 
entre outros.

Porquê o interesse agora de estender a 
atividade da CCBL ao Luxemburgo?
Por um lado, o crescente interesse, após 
a primavera árabe, de empresários no 
mercado português, mas também no 
que se produz em Portugal. Assim como 
o forte apoio dado pelo Embaixador do 
Luxemburgo em Portugal, Conrad Bru-
ch, à CCLBL para aumentar as relações 
económicas entre os dois países. O facto 
de eu viver no Luxemburgo e conhecer 
bem o potencial dos dois países, também 
foi importante. 

Por outro lado, o Covid também quebrou 
muitas barreiras e acelerou o processo de 
digitalização. Hoje em dia as reuniões vir-
tuais passaram a ser a norma.

Qual é a relação que existe entre a 
CCBL e a rede de Câmaras de Comércio 
Portuguesas sediada em Lisboa? 
A CCLBL trabalha em estreita colabora-
ção com as Embaixadas da Bélgica e do 
Luxemburgo em Lisboa, e com agentes 
diplomáticos e consulares, bem como com 
organismos oficiais e associações comer-
ciais belgas, luxemburgueses e portugue-
ses.  A rede de câmaras acreditadas facilita 
o acesso a eventos, instalações a informa-
ções e contactos que são essenciais para a 
nossa atividade. 

E com a Câmara de Comércio 
luxemburguesa?
A relação é boa, temos contactos bastante 
regulares e estamos a preparar eventos em 
conjunto com eles e provavelmente com 
outras entidades oficiais do Luxemburgo.

Quantas pessoas participam neste 
projeto?

Para já a equipa sou só eu com o apoio 
das pessoas que trabalham para a CCLBL 
em Portugal, mas pretendemos contra-
tar alguém no Luxemburgo assim que for 
possível.

Já contam com muitos membros?
Começamos há cerca de três meses e já 
temos alguns. Para já estamos a apostar 
nas start-ups de diversas áreas de negócio, 
mas todas com uma relação com Portugal, 
mas ainda nenhuma é de portugueses. 

Porquê?
Simplesmente não calhou, são contactos 
que vão surgindo. Mas tentamos que, in-
dependentemente de pertencerem apor-
tugueses, tenham uma ligação aos dois 
países. É uma questão de tempo. 

Já existem atividades previstas?

Está a decorrer uma série de webinares. 
Inclusivé alguns em curso com um dos 
nossos membros, onde temos como ora-
dores empresas, especialistas, investidores 
e entidades oficiais dos dois países, como  
a universidade do Luxemburgo.

Estamos também a preparar o kick off 
para meados de setembro.

Entretanto, temos estado a promover jun-
to da imprensa, e parceiros o lançamento 
da atividade da CCLBL no Luxemburgo. 
Muitos outros projetos estão a ser delinea-
dos com os nossos novos membros aqui 
no Luxemburgo, para assim pudermos 
responder às suas necessidades.

Quais são os setores prioritários?
Não temos propriamente sectores priori-
tários, pois existem empresas com ligação 

CÂMARA DE COMÉRCIO  
LUSO-BELGA-LUXEMBURGUESA 
QUER DESENVOLVER A 
ATIVIDADE NO LUXEMBURGO

D O S S I E R

aos dois países em todos os setores. Exis-
tem sim, momentos em que pela procura 
estamos mais ativos num sector do que 
nos outros. Por exemplo, nos últimos me-
ses temos estado bastante ativos junto de 
empresas IT e empresas de economia cir-
cular e ESG dos mais diversos sectores de 
atividade, que se baseiam numa economia 
circular e ESG (nos mais diversos secto-
res de atividade (construção civil, moda, 

finanças, robótica, agroalimentar, …).

No entanto, acreditamos que a curto pra-
zo estaremos a colaborar com sectores 
mais tradicionais de retalho, pois há o in-
teresse de alargar a carteira de clientes em 
Portugal, mas também de mão de obra.

Portugal tem uma boa reputação nessas 
áreas… 

Yvonne Bernardino, nasceu 
no Luxemburgo em finais de 
1972. Com mais de 23 anos 
de experiência na área dos 
seguros e gestão de fortuna, 
desempenha atualmente as 
funções de Managing Director 
na Fuchs & Insurance e de 
Co-Vice Presidente na CCLBL. 
Especialista em European 
cross border Life & Wealth 
Insurance. Entre as várias 
formações que regularmente 
faz, conta-se a de mercados 
financeiros na Universidade 
de Yale, nos EUA. Antes de 
regressar ao seu país de 
origem, o Luxemburgo, fundou 
e desenvolveu em Portugal  
as suas próprias empresas  
de consultoria em 
investimento e seguros. 

Finalmente a qualidade dos produtos por-
tugueses começa a ser reconhecida não 
só pelos profissionais como pelo público 
em geral. Mas também o know-how dos 
portugueses.  A primeira sapatilha circular 
feita no mundo é fabricada em Portugal 
por uma empresa criada no Luxemburgo. 
Temos assistido a empresas IT a quere-
rem abrir sucursais em Portugal, por ser 
mais fácil encontrar mão de obra qualifi-
cada neste sector. Outras a investirem em 
projetos de pesquisa em Portugal.
É uma tendência que, por um lado, tem 
a ver com o know-how português  e pelo 
programa do governo português para 
atrair talentos em novas tecnologias para 
Portugal e, por outro, com o trabalho que 
tem sido feito no Luxemburgo para atrair 
empresas inovadoras, mas que depois se 
deparam com uma mão-de-obra muito 
limitada e mais cara e é aí que Portugal 
aparece como um parceiro ideal. 

Presidente da Câmara: Chantal Sohier – 
CEO Group Strategic Sourcing Services 
at BNP Paribas – Portugal
Co-vice-presidentes: Rui NAbeiro – 
CEO da Novadelta e Yvonne Bernardino
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E C O N O M I A

GUIA DO CEO PARA  
A BIOECONOMIA CIRCULAR

A população mundial duplicou nos últimos 50 anos, o que por si só 
já representa um aumento exponencial, mas a extração de recursos 

triplicou, com consequências desastrosas para o meio ambiente e para 
a humanidade. 

Atualmente, 90% da perda de biodiversidade e do stress hídrico são 
causados pela extração e processamento de recursos naturais. 

A menos que os países se tornem eficazes no modo como exploram, 
processam, usam e reutilizam os recursos biológicos, o planeta será 

confrontado com as consequências das alterações climáticas, da perda 
de biodiversidade e da escassez de recursos. 

O presente Guia do CEO para Bioeconomia Circular visa dar aos líde-
res das empresas uma compreensão das oportunidades que a bioeco-

nomia circular tem para oferecer. 

E C O N O M I A
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A MUDANÇA PARA UMA BIOECONOMIA 
SUSTENTÁVEL, DE BAIXO CARBONO E 
CIRCULAR, PERMITIRÁ CONSERVAR O 
PLANETA SAUDÁVEL PARA AS GERAÇÕES 
FUTURAS E, AO MESMO TEMPO, CONQUISTAR 
UMA PARTE DA OPORTUNIDADE AVALIADA  
EM 6,4 MIL MILHÕES DE EUROS. 

Representando atualmente 7% da economia to-
tal, a bioeconomia circular tem como objetivo 
imediato assegurar a transição dos combustíveis 
fósseis para os recursos biológicos e solucionar 
alguns dos maiores desafios ambientais da atua-
lidade, nomeadamente: 

Perda e desperdício alimentar. Anualmente, 
um terço dos alimentos produzidos no mundo 
para consumo humano não chega à mesa dos 
consumidores. A bioeconomia circular defen-
de que todos os resíduos e subprodutos devem 
ser recuperados e utilizados como produtos ou 
energia.

Escassez de recursos. A utilização mundial de 
recursos mais do que triplicou desde 1970 e a 
produtividade mundial de materiais não melho-
rou nos últimos 20 anos. A bioeconomia circular 
diminui os riscos no fornecimento de recursos 
ao fazer a transição dos combustíveis fósseis e 
dos recursos não renováveis para a biomassa 
sustentável e renovável.

Alterações climáticas. Estudos recentes in-
dicam que as soluções climáticas baseadas na 
natureza podem fornecer até um terço do cus-
to-benefício do potencial de mitigação de curto 
prazo necessário até 2030 para que o aqueci-
mento médio global fique abaixo dos 1,5C. A 
bioeconomia circular contribui para o Acordo 
de Paris ao reduzir o consumo de combustíveis 
fósseis, reutilizar biomassa ao longo de diversos 
ciclos de vida e, finalmente, servindo de com-
bustível alternativo para as indústrias de energia 
intensiva.

Alterações ao uso do solo. A degradação 
dos solos tem um impacto negativo em 3,2 mil 
milhões de pessoas e representa uma perda eco-
nómica na ordem de 10% do produto mundial 
bruto anual. A biomassa serve muitas funções ao 
longo de diversos ciclos de vida, maximizando o 
valor criado e aliviando a pressão sobre o solo.

Perda da biodiversidade. Sem medidas drásti-
cas para conservar os habitats, a taxa de extinção 
das espécies - que já é centenas de vezes superior 
à média durante os últimos dez milhões de anos 
– apenas irá aumentar. A produção e colheita 
de biomassa é sustentável e regenerativa, pro-
movendo a biodiversidade e contribuindo para 
os objetivos da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica.

MODELO DE NEGÓCIO ESGOTADO

O modelo económico da sociedade atual de-
pende fortemente de recursos finitos, tais como 
os combustíveis fósseis, que apresentam vários 
riscos empresariais, nomeadamente a escassez de 
recursos, as alterações climáticas e as interrup-
ções das cadeias de abastecimento. Este modelo 
extrai, anualmente, 90 mil milhões de toneladas 
de recursos, dos quais 75% são de origem fóssil. 
Uma tendência que apesar dos vários acordos 
internacionais estabelecidos continua a crescer 
a um ritmo superior a 20%.
Face ao atual modelo de desenvolvimento, alta-
mente extrativo e poluente, o Pacto Ecológico 
Europeu coloca a preservação e a recuperação 
do capital natural no centro da agenda política 
europeia e destaca a urgência da transição para 
um novo paradigma de desenvolvimento, assente 
nos princípios da bioeconomia circular, designa-
damente, em nature-based solutions (soluções 
de base biológica).

UM NOVO MODELO DE NEGÓCIO 

A bioeconomia circular deve ser sustentável e 
de baixo carbono e satisfazer, simultaneamen-
te, as necessidades da sociedade em termos de 
alimentos, produtos e energia. Num contexto 
de bioeconomia circular, os recursos biológicos, 
a biomassa, devem ser renováveis, geridos de 
forma sustentável, recuperados e reutilizados.
Estes recursos vêm sobretudo da agricultura (19 
mil milhões de toneladas); da Silvicultura (4 mil 
milhões de toneladas) e do Meio aquático (0,18 
mil milhões de toneladas) e têm como destino a 
produção de alimentos para consumo humano e 
animal (17 mil milhões de toneladas); a produ-
ção de produtos, como os materiais de constru-
ção, produtos florestais, embalagens de papel e 
bioplástico recicláveis, veículos e componentes, 
maquinaria e equipamentos, eletrónica e eletrici-
dade, produtos farmacêuticos (4 mil milhões de 
toneladas) e Bioenergia incluindo biocombustí-
veis (2 mil milhões de toneladas). 

A SOLUÇÃO PARA OS MAIORES 
DESAFIOS AMBIENTAIS DE HOJE

E C O N O M I A

LÉXICO

O que é a bioeconomia?

A bioeconomia constitui 
o consumo de recursos 
biológicos para a 
produção de alimentos, 
para consumo humano e 
animal, produtos e energia.

Para que serve?

Sendo cada vez mais 
reconhecida como um 
meio para satisfazer 
as necessidades da 
sociedade enquanto 
responde aos desafios 
ambientais, a bioeconomia 
é uma solução baseada 
na natureza que permitirá 
que mais de 9 mil milhões 
de pessoas vivam bem, 
respeitando os limites do 
planeta.

À medida que a 
descarbonização acelera, 
a bioeconomia vai assumir 
uma proporção bastante 
maior da economia 
mundial. 

Em que consiste a 
bioeconomia circular?

Num contexto de 
bioeconomia circular, 
os recursos biológicos 
são renováveis, geridos 
de forma sustentável, 
recuperados e reutilizados 
na medida do possível. A 
prioridade deve ser dada 
à alocação de recursos de 
base biológica de acordo 
com as necessidades 
sociais mais relevantes, os 
benefícios ambientais e o 
valor gerado.

A bioeconomia circular 
deve ser sustentável e de 
baixo carbono e satisfazer, 
simultaneamente, 
as necessidades da 
sociedade em termos de 
alimentos, produtos e 
energia. Num contexto de 
bioeconomia circular, os 
recursos biológicos devem 
ser renováveis, geridos 
de forma sustentável, 
recuperados e reutilizados.

A quem diz respeito?

A transformação 
necessária exigirá inovação 
em larga escala ao longo 
das cadeias de valor das 
empresas, no sentido de 
criar modelos de negócio 
sustentáveis, se possível 
regenerativos. Contudo, 
a bioeconomia circular 
não é apenas um desafio 
para as empresas, tem de 
envolver todos os setores 
da sociedade. 

Biomassa: o que é e para 
que serve?

A biomassa, a base da 
bioeconomia, provém 
de três fontes principais 
para três usos finais: 
Agricultura; Silvicultura; 
Meio aquático.

A biomassa colhida é 
processada para se 
transformar em alimentos 
para consumo humano e 
animal, produtos e energia. 

Após utilização, 
estes recursos são 
colhidos, reciclados 
ou reprocessados em 
produtos ou energia, ou 
compostados.

E C O N O M I A
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Neste artigo, explicamos as principais 
diferenças entre estes conceitos e como 
cada um pode impactar a nossa pegada 
ecológica.

AFINAL O QUE É SER 
BIODEGRADÁVEL?

Sempre que compramos um produto 
biodegradável, estamos a comprar um 
produto cuja sua matéria é decomposta 
naturalmente por microrganismos presen-
tes no meio ambiente: fungos, bactérias, 
entre outros.
Este processo de biodegradação está de-
pendente de fatores como a localização, 
temperatura e a humidade. Isto significa 
que, caso o produto biodegradável não se 
encontre nas condições propícias para se 
degradar, a sua biodegradação vai demo-
rar muito mais tempo. E é aqui que está o 
problema! O tempo que uma matéria de-
mora para se degradar é uma das grandes 
causas dos nossos problemas ambientais. 

SACOS BIODEGRADÁVEIS SÃO BONS 
PARA O AMBIENTE?

Muito se ouve falar dos sacos biodegra-
dáveis como uma solução aos sacos de 
plástico convencional. Mas será que é 
mesmo verdade?
Em 2015 o biólogo marinho Richard 
Thompson juntamente com os alunos 
da Universidade de Plymouth decidiram 
realizar uma experiência para perceber a 
veracidade deste assunto, que consistia em 
enterrar um saco biodegradável no jardim 
da universidade e passados três anos, ana-
lisar o nível de degradação.
O resultado foi completamente diferente 
do que estavam à espera. Passados três 
anos, ao desenterrarem esse mesmo saco, 
verificaram que este tinha sofrido altera-

ções mínimas e que ainda estava capaz 
de transportar mais de 2kg de compras.
Segundo a Environmental Science & Te-
chnology, não devemos confundir o facto 
de um produto ser biodegradável com o 
facto de este desaparecer na totalidade. 
Muitas das vezes pensamos que ao com-
prarmos este tipo de produtos e os reci-
clarmos, estamos a fazer uma escolha em 
prol do ambiente. O que não é de todo 
verdade, uma vez que ao fazermos, esta-
mos a prejudicar o processo de reciclagem 
dos produtos de plástico convencional. 
Por exemplo, quando reciclamos este tipo 
de plástico, o nosso propósito é convertê-
-los em sacos novos. Quando reciclamos 
os sacos biodegradáveis no mesmo sítio 
dos sacos de plástico convencional, du-
rante o processo de reciclagem, os aditivos 
que estão presentes nos sacos biodegradá-
veis vão contaminar a mistura que permite 
a criação de novos sacos. 
Isto não implica necessariamente que sa-
cos biodegradáveis não sejam sustentáveis. 
Mas há soluções mais amigas do ambien-
te, como veremos mais à frente. 

DEGRADÁVEL X BIODEGRADÁVEL

Em vez de se degradarem através de mi-
croorganismos, como acontece com os 
biodegradáveis, os materiais degradáveis 
necessitam de químicos para quebrar as 
moléculas. 
No final deste processo, os materiais 
degradáveis transformam-se em micro-
plásticos, responsáveis, por exemplo, por 
contaminarem os mares e a vida marinha.

COMPOSTÁVEL: O QUE SIGNIFICA?

Quando nos referimos a um material 
como compostável estamos a dizer que 
este possui um processo de degradação 
completamente biológico. Isto significa, 
que são os microorganismos que transfor-
mam a matéria orgânica (restos de fruta, 
hortaliças, cascas de ovos, borras de café) 
num composto rico em propriedades se-
melhantes às do solo. 

QUAIS SÃO AS VANTAGENS?

Uma das vantagens da compostagem é o 
facto de que o composto final tem imen-

sos benefícios para o nosso solo. Para além 
de melhorar a fertilização do mesmo, em 
solos mais leves e arenosos possibilita uma 
maior retenção de água para as plantas, 
proporcionando assim, um crescimento 
mais saudável para as mesmas.
Outro fator importante a ter em conside-
ração é o tempo de degradação. Este tipo 
de produtos demora cerca de 2 a 6 sema-
nas para se transformar num composto 
rico em nutrientes. O que é totalmente 
vantajoso para a diminuição da nossa pe-
gada ecológica.

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA X 
COMPOSTAGEM INDUSTRIAL 

Para que a compostagem seja bem-suce-
dida é extremamente importante ter em 
atenção as condições necessárias. Normal-
mente, estas condições são encontradas 
em compostores, tanto industriais como 
caseiros.
Contudo, alguns materiais são apenas 
compostáveis em compostores industriais, 
como é o caso do PLA. Isto deve-se ao 
facto dos compostores industriais atin-
girem temperaturas superiores. Este pro-
cesso é chamado de valorização orgânica.

EM QUE CONSISTE A VALORIZAÇÃO 
ORGÂNICA?

A valorização orgânica ou compostagem 
industrial é basicamente a compostagem 
realizada a nível industrial. Esta ocorre 
numa unidade fabril, onde a capacidade 
de compostagem é enorme e realizada 
num ambiente fechado. Durante o pro-
cesso, a matéria passa por quatro zonas:

1.Zona de receção
2.Zona de tratamento/maturação
3.Zona de afinação
4.Zona de armazenamento temporário. 

Normalmente, este processo implica 
enormes circuitos de remoção de frações 
orgânicas junto de grandes produtores 
(grandes superfícies, mercados e restau-
ração). Para além disso, é costume fazer 
recolha seletiva de resíduos domésticos.

BIODEGRADÁVEL, DEGRADÁVEL 
OU COMPOSTÁVEL?
A MAIORIA DE NÓS JÁ OUVIU FALAR 
EM MATERIAIS DEGRADÁVEIS E 
BIODEGRADÁVEIS. OS MAIS ATENTOS 
TAMBÉM JÁ CONHECEM O CONCEITO 
COMPOSTÁVEL, NO ENTANTO, 
POUCOS SABEM AO CERTO O QUE 
SIGNIFICAM E  O QUE OS DIFERENCIA.

E C O N O M I A

Dimensão e potencial do mercado em milhares 
de milhões de dólares:POTENCIAL DE CRESCIMENTO 

POR SETOR DE ATIVIDADE
A OPORTUNIDADE DE 6,4 BILIÕES DE EUROS 
(6.400.000.000.000) NA ECONOMIA CIRCULAR ESTENDE-SE 
A TODOS OS SETORES.

• Reorientação dos resíduos

• Reutilização criativa dos 
nutrientes orgânicos

• Tecidos semelhantes à 
seda, cetim e viscose con-
fecionados com casca de 
laranja

• Fibras naturais para peças 
automóveis

• Revestimento interior 
compostável à base de bio-
plástico

• Pneus fabricados com base 
em dente-de-leão num siste-
ma de ciclo fechado

• Fibras naturais para peças 
automóveis

• Revestimento interior 
compostável à base de bio-
plástico

• Pneus fabricados com base 
em dente-de-leão num siste-
ma de ciclo fechado

• Bioenergia sólida incl. 
pellets de madeira (de 
subprodutos) 

• Biocombustíveis líquidos 
incl. biodiesel, biometano, 
etanol celulósico, combus-
tíveis renováveis “drop-in”

• Bioplástico reciclável

• Polímeros reforçados 
com fibras naturais

• Invólucros de base bio-
lógica

• Lenhina para peças de 
bateria recicláveis

• Engenharia de biopro-
cessos

• Engenharia agrícola

• Vacinas elaboradas a partir 
de plantas e ervas medicinais

• Tratamento do cancro sinte-
tizado a partir de substâncias 
vegetais

• Tecnologia blockchain para 
produzir medicamentos à 
base de proteínas

• Fibras de alta tecnologia

• Fibras provenientes de 
biomassa ou biorresíduos

• Agentes de curtimento 
vegetais

• Têxteis compostáveis

• Liocel compostável, mo-
dal

• Estruturas de madeira cir-
culares

• Compósitos reforçados com 
fibras naturais

• Materiais de isolamento de 
base biológica não sujeitos a 
comissionamento

• Papel de embalagem flexí-
vel e cartão recicláveis

• Embalagens de papel em 
substituição do plástico 
(por exemplo, cartão de 
embalagem para bebidas)

• Bioplástico reciclável

• Misturas de amido e plás-
tico biodegradáveis

Produtos farmacêuticos

Bioenergia 
e biocombustíveis

Materiais de construção 
e construção

Produtos eletrónicos 
e elétricos

Têxteis e vestuário EmbalagensResíduos alimentares 
e de consumo animal

Bioenerrggiiaa 
e biocombustíveis Produtoss eelleettróónicos 

lé i

Outros produtos 
�orestais

Maquinaria 
e equipamento

Veículos 
e componentes 
automóveis

Produtos farmacêuticos

Bioenergia 
e biocombustíveis

Materiais de construção 
e construção

Produtos eletrónicos 
e elétricos

Têxteis e vestuário EmbalagensResíduos alimentares 
e de consumo animal

Bioenerrggiiaa 
e biocombustíveis Produtoss eelleettróónicos 

lé i

Outros produtos 
�orestais

Maquinaria 
e equipamento

Veículos 
e componentes 
automóveis

MERCADO TOTAL DA BIOECONOMIA 
CIRCULAR:

2018

2030

5.750

2.300

2.600

250

750

400

700

350

700

400

550

50

100

400

550
150

200

150

200

100

200

7.650
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Entrar em novos mercados: A bioe-
conomia circular pode ajudar a melhorar 
o desempenho financeiro e as taxas de 
crescimento das empresas através, por 
exemplo, da criação de novos mercados, 
do acesso a novos segmentos de clientes, 
da aquisição responsável e permitindo 
novas cadeias de valor.

Conquistar vantagem competitiva: 
Através da bioeconomia circular, as em-
presas podem exercer as suas atividades 
com menor impacto ambiental. Tal per-
mite obter uma vantagem competitiva, 
atrair e reter talento, assim como con-
quistar novos clientes.

Reduzir os riscos regulamentares: 
As empresas podem reduzir ativamen-

te os riscos relativos à regulamentação 
futura em domínios como as alterações 
climáticas ou à gestão de resíduos. Em 
vez de esperarem que os governos im-
ponham sanções às empresas que não 
respeitem as normas ambientais, estas 
empresas têm todo o interesse em ante-
cipar a entrada em vigor dessas nomas.

AS PRINCIPAIS BARREIRAS

Ao fazer a transição para a bioeconomia 
circular, as empresas enfrentam desafios 
importantes: custo, tecnologia, política 
e perceção.

Custos: é importante avaliar as opor-
tunidades de poupança de custos, como 
por exemplo, os custos de produção de 
reciclagem de resíduos e de tratamento 
bacteriológico de águas residuais.

Tecnologia: integrar os princípios da 
bioeconomia circular no processo de 
inovação das empresas permite assegu-
rar que os novos desenvolvimentos tec-
nológicos preparam o caminho para os 

SÃO VÁRIAS AS OPORTUNIDADES 
À DISPOSIÇÃO DAS EMPRESAS 
QUE DECIDAM IMPLEMENTAR 
UMA OU VÁRIAS ESTRATÉGIAS DE 
BIOECONOMIA CIRCULAR. 

OPORTUNIDADES 
PARA AS EMPRESAS

“A reciclagem 
de nutrientes  
é fundamental 
para tornar 
a agricultura 
mais 
sustentável. 
Temos de 
capturar, reciclar  
e reutilizar”. 

Svein Tore Holsether, 
Presidente e CEO, Yara

“Temos de 
transformar 
a nossa 
economia 
linear em 
circular para 
satisfazer as 
necessidades da 
sociedade respeitando 
os limites do planeta. O 
fomento da bioeconomia 
é uma contribuição 
essencial para este fim.” 

Martin Brudermüller, CEO, 
BASF

“A indústria 
química é 
primordial 
para 
encontrar 
soluções para 
os desafios 
globais, tais 
como as alterações 
climáticas e a escassez 
de recursos. Os produtos 
e as soluções químicas 
de base biológica 
podem contribuir 
significativamente para 
uma bioeconomia circular 
mais sustentável e de 
baixo carbono”. 

Hans Bohnen, Membro da 
Comissão Executiva, Clariant

E C O N O M I A

“A transição 
energética 
exige uma 
mudança 
de hábitos. 
Isto significa 
também criar 
novos modelos de 
procura e implementar 
novas tecnologias para obter 
novos produtos e energia 
proveniente de biomassas e 
resíduos”. 

Claudio Descalzi, CEO, Eni

COMO IMPLEMENTAR A 
BIOECONOMIA CIRCULAR 
NA SUA EMPRESA 

1. Identificar o ponto 
de partida: Estabelecer 
objetivos claros e 
identificar processos e 
produtos adequados para a 
bioeconomia circular;

2. Avaliar os trade-offs de 
sustentabilidade: Realizar 
estudos que suportem a 
avaliação dos trade-offs 
de sustentabilidade (por 
exemplo, a análise do ciclo 
de vida);

3. Colaborar: Colabore e 
encontre parceiros para 
transformar os fluxos de 
resíduos em fluxos de valor. 
Trabalhe com todos os 
parceiros da cadeia de valor, 
desde o abastecimento e 
a conceção dos produtos 
aos decisores políticos e 
consumidores;

4. Começar pequeno e 
ganhar escala depois: 
Comece por inovar o seu 
portefólio de produtos com 
business cases claros que 
abram o caminho a modelos 
de negócio mais disruptivos 
que integram os seus 
clientes na bioeconomia 
circular.

“À medida que 
os recursos se 
tornam mais 
escassos e a 
procura das 
economias em 
crescimento 
aumenta, a 
economia circular 
torna-se essencial.  
A inovação nos produtos, 
processos e parcerias 
é fundamental para o 
crescimento económico 
sustentável e para uma  
parte significativa  
do trabalho dos nossos 
clientes.”

Rich Lesser, CEO, BCG

“Combinando 
ingredientes 
de fragrâncias 
de base 
biológica com 
a competência, 
criatividade 
e paixão das 
pessoas é a forma 
como oferecemos 
produtos mais 
sustentáveis, satisfazendo 
a crescente procura  
de mercado e, ao mesmo 
tempo, protegendo  
o planeta”.

Andreas Fibig, Presidente  
e CEO, IFF

novos produtos.
Política: embora seja um aspeto descu-
rado pela maioria das pequenas e médias 
empresas, é do interesse das empresas 
identificar as iniciativas governamentais 
para a produção de materiais de base 
biológica ou com pegada de carbono 
reduzida e colaborar com as entidades 
reguladoras, bem como com ONGs no 
apoio à utilização de materiais de base 
biológica, guias para compras, fixação de 
preços do carbono e políticas de gestão 
de resíduos.
Perceção: educar os clientes com vista 
a demonstrar o valor acrescentado dos 
materiais de base biológica em compa-
ração com as alternativas de base fóssil e 
capitalizar a atratividade da bioeconomia 
é uma forma eficaz de fidelizar e con-
quistar novos clientes.

TRADE-OFFS 

Ao fazer a transição para a bioecono-
mia circular, as empresas podem ter de 
ponderar os vários trade-offs. Identifi-
camos os cinco principais trade-offs e 
apresentamos recomendações para a sua 
abordagem.
Exemplos de situações em que podem 
surgir questões sobre trade-offs.

Produtos químicos: quais são os 
efeitos do ciclo de vida do produto no 
clima e na emissão de carbono? 
Estimar o consumo de energia para a 
produção de plásticos de base biológica 
e plásticos biodegradáveis, em compara-
ção com plásticos convencionais.

Biocombustíveis: que quantidade 
de área de solo é utilizada durante o 
processo?
Avaliar a área total necessária para a pro-
dução de biocombustível.

Construção: de que modo as 
infraestruturas construídas têm 
impacto na biodiversidade?
Reduzir a pegada ecológica do edifício, 
por exemplo, mediante a aquisição de 
materiais de florestas geridas de forma 
sustentável e de recursos recuperados.

Têxtil: qual a quantidade de água 
consumida?
Comparar o consumo de água durante o 
cultivo do algodão face ao processamen-
to do poliéster para a produção têxtil.

Alimentos para consumo humano 
e animal: a bioeconomia circular 
pode competir com o abastecimento 
alimentar?
A bioeconomia circular sustentável deve 
dar prioridade à utilização de biomassa 
e subprodutos secundários, minimizan-
do a concorrência com a necessidade de 
alimentos.

E C O N O M I A
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O aumento dos preços afetou pratica-
mente todas as regiões do país, num ano 
marcado pela pandemia da Covid-19. 
A exceção à regra foi o Alentejo, onde 
preços recuaram 2,3%. A maior subi-
da verificou-se na Região Autónoma da 
Madeira (13,4%), seguida das regiões 
Centro (8,5%) e Norte (7,7%). No Al-
garve, os preços cresceram 6% e na Área 
Metropolitana de Lisboa 3%. Os Açores 
registaram a menor subida (2,6%).

Os preços mais baixos dos imóveis en-
contram-se, segundo o Idealista, nos 
Açores e no Alentejo, onde o preço por 
metro quadrado das casas é 1.013 euros 
e 1.023 euros, respetivamente.

Observando os distritos e as regiões au-
tónomas, os maiores aumentos tiveram 
lugar em Aveiro (15,6%), Ilha da Ma-

deira (13,5%), Vila Real (13,4%), Bra-
ga (11,9%), Setúbal (8,9%), Coimbra 
(8,4%), Porto (8,2%), Viseu (7%), Faro 
(6%) e e Ilha de Porto Santo (5,7%). 
Por outro lado, em Portalegre (-9,2%), 
Guarda (-3,1%), Évora (-2,7%) e Beja 
(-2,2%) foram os distritos que regista-
ram maiores decréscimos.

LISBOA, FARO E PORTO SÃO AS 
MAIS CARAS

Mais uma vez, apesar das taxas de cres-
cimento, os distritos mais caros con-
tinuam a ser Lisboa (3.438 euros por 
metro quadrado), Faro (2.387 euros por 
metro quadrado) e Porto (2.170 euros 
por metro quadrado). Os preços mais 
económicos encontram-se em Castelo 
Branco (714 euros por metro quadra-
do), em Portalegre (661 euros por metro 

PREÇO DAS CASAS EM PORTUGAL 
CRESCEU 5,8% 
O PREÇO DAS CASAS EM PORTUGAL 
AUMENTOU 5,8% NOS ÚLTIMOS 
12 MESES, SEGUNDO UM ESTUDO 
EFETUADO PELA PLATAFORMA 
IMOBILIÁRIA ‘IDEALISTA’. EM MÉDIA 
O METRO QUADRADO CUSTA AGORA 
2.181 EUROS, NO ENTANTO ESTE 
VALOR SOBE SUBSTANCIALMENTE 
SE OLHARMOS APENAS PARA AS 
GRANDES CIDADES. 

quadrado) e na Guarda (627 euros por 
metro quadrado).

A cidade onde é mais caro adquirir um 
imóvel também continua a ser Lisboa. 
Na capital de Portugal o preço por me-
tro quadrado ascende a 4.773 euros. 
Seguem-se as cidades do Porto (2.978 
euros por metro quadrado) e Funchal 
(1.991 euros por metro quadrado). Já as 
cidades mais económicas são Portalegre 
(648 euros por metro quadrado) e Guar-
da (679 euros por metro quadrado).

A MINA DE OURO DO INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO ESTRANGEIRO

Cada euro que um estrangeiro investe na 
compra de uma casa em Portugal resulta 
em sete euros nos cinco anos seguintes. 
O cálculo foi efetuado pela Associação 
Portuguesa de Resorts (APR), que subli-
nha a importância dos vistos gold para a 
economia portuguesa. 

O estudo da APR conclui que esse mon-
tante investido vai produzir um impacto 
local de quase 21 milhões de euros até 
ao final de 2023.

Citado em comunicado, o diretor exe-
cutivo da associação, Pedro Fontainhas, 
afirma que “o impacto em cinco anos é qua-
se sete vezes superior ao investimento inicial 
em Portugal de cada novo residente, seja ele 

estrangeiro ou português regressado”.

FRANCESES SÃO OS QUE MAIS 
COMPRAM, CHINESES OS QUE MAIS 
GASTAM

Franceses, britânicos, brasileiros, ale-
mães, chineses, espanhóis e holandeses 
são as nacionalidades que mais casas ad-
quirem em terras lusas. Contudo, chine-
ses, brasileiros e britânicos lideram no 
que toca ao valor gasto. 
As casas compradas pelos chineses têm 
o preço médio mais elevado (373.071 
euros), mas foram transacionadas ape-
nas 443 unidades, refere o estudo feito 
com base em dados do INE, Eurostat 
e OCDE. Os franceses, por outro lado, 
são quem compra mais casas e quem 
gera mais receita total (623.558 euros), 
ainda que com um preço médio mais 
baixo (115.367 euros).
Numa análise mais fina, e consideran-
do apenas imóveis de luxo (acima de 
500.000 euros), os britânicos brilham. 
São, “claramente, os principais clientes” de 
Portugal, gerando uma receita total de 
300 milhões de euros com 252 habita-
ções compradas em 2019.

ALGARVE E LISBOA SÃO AS 
PREFERIDAS

Já no que diz respeito às localizações, 
o Algarve ocupa uma posição de des-
taque ao concentrar 38% do valor total 
investido pelos estrangeiros e 27% do 
número total de casas compradas. Ainda 
assim, salienta a APR, Lisboa está cada 
vez mais próxima com 36% de valor e 
21% em quantidade. Ainda em termos 
de quantidade, o Centro ocupa já o se-
gundo lugar, com 23% do total de imó-
veis transacionados.
O estudo da APR cita dados do Servi-
ço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 
que dão conta de 584,6 milhões de eu-
ros investidos por estrangeiros em casas 
acima de 500.000 euros em 2019. Um 
valor que, diz o diretor executivo da as-
sociação, “representa menos do que 2,5% 
do total dos imóveis urbanos transacionados 
no mesmo ano”.

VISTOS GOLD INFLACIONAM 
PREÇOS DAS CASAS? 

“Perante esta desproporção, não são aceitá-
veis os argumentos que certas vozes levan-
tam contra os vistos gold, de que estariam 
a distorcer ou a inflacionar o mercado ou a 
tirar casas aos portugueses. O que estarão, 
sim, é a dar à economia portuguesa um con-
tributo extraordinário muito significativo”, 
defende Pedro Fontainhas.
Assim, o responsável alerta que “qual-

quer limitação à captação de investimento 
estrangeiro em imobiliário residencial” vai 
acabar por “ser um tiro no pé, tanto mais 
grave quanto exigente for o momento eco-
nómico” que o país atravessa. “Devemos 
também inverter a nossa cada vez menor 
atratividade fiscal, legal e burocrática, e 
tornar Portugal apetecível aos que nos pro-
curam para viver, trabalhar, criar família 
e se reformarem”, remata.

Os números mais recentes do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), referentes 
a 2019, dão conta de 3,4 mil milhões 
de euros investidos por estrangeiros em 
19.520 casas em Portugal. Nesse ano, os 
investidores internacionais compraram 
8,5% de todas as habitações vendidas. 

Entre 2015 e 2020, os preços das 
casas cresceram 31% mais do que 
os salários. Portugal é o pior entre 
34 países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) neste 
indicador. 

Segundo o Jornal de Notícias, 
a capacidade de compra da 
classe média diminuiu e faltam 
incentivos ao arrendamento.

A notícia lembra que o “boom” 
turístico dos últimos anos levou a 
que a classe média se afastasse 
dos grandes centros. 

“É insustentável continuarmos 
a ter um parque habitacional 
inacessível para os trabalhadores 
dos centros das cidades. Os 
contingentes para o alojamento 
local (AL) devem impedir isso. 
Poder-se-ia criar um regime em 
que, de cinco em cinco anos, 
seriam sorteados proprietários 
com direito a explorar AL, mas 
esse direito seria rotativo”, sugere 
Ana Drago, investigadora no 
Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra. 

PREÇO DAS CASAS 
ESTÁ 31% ACIMA DOS 
RENDIMENTOS DOS 
PORTUGUESES

O Porto é a segunda  
cidade mais cara do país, 
com cerca de 3.000€ por 

metro quadrado

I M O B I L I Á R I O
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LISBOA PASSOU A INTEGRAR O TOP 10 
DAS MAIORES RENDAS, JUNTANDO-
SE ASSIM AO CLUBE DOS PAÍSES 
MAIS RICOS DA EUROPA, COMO O 
LUXEMBURGO, FRANÇA, SUÉCIA, 
DINAMARCA OU ALEMANHA. MAS OS 
SALÁRIOS NÃO SEGUIRAM A MESMA 
TENDÊNCIA…

LISBOA JUNTA-SE AO LUXEMBURGO NO RANKING  
DAS CAPITAIS MAIS CARAS DA EUROPA

O custo médio das rendas de casa em 
Lisboa subiu de forma esmagadora des-
de 2013, indica um estudo do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) sobre os 
mercados de arrendamento europeus. O 
aumento superior a 100% (o custo mais 
do que duplicou, portanto) registado na 
capital portuguesa é o maior da Europa, 

num grupo de 35 cidades de maior di-
mensão analisadas pelo FMI.
O efeito Lisboa e Porto terá sido res-
ponsável por boa parte dessa inflação, 
que se tornou mais pronunciada desde 
2011/2012 à boleia da explosão do tu-
rismo e da procura de oportunidades 
de investimento imobiliário por parte 
de estrangeiros.
Um levantamento feito pelo DN/Di-
nheiro Vivo (DV) junto da base de da-
dos publicada pelo Eurostat relativa a 
preços de arrendamento em dezenas de 
cidades da Europa e do mundo confirma 
que Lisboa, que antes até era uma cida-
de relativamente barata para arrendar 
casa, aparece hoje como uma das mais 
caras da Europa. Isto depois do referi-
do aumento recorde, que mais do que 

duplicou o custo médio das rendas da 
capital desde 2013.

T2 CUSTA EM MÉDIA 1.500 EUROS 
EM LISBOA

Pegando a tipologia T2 (casa com dois 
quartos), os inquéritos disponíveis no 
site do Eurostat mostram que em 2013 
um andar desse tipo tinha uma renda 
média de 690 euros mensais. Em 2020, 
o custo médio mais do que duplicou 
(subida de 117%) para 1500 euros. 
Atualmente, arrendar um T2 em Lis-
boa sai mais caro do que em Berlim, 
Madrid, Roma, Viena ou Bruxelas (ver 
infografia). 
Antes, a capital andava a meio do 
ranking; hoje já pertence ao top 10 das 
maiores rendas, integrando assim o clu-
be de alguns dos países mais ricos e prós-
peros da Europa, como o Luxemburgo, 
França, Suécia, Dinamarca ou Alema-
nha, onde os salários e os rendimentos 
são muito superiores. A lista é liderada 
por Londres e Paris, onde a renda mé-
dia de um T2 é de 2350 e 2200 euros, 
respetivamente.

INQUILINOS EM SITUAÇÃO DE 
SOBRECARGA FINANCEIRA

“A incidência no número de inquilinos em 
situação de sobrecarga financeira [por causa 
do custo da renda] aumentou depois da crise 
financeira global em metade dos países ana-
lisados, particularmente entre as pessoas com 
rendimentos baixos”, alerta por sua vez o 
Fundo Monetário Internacional (FMI).
Para o FMI, os fatores que melhor expli-
cam a inflação nas rendas e o facto de se 
terem tornado menos acessíveis às famí-
lias de rendimento baixo ou médio-baixo 
“foram testados empiricamente”. São eles 
“crescimento económico rápido, expansão da 
urbanização, alterações demográficas [como 
o aumento das migrações, observa várias 
vezes o FMI neste longo estudo], crédito 
bancário barato e turismo”. 
Como referido, tendo em conta a gravi-
dade do problema em Portugal, o FMI 
também concede que as autoridades 
estão a tentar reagir. “Um exemplo re-
cente de desenvolvimento de uma política 
nacional de habitação é o de Portugal, onde 
a estratégia inclui medidas de proteção para 
jovens, pessoas com deficiências, idosos e fa-
mílias com crianças pequenas”.

PAT R O C I N A D O

Se a ideia for investir com objetivo de fazer mais-valias, 
já é preciso analisar muito bem se vale a pena. Os preços 
aumentaram muito e as regras em Portugal mudam de um 
governo para o outro. O que é bom hoje amanhã pode deixar 
de o ser. 

E se for para utilizar como segunda residência?

Aí as coisas tornam-se mais simples. A questão da fiscalidade 
já não é tão importante, uma vez que não há receitas, e a 
questão das mais valias também não se coloca porque a 
intenção não é vender a curto prazo. É mais uma questão de 
qualidade de vida e em Portugal com algum dinheiro já se 
compram coisas boas. 

Que tipo de casas são mais procuradas?

A localização acaba por ser mais importante do que o próprio 
imóvel. Se alguém quer estar perto da praia vai procurar 
alguma coisa nessa zona dentro das suas posses. 

Compensa pedir financiamento no Luxemburgo ou é melhor 
fazê-lo em Portugal?

Geralmente as condições são melhores aqui. Em Portugal 
a banca não consegue oferecer as mesmas condições, os 
spreads são mais altos, os seguros, as despesas, etc… Quando 
contabilizamos tudo a diferença chega a ser bastante grande, 
sobretudo nas taxas fixas. 

Que bancos no Luxemburgo financiam a compra de uma 
segunda residência em Portugal?

A maioria dos bancos com quem trabalhamos no 
Luxemburgo financia a compra de uma segunda residência 
aos seus clientes, desde que todas as condições estejam 
preenchidas. 

As condições são diferentes?

A principal diferença está na hipoteca. Os bancos no 
Luxemburgo não vão fazer uma hipoteca sobre um imóvel 
no estrangeiro. As garantias têm de estar aqui. Temos um 
parceiro que consegue fazer a hipoteca em Portugal graças a 
uma parceria com um banco local, mas é uma exceção.   

Que tipo de garantias são necessárias?

O que o banco geralmente faz é uma segunda hipoteca sobre 
um imóvel no Luxemburgo cujo valor seja superior ao crédito 
existente. Mas tem de ser no mesmo banco onde foi feita 
a primeira hipoteca, caso contrário o banco não aceita. O 
resto são as condições normais, os 20% de entrada, a taxa de 
esforço, o prazo para o reembolso. 

Os prazos são os mesmos?

Do lado do banco demora entre duas a três semanas a obter 
uma resposta, como para os restantes créditos. Mas ao assinar 
o compromisso de compra é preciso ter em conta que o 
processo em Portugal é mais lento. Convém deixar alguma 
margem no compromisso de compra de forma a evitar perder 
o negócio devido a atrasos. 

Quais são os primeiros passos a dar para alguém que esteja a 
planear comprar casa este verão?

O melhor é vir falar primeiro connosco para calcular a sua 
capacidade de crédito. Assim já pode procurar um bem 
dentro dos valores que o banco está disposto a financiar. 
Depois basta trazer o compromisso de venda e fotos do 
imóvel para avançarmos com o pedido de financiamento. Não 
é complicado. 

ENTREVISTA COM JOÃO VARANDAS, DIRETOR COMERCIAL 
DA ALBALUX CRÉDIT, CORRETORA DE CRÉDITOS 
IMOBILIÁRIOS NO LUXEMBURGO. 

Com as férias à porta, muitos Portugueses pensam em 
procurar uma segunda residência em Portugal. Em entrevista 
à Decisão, João Varandas, Diretor Comercial da corretora de 
créditos Albalux Crédit, deixa alguns conselhos importantes 
para financiar essa compra.

No verão e com o fim do confinamento são muitos os 
portugueses interessados em comprar uma segunda residência. 
A Albalux Crédit tem sentido isso?

Com a liberdade que nos foi roubada é natural que as pessoas 
agora queiram recuperar esse sentimento de liberdade. 
Aqueles que têm uma situação financeira confortável 
procuram uma residência para as férias e para os fins de 
semana, sobretudo nos países do sul da Europa. Hoje em dia, 
se reservamos com antecedência, é muito barato voar para 
Portugal e há voos praticamente todos os dias. Quem quiser 
usufruir de uma segunda residência em Portugal não tem 
grandes dificuldades. 

Quais são os locais mais procurados?

De uma forma geral, o sul de França, em especial o Mónaco, 
Saint-Tropez, Cannes, continuam a ser locais premium, 
mas o Algarve e Lisboa também estão na moda. O metro 
quadrado em Lisboa, em certas zonas, já é mais caro do que 
no Luxemburgo. Tem havido muita procura nos últimos anos 
e os preços dispararam. 

Já é tarde para investir?

FINANCIAR NO LUXEMBURGO A COMPRA  
DE UMA SEGUNDA RESIDÊNCIA EM PORTUGAL 
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O ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO É 
IMPORTANTE: 56,6 MILHÕES DE EUROS. 
MAS A AMBIÇÃO DE TORNAR ESCH2022, 
CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA, UM 
MOTOR DE INTEGRAÇÃO, DIVERSIDADE 
E DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA 
CULTURA ACABA POR SER BASTANTE 
SUPERIOR. AO TODO SERÃO MAIS DE 
MIL EVENTOS A REALIZAR EM TODA ESTA 
REGIÃO SUL, AO LONGO DE DEZ MESES. 
UM MEGA PROJETO QUE AMBICIONA 
TRANSFORMAR A IMAGEM DE TODA ESTA 
REGIÃO.  

Qual é o objetivo da campanha “Become 
a remixer” que acaba de lançar?

É uma campanha para recrutar voluntá-
rios, no quadro de Esch2022. Gostaríamos 
de ter 500 voluntários para nos apoiarem 
no nosso trabalho, mas se conseguirmos 
mais melhor. A grande abertura está mar-
cada para 26 de fevereiro, mas depois há 
muitos outros projetos durante o ano que 
os voluntários podem ajudar a criar.

Que tipo de perfis procuram?

Todos são bem-vindos. Não interessa a 
comunidade a que pertencem, nem a na-
cionalidade. Todos podem participar. O 
objetivo é de inclusão, de fazer as pessoas 
participarem, falar da cocriação e permi-

tir o acesso à cultura. Vamos lançar uma 
campanha publicitária de angariação de 
voluntários com cartazes, spots na rádios 
e pequenos vídeos, inclusive em português. 

Que tipo de tarefas podem desempenhar 
os voluntários?

Há uma multitude de tarefas. Agora, no 
quadro do lançamento, vamos desenvolver 
diversos ateliês e workshops de dança, de 
coreografia e de música. Durante o ano ha-
verá necessidade de guias, de pessoas que 
gostem de mostrar a região. Os projetos 
Esch2022 vão estender-se a toda a região 
e serão desenvolvidos por produtores ex-
ternos como o Teatro de Esch, o Museu da 
Resistência e outras associações e artistas. 

ESCH NUNCA MAIS SERÁ IGUAL

G P S

A Capital da Cultura será ao mesmo 
tempo um veículo de integração?
Um dos objetivos é misturar as diferentes 
comunidades, a população. Este é um ele-
mento muito importante. Queremos que 
todos participem, que deixemos de falar 
da comunidade portuguesa, francesa, ita-
liana, polaca, …, e que sejamos todos uma 
grande comunidade. É este o meu sonho. 

Essa integração também será europeia?
O interessante no quadro dos projetos 
de Esch2022 é que todos têm uma di-
mensão europeia. Há outras duas cidades 
que também vão ser capitais europeias da 
cultura em 2022: Kaunas, na Lituânia, e 
Novi Sad, na Sérvia. Queremos criar uma 
ligação, uma rede, com as futuras capi-
tais europeias da Cultura. Em 2027, por 
exemplo, há 11 cidades portuguesas que 
querem candidatar-se à capital europeia 
da cultura e com as quais podemos vir a 
desenvolver projetos em conjunto e isso 
é genial. Se conseguirmos criar essa rede 
de uma forma consistente e motivar as 

pessoas a trabalharem em conjunto, po-
demos passar a mensagem de que é possí-
vel construir a Europa através da cultura, 
porque é a cultura que liga os países e as 
populações.

No Luxemburgo já é um pouco assim…
No Luxemburgo vivemos a Europa to-
dos os dias, para nós é normal, porque 
mudamos de língua a qualquer momen-
to e vemos todas as cores. É tão natural. 
Quando vamos ao museu ou ao teatro são 
raras as vezes que vemos artistas luxem-
burgueses. São maioritariamente estran-
geiros, europeus. Isso é tão evidente para 
nós. Se vivêssemos noutra cidade, como 
Kaunas, ou Novi Sad, já teríamos uma 
visão diferente. Temos a vantagem de ter 
essa multiculturalidade que dá riqueza à 
cultura que vivemos no Luxemburgo.

Há outros aspetos, no entanto, onde o 
Luxemburgo fica para trás em termos 
de diversidade. A representatividade das 
mulheres nos cargos de liderança é um 
deles…
É uma boa questão. É verdade que hou-
ve esforços que foram feitos, sobretudo 
na questão da tomada de decisão, com 
as quotas de mulheres nos conselhos de 
administração. Podemos ser a favor ou 
contra as quotas, mas penso que esta 
discussão teve o mérito de permitir uma 
tomada de consciência sobre a questão. 
Pessoalmente não sou a favor. Acho que 
se realmente tivermos vontade de chegar 
à liderança das empresas, há um caminho 
a percorrer. Há muitas mulheres que di-
zem terem de fazer o dobro ou o triplo 
do esforço para chegar à mesma função 
de um homem. Eu pessoalmente nunca 
senti isso. Penso que se quisermos verda-
deiramente lá chegar, podemos fazê-lo. É 
preciso lutar, como os homens.

É uma questão de escolha?
É difícil dizer. Talvez o caminho para 
chegar lá seja mais aventuroso para uma 
mulher do que para um homem, mas na 
minha opinião é uma questão de escolha. 
Por outro lado, pergunto se não é também 
um projeto de vida. Talvez no estrangei-
ro haja mais mulheres que escolhem este 
caminho. Atualmente, há um certo nú-
mero de mulheres que estão em posições 
importantes e, na minha opinião, não é 
por causa das quotas, mas sim porque 
mostraram que tinham capacidade de o 
fazer. Penso que estas mulheres fizeram 
um percurso formidável e lutaram como 
os outros para chegarem a essa posição. É 
uma questão de não se deixarem desen-

corajar, porque o caminho nem sempre é 
fácil. Mas para os homens também não é, 
há essa competição. Se nos mantivermos 
fiéis a nós mesmas, às nossas convicções, 
chegaremos lá. É uma escolha pessoal e 
não podemos ter tudo.

Quanto tempo vai durar a Capital da 
Cultura?
O programa Esch2022 vai durar cerca 
de dez meses. Mas pensamos num “Esch 
Plus” que prevê que, em cada mês, haja 
outra Comuna em destaque. Cada uma 
deverá concentrar as suas atividades num 
determinado mês. Não nos vamos con-
centrar, apenas na cultura, mas também 
na população que habita em cada uma 
dessas regiões: o que é que a população 
gosta de fazer, quais os pontos de interes-
se em termos turísticos e qual a orienta-
ção do desenvolvimento dessa Comuna. 
Porque este projeto não é feito, apenas, 
para termos animações durante um ano, 
mas sim para ajudar a criar uma nova 
imagem para a cidade de Esch e para toda 
a região do sul do país e ajudar a criar as 
bases para o seu futuro desenvolvimento.

Transformar uma cidade industrial numa 
cidade cultural?
Diria que sim. Mas Esch é uma cidade 
que já está em transformação. Belval, por 
exemplo, passou de um bairro industrial 
para um bairro de ciência, com uma uni-
versidade e institutos de investigação. Há 
uma multitude de estruturas que são «os 
novos mineiros». Para mim o futuro e a ri-
queza do Luxemburgo estão a ser criados 
e vão desenvolver-se a partir daqui. Mas 
o mais importante é mostrar a riqueza da 
cidade e da região.

Mas a imagem da cidade ainda não é a 
melhor…
A cidade de Esch ainda não tem uma boa 
imagem, mas a vida aqui é formidável. Há 
o problema da criminalidade, mas isso não 
acontece apenas em Esch, acontece em 
todo o Luxemburgo. São desafios que cada 
cidade tem para resolver. Esch tem agora a 
oportunidade de mostrar a cidade de uma 
forma diferente, mais atrativa, e de suscitar 
o interesse de visitar esta região.

Atrair turismo é um dos objetivos?
Queremos aproveitar este evento para 
realçar a beleza da região. Existem aqui 
muitos locais bonitos como Ellergronn. 
Penso que com este projeto Esch 2022 
poderemos fazer uma boa comunicação 
em torno de todos estes locais que são lin-
dos e ricos dando-lhes ainda mais valor. 

G P S
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O turismo é um elemento muito impor-
tante para nós. Esta Capital Europeia da 
Cultura não vai ser, apenas, um programa 
cultural. Há também este lado de desen-
volvimento turístico que é importante. 
Nos tempos que vivemos torna-se cada 
vez mais importante. 

Que papel ocupa o desenvolvimento local 
e sustentável?
Recentemente, o ministro do Turismo 
anunciou uma estratégia para dinamizar 
o turismo local. Para nós isso é importan-
te. Criamos mesmo um departamento de 
turismo, mobilidade e desenvolvimento 
sustentável. Em termos de turismo de-
senvolvemos alguns produtos turísticos 
novos, sem esquecer o que já existe e que 
iremos valorizar. No quadro de Esch2022 
o «Minett Trail» vai ser desenvolvido. Este 
é um percurso de cerca de 90 km que liga 
todas as comunas e que permitirá desco-
brir as diferentes facetas da nossa região.

É difícil organizar uma Capital Europeia 
da Cultura, em pleno contexto de 
pandemia?
Tem sido muito difícil prever para onde 
vamos. As Capitais europeias da cultura 
que deveriam ter acontecido em 2021 fo-
ram transferidas para 2022 e 2023. Por isso 
é que temos três cidades nestes próximos 
dois anos. Tivemos de nos adaptar muito 

rapidamente às novas condições de traba-
lho. Em março do ano passado passámos 
a estar em teletrabalho e isso teve conse-
quências. Atualmente somos uma equipa 
de 30 pessoas, com todos os membros da 
equipa externa que são responsáveis pe-
los departamentos culturais das outras 
comunas. A equipa cresceu muito rapida-
mente e havia jovens que estavam no seu 
primeiro emprego. Havia um enquadra-
mento e um trabalho em equipa que era 
necessário fazer e que durante a pandemia 
se tornou muito complicado. Tínhamos 
todas as ferramentas informáticas neces-
sárias, mas honestamente, acabamos por 
perder, cerca de quatro meses por causa 
da pandemia, atrasando alguns projetos. 
Para as exposições maiores era necessário 
desenvolver reuniões nos locais com os 
curadores e comissários das exposições, 
o que não era possível porque as pessoas 
não podiam viajar. Agora está um pouco 
melhor, mas continua a ser complicado. 

Houve aspetos positivos?
Esta situação permitiu-nos aprender algu-
ma coisas em termos de criatividade, ino-
vação e flexibilidade. Cada vez que olhá-
vamos para um projeto, um dos critérios 
era a inovação. Com a pandemia fomos 
obrigados a ir ainda mais longe e sermos 
mais inovadores, de forma a conseguirmos 
realizar os projetos, que na maioria foram 
pensados num formato tradicional. Este 
é o grande desafio nesta altura. Estamos 
em contacto muito regular com os parcei-
ros dos projetos para ver como evoluem 
e ver se há adaptações a fazer. Tem de 
haver essa flexibilidade, para que nenhum 
projeto seja anulado devido ao covid. Há 
sempre formas de encontrar uma solução. 
Não podemos desesperar. A nossa tarefa é 
enquadrar os vários parceiros e assegurar 
que continuem motivados.

Não há projetos anulados?
Até agora não. Há um projeto francês que 
foi retirado, porque o artista não tem tem-
po para o realizar, porque houve muitos 
projetos retomados nos quais ele tem que 
trabalhar. Com a reabertura, há muitas 
coisas que vão surgir ao mesmo tempo, 
ao nível das organizações. É um grande 
desafio enquadrar tudo num calendário, 
para que cada um possa desenvolver o seu 
projeto e ter o público para assistir. 

Estão a trabalhar em vários cenários ou 
espera que tudo esteja normalizado em 
fevereiro? 
Temos de continuar muito atentos à evo-
lução da situação. Mas na minha opinião 
não acredito que voltemos a ter uma si-
tuação como a que vivemos em março do 

ano passado. Com todo o processo de va-
cinação penso que a situação vai normali-
zar-se. Mas é necessário continuarmos a 
adaptarmo-nos a um novo funcionamento 
e a uma nova forma de fazer as coisas. E 
não é assim tão mau. Tornamo-nos mais 
inventivos e somos pressionados a refletir 
para encontrar novas pistas para que os 
projetos sejam apresentados. 
Se olharmos, por exemplo, para o gran-
de projeto de lançamento de Esch 2022, 
em 26 de fevereiro, também estamos a 
trabalhar num plano B, de forma a que 
o que pensamos fazer, possa também ser 
feito inteiramente de forma digital e que 
as pessoas possam participar a partir de 
casa. É possível organizar as coisas o que 
é necessário é encontrar as soluções. Não 
há um problema que não tenha solução.

Mas não receia que o medo da pandemia 
afaste o público dos eventos?
Penso que, pelo contrário, as pessoas nes-
te momento têm verdadeiramente vonta-
de de sair de casa. Mas isso também irá 
depender do que for mostrado. Quantas 
vezes já tentei comprar um bilhete para o 
Teatro de Esch e já não havia. As pessoas 
têm necessidade de sair, fazer qualquer 
coisa, encontrar os seus amigos e feste-
jar. Esta necessidade de divertimento, 
no quadro de Esch 2022, esta ideia de 
voluntários de cocriarem de fazer qual-
quer coisa, penso que é muito importante. 
Quando iniciarmos o evento acredito que 
as pessoas vão participar.

Há também a vontade de ver coisas 
novas…
Absolutamente. Em conjunto com o Mi-
nistério do Desenvolvimento, Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável desen-
volvemos um mapa de desenvolvimento 
sustentável em que falamos de seis eixos 
diferentes. Um deles é dar acesso à cul-
tura, ir para junto do público, falar com 
ele e fazer esta mediação para que ele 
possa aceder ao que queremos mostrar e 
transmitir como mensagem. Falar a lin-
guagem do público, é um dos elementos 
importantes do nosso projeto. Em junho 
associamo-nos à Cultur’All asbl, uma as-
sociação que existe há dez anos e que faz 
um trabalho de ligação entre diferentes 
públicos. É através dessa parceria que 
vamos fazer uma reflexão sobre o acesso 
à cultura do público e das comunidades 
que, neste momento, estão mais afastadas. 
Em Esch cerca de 38% da população é 
portuguesa, no entanto, não penso que 
consigamos, até agora, chegar a mais de 
5% dessa população. Com este projeto 
podes tomar as rédeas do teu futuro e 
criar connosco este movimento que será 
importante.

PERFIL

Nancy Braun é a Directora Geral 
do projecto Esch2022. A Cidade 
de Esch-sur-Alzette, bem como 
toda a Região Sul, foi designada 
Capital Europeia da Cultura em 
dezembro de 2017 e terá este tí-
tulo durante todo o ano de 2022. 
Nancy Braun está encarregue de 
assegurar a realização deste pro-
jecto cultural. Foi em 2007 que 
Nancy Braun teve a sua primei-
ra experiência profissional com o 
sector cultural e destacou-se como 
Vice-Coordenadora Geral do Lu-
xemburgo e da Grande Região, 
Capital Europeia da Cultura em 
2007. Após a conclusão deste pro-
jeto, trabalhou durante quase seis 
anos como diretora Administrativa 
e Financeira na Ordem dos Advo-
gados do Luxemburgo, antes de 
se juntar ao Partido Democrático 
(DP) como coordenadora geral. 
Em 2016, juntou-se ao Casino Lu-
xemburgo na função de diretora. 
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VELOCIDADE E OFF-ROAD NÃO COMBINAM. OU, PELO MENOS, ACHÁVAMOS 
QUE NÃO. CONHEÇA AS DUAS FACES DO TAYCAN CROSS TURISMO, UM 
PORSCHE ELÉTRICO CAPAZ DE DAR A VOLTA À CABEÇA (E À CARTEIRA) A 
QUEM GOSTA DE UM DIA IR DE FATO PARA O ESCRITÓRIO E NO OUTRO DE 
CALÇÕES E CHINELOS PARA A CASA DE CAMPO.    

IRRESISTÍVEL  
DUPLA-PERSONALIDADE • Taycan 4 Cross Turismo – 280 kW 

(380 cv), potência em overboost com 
Launch Control de 350 kW (476 cv); 
aceleração 0-100 km/h em 5,1 segun-
dos; velocidade máxima de 220 km/h; 
autonomia (WLTP) de 389 – 456 km
• Taycan 4S Cross Turismo – 360 kW 
(490 cv), potência em overboost com 
Launch Control de 420 kW (571 cv); 
aceleração 0-100 km/h em 4,1 segun-
dos; velocidade máxima de 240 km/h; 
autonomia (WLTP) de 388 – 452 km
• Taycan Turbo Cross Turismo – 460 
kW (625 cv), potência em overboost 
com Launch Control de 500 kW 
(680 cv); aceleração 0-100 km/h em 
3,3 segundos; velocidade máxima de 
250 km/h; autonomia (WLTP) de 
395 – 452 km
• Taycan Turbo S Cross Turismo – 
460 kW (625 cv), potência em over-
boost com Launch Control de 560 
kW (761 cv); aceleração 0-100 km/h 
em 2,9 segundos; velocidade máxima 
de 250 km/h; autonomia (WLTP) de 
388 – 419 km.

AS DIFERENTES 
VARIANTES DO 
PORSCHE TAYCAN 
CROSS TURISMO: 

ANSIOSAMENTE À ESPERA 
DA QUINTA GERAÇÃO DO VW CADDY.

A empresa Socom de Foetz com es-
taleiros em todo o Luxemburgo, 
emprega atualmente mais de 600 

pessoas. Por isso a empresa gere uma 
frota com mais de 160 veículos, tendo 
como espinha dorsal o VW Caddy. “Para 
nós, a cooperação com a Losch Truck, 
Van & Bus de Niederanven tem muitas 
vantagens”, Thierry Thomas, responsável 
de compras e logística na Socom, assi-
nala. “O Cadillac VW destaca-se como 
um carro extremamente fiável”. O gestor 
de frota, Pierre Mangin, destaca outro 
argumento não menos importante: “Os 
nossos motoristas estão muito satisfeitos 
com o Caddy. Eles também gostam do 
seu equipamento individual”.

Na Socom, a frota de veículos é intei-
ramente substituída todos os três anos. 
Dentro de poucos meses a substituição 
será feita por lotes de 20 veículos, entre 
eles os tão aguardos Caddy de quinta 
geração. Pierre Mangin, que já teve a 
oportunidade de os testar, relatou-nos a 
sua experiencia: “O que é imediatamente 
percetível é a melhoria significativa dos 

níveis de ruído e o seu excelente com-
portamento na estrada. Os travões, são 
certamente os melhores da sua classe”. 
Realçando ainda um pormenor que prova 
a preocupação da VW com a evolução em 
todas as áreas: “De início eu não sabia 
porquê, mas a visibilidade geral melhorou 
substancialmente, foi então que reparei 
que os pilares laterais do para-brisas 
eram muito mais finos, as janelas fica-
ram maiores aumentando a segurança, 
mas há ainda outro bónus: as portas são 
mais largas para facilitar ainda mais as 
cargas e descargas.

A parceria com Garage Losch Truck, Van 
& Bus também inclui outras vantagens 
igualmente importantes os grandes clien-
tes, tais como a realização em Niederan-
ven, da inspeção técnica anual, a dispo-
nibilização de veículos de substituição e 
durante todo o tempo necessário para as 
revisões e reparações dos veículos e tam-
bém o olhar atento do pessoal na oficina 
para detetar todos os defeitos e avarias 
reparando-os de imediato evitando assim 
novas idas à oficina.

Por todas estas razões, a Socom espera 
ansiosamente pela entrega dos primeiros 
Caddy de quinta geração, com a certeza 
de terem feito a escolha mais acertada. 
Contas feitas, não é por acaso que o slo-
gan do novo VW Caddy é, “Pronto para 
o que der e vier”.

Garage Losch Truck, Van & Bus 
59, Rue Gabriel Lippmann 
L- 6947 Niederanven 
www.volkswagen-utilitaires.lu

QUANDO UM CLIENTE. QUE OPERA UMA FROTA DE CERCA DE 160 VEÍCULOS, OPTA 
SEMPRE PELO MESMO MODELO É UMA PROVA QUE TOMOU A DECISÃO MAIS ACERTADA. 

PRONTO PARA O QUE DER E VIER.

Na Socom espe-
ramos impacien-

temente a entrega 
do primeiro Caddy 
de quinta geração, 

com a certeza de 
que, uma vez mais, 

acertámos na es-
colha. E não é por 
caso que o slogan 

do novo VW Caddy 
é : “Pronto para o 

que der e vier”

PAT R O C I N A D O

O novo Taycan Cross Turismo combi-
na como poucos os requisitos de quem 
durante a semana vive a correr, entre os 
afazeres profissionais e familiares, e que 
ao fim de semana, veste os calções deixa 
a barba por fazer e parte à aventura. Um 
estilo de vida que seduz cada vez mais 
pessoas e que posiciona este Porsche no 
topo da lista de um segmento bastante 
atrativo. 
Mas vamos conhecer melhor o novo 
desportivo elétrico alemão. Ao nível de 
design encontramos várias diferenças 
face ao Taycan: os para-choques apre-
sentam proteções a preto, algo que se 
alarga para as cavas de roda e saias. Para 
além disso, do pilar B para trás encon-
tramos uma carroçaria semelhante à 
apresentada no Panamera Sport Turis-
mo, ou seja, uma linha de tejadilho a 
fluir até à traseira numa espécie de estilo 
Shooting Brake.
Algo que a Porsche afirma é que o novo 
Taycan Cross Turismo tem argumentos 
para quem procura aventuras um pouco 
mais radicais fora do alcatrão. 

Para tal, a tração integral, suspensão 
adaptativa a ar e um modo de condu-
ção “Gravel” são de série em todas as 
variantes no lançamento.  Existem ain-
da um opcional “pack Off-Road” que 
aumenta a altura ao solo em cerca de 
30 mm para quem quiser ir mais longe. 
Cada vez mais na moda, as bicicletas 
não foram esquecidas, com um suporte 
na traseira capaz de transportar bici-
cletas para toda a família. No entanto, 
não é aqui que o Porsche se distingue 
da concorrência para quem quer par-
tir à aventura. Para além da fantástica 
performance fora da estrada, o espaço 
para transportar bagagens ou mesmo os 
esquis no inverno faz inveja à maioria 
dos SUVs. 
Com tantas novidades quase nos esque-
cíamos daquilo que, na realidade, é a 
principal imagem de marca da Porsche: 
a condução. Desta vez deixamos para 
o fim, de forma a não distrair o leitor 
destes novos argumentos da marca des-
portiva alemã. O melhor mesmo é ir ver 
alguns vídeos de testes no Youtube, ou, 

se estiver a pensar desembolsar mais 
de 100 mil euros num carro, ir testá-lo. 
Mas cuidado, este automóvel é muito 
capaz de lhe dar a volta à cabeça. 
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Marisa Gomes (oculista), Cristina Valente Simões (optome-
trista), Joseph Barberio (oculista), Mariette Tavares (apren-
diz em ótica).

Clínica Dra. Mariana Pereira

BERELOPTIK - VÁ DE FÉRIAS COM OS BONS ÓCULOS

A Bereloptik tem como principal vocação os exames da vista e a 
adaptação de lentes de contacto (sob marcação), mas também 
tem uma enorme variedade de óculos de sol, com excelentes 
sugestões para ir de férias. 
De salientar que, apesar da melhoria da atual situação sanitária, 
a equipa da Bereloptik mantém todas as medidas de prevenção 
e de segurança higiénicas para proteger os seus clientes. “Na 
Bereloptik cuidamos da saúde visual do cliente de forma personali-
zada, recorrendo a equipamentos de diagnóstico da mais avançada 
tecnologia existente na Europa. Aposto regularmente em formações 
indispensáveis para a minha equipa, num setor em permanente evo-
lução. Oferecemos os melhores serviços de ótica e de optometria”, 
explica Cristina Simões, acrescentando que a sua equipa fala 
luxemburguês, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano e claro, 
o português. “Agora já somos quatro a falar português pois a Ma-
riette Tavares veio integrar a nossa equipa como aprendiz em ótica”, 
diz orgulhosa Cristina Simões, optometrista. Outra vantagem: 
na Bereloptik, o cliente pode obter o reembolso por parte da 
CNS. A optometrista esclarece, “O que é importante salientar 
é o facto que para se ter óculos de qualidade, não é necessário um 
investimento económico tão elevado como as pessoas pensam. Porque 
a possibilidade de escolher óculos ou lentes corretivas a custo zero 
existe igualmente na Bereloptik. São óculos totalmente reembolsados 
pela CNS”.
Em prol da satisfação dos clientes, a Bereloptik oferece, para 
além dos exames optométricos gratuitos, a consulta ao domicílio 
para pessoas com mobilidade reduzida. Outros dos serviços ao 
cliente são a restauração de óculos, a montagem e venda de 
armações e de óculos de sol, uma grande escolha de óculos para 
crianças e um espaço exclusivo da Oakley Corner. 

18, route de Luxembourg,  
L-7240 Bereldange  
(estacionamento p/ clientes em frente da loja)  
T. 26 33 42 43 
Aberto de seg. a sexta das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. 
Aos sábados das 9h30 às 17h30. 
www.bereloptik.lu 

 Bereloptik

DAR PRIORIDADE À SAÚDE MENTAL 

“Vivíamos numa situação de conforto e de estabilidade e agora é a 
incerteza que prevalece e a nossa mente não gosta de dúvidas, de não 
saber como vai ser o futuro”, explica a doutora Margarida Perei-
ra, licenciada em psicologia (com especialização em hipnose 
clínica) e pós-graduada em recursos humanos. 
A mediação familiar é, na sua opinião, um dos aspetos “mais 
caóticos”, atualmente, com as crianças numa posição de extrema 
vulnerabilidade. “O sofrimento das crianças tem sido muito grande 
neste último ano. Desde os divórcios mal resolvidos ou das muitas 
relações que ficaram risco, à necessidade das famílias se reajustarem, 
com os casais, de um momento para o outro, a passarem a ser cozi-
nheiros, professores e empregados, tudo isto gerou desequilíbrios que, no 
caso das crianças, são ainda mais complicados de gerir”, sublinha.  
A gestão emocional é outro dos desafios. “O sentimento de culpa 
nos pais que passam o dia em casa em reuniões e têm as crianças para 
cuidar e não conseguem está a tornar-se cada vez mais frequente”, 
explica. Nos próprios casais os desafios são enormes. “O ser 
humano é um ser de hábitos, mas muitos casais não se conheciam 
desta forma. Nos afetos, por exemplo, agora nem sabemos muito bem 
como fazer. Tudo isto acumulado é muito difícil de gerir”, explica. 
Para a doutora Mariana Pereira, a solução para alguns destes 
problemas passa por “reaprender coisas que até aqui achávamos 
que estavam certas. A pandemia veio mostrar-nos que muito poucas 
coisas são controladas por nós”, conclui. 
Na clínica Dra. Mariana Pereira no Porto, os pacientes en-
contram um método de trabalho multidisciplinar e único para 
responder a estes problemas. “Somos especialistas na saúde mental 
e a nossa ferramenta principal é a hipnose clínica. As sessões incluem 
uma avaliação, uma intervenção e uma manutenção, caso seja ne-
cessário, e podem ser realizadas também através de videochamada. 
O objetivo é que cada caso tenha o melhor resultado no menor tempo 
possível. A felicidade dos nossos pacientes é a nossa missão”, clarifica 
a especialista em saúde mental. 

Rua Santos Pousada, n.º 770, 4000 – 480 Porto. 
T: (+351) 924 159 000  
info@dramarianapereira.com 
www.dramarianapereira.com 

 Clínica Dra. Mariana Pereira

PAT R O C I N A D OPAT R O C I N A D O

NO PAÍS COM OS CARROS MAIS NOVOS 
DA EUROPA, HABITUADO A RENOVAR 
A SUA FROTA AUTOMÓVEL DE TRÊS 
EM TRÊS ANOS, LEVAR O CARRO À 
GARAGEM É UMA AVENTURA QUE 
PODE SAIR DISPENDIOSA E QUE POR 
VEZES NÃO TRÁS OS RESULTADOS 
ESPERADOS. NÃO ADMIRA POR ISSO 
QUE AS OFICINAS COM MECÂNICOS 
EXPERIENTES E UMA GESTÃO SÉRIA 
NÃO TENHAM MÃOS A MEDIR. 

CARROSSERIE NCM

É o que acontece com a oficina por-
tuguesa de reparações, a Carrosserie 
NCM, em Mamer. Com 15 mecânicos 
formados e experientes, esta oficina 
efetua serviços de carroçaria, pintura, 
mecânica, montagem e calibragem de 
pneus e ainda serviço de reboque. 
Para além de ser representante da Su-
baru, a Carrosserie NCM possui a acre-
ditação Bosch, que lhe possibilita fazer 
reparações em todas as marcas. 
Nesta garagem é também habitual en-
contrar veículos antigos reconstruídos 
praticamente de raiz. Inclusive os carros 
de coleção para os quais é geralmente 

complicado encontrar peças. Uma com-
petência conquistada ao longo de 17 
anos de experiência e a uma aposta na 
mão-de-obra altamente especializada. 
Esta empresa familiar foi criada por 
Manuel Rosa e vai já na segunda ge-
ração. Após ter concluído a formação 
necessária à obtenção da autorização 
de comércio e de ter trabalhado vários 
anos na empresa, Melvin Rosa, filho do 
fundador, assumiu a gerência. 
Aberta de segunda a sexta, das 8h às 
12h e das 13h às 17h. Aos sábados das 
8h às 12h. 

113, route d’Arlon

L-8211 Mamer

T. +352 31.89.91.40

F. +352 31.89.91.45

info@carrosserie-ncm.lu

www.carrosserie-ncm.lu
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G P SF I S C A L I D A D E

CONHEÇA AS AJUDAS 
DESTINADAS À HABITAÇÃO 
E COMO OBTÊ-LAS

A Alba Office presta assistência no 
pedido de diversas ajudas do Estado, 
como por exemplo para a habitação. 
Para que servem e quem são as pessoas 
contempladas por essas ajudas?

O aumento constante dos preços do 
imobiliário tornaram o custo de vida 
insuportável para muitos residentes, 
daí a importância de recorrer às ajudas 
do Estado, sobretudo para as famílias 
com rendimentos mais modestos. Estas 
ajudas destinam-se tanto a quem aluga 
como a quem compra.

Pode falar-nos um pouco mais das 
ajudas para quem aluga?

Quando queremos alugar uma habi-
tação geralmente é-nos exigida uma 
caução equivalente a três meses de alu-
guer mais a renda destinada a pagar o 
primeiro mês. Se for por intermédio de 
uma agência imobiliária ainda é neces-
sário pagar uma comissão que costuma 
ser equivalente a mais um mês de ren-
da. Ou seja, estamos a falar de quatro a 
cinco meses de aluguer logo à entrada, 
num país onde as rendas são extrema-
mente elevadas. É por essa razão que 
existe a ajuda ao financiamento da 
garantia locativa, que é uma forma de 
caução, que está à disposição de todos 

os residentes que desejem alugar um 
imóvel. 
Depois temos o subsídio de renda, 
destinada aos arrendatários cuja renda 
representa mais de 25% do rendimento 
mensal do agregado familiar. Esta aju-
da pode variar aproximadamente entre 
134 e 300 euros por mês, dependendo 
da situação de cada agregado.
Existe também a possibilidade de obter 
uma habitação social subsidiada pelo 
Estado, através do fundo de habitação 
ou da Societé Nationale des Habita-
tions à Bon Marché.   

E para quem compra, que ajudas 
existem?
Dependendo da situação de cada um, 
é possível beneficiar de uma série de 
ajudas na compra de uma casa, desde 
que seja para efeitos de residência prin-
cipal. Em caso de primeira aquisição 
no Grão-Ducado, é possível beneficiar 
de um crédito até 20.000 euros por 
comprador para fazer face à despesa do 
registo da aquisição que tem um im-
pacto importante na compra de casa.
Existem também outras ajudas como o 
bónus de construção ou de aquisição, 
o prémio de poupança e a garantia do 
Estado. Estas ajudas permitem mini-

mizar os elevados custos da habitação.

O que é necessário fazer para aceder  
a este tipo de ajudas?
As ajudas de Estado devem ser soli-
citadas pelos interessados através de 
formulários específicos a cada ajuda e 
respeitando as condições previstas para 
aceder às mesmas. Estes preparativos 
devem ser feitos com todo o rigor de 
forma a garantir o direito às ajudas. 
A Alba Office conta com especialistas 
nesta área para acompanhar os seus 
clientes neste processo. Começamos 
por avaliar a situação de cada pessoa 
para perceber se preenche todas as 
condições que dão direito a essa ajuda 
e em seguida preparamos os formulá-
rios e ajudamos os clientes na obtenção 
de todos os documentos necessários. O 
objetivo é prestar um acompanhamen-
to completo ao cliente desde a análise 
das ajudas disponíveis até à obtenção 
das mesmas. 
 

Alba Office 
20ª, route de Luxembourg,  
L-3253, Bettembourg  
www.Albaoffice.lu 
general @albaoffice.lu 
T. 28 77 01 18

ENTREVISTA COM A ESPECIALISTA JAKELINE DA CONCEIÇÃO, 
DA ALBA OFFICE.

PAT R O C I N A D O

A declaração de impostos
é a sua maior dor de cabeça?

Alba Office facilita o seu quotidiano
oferecendo-lhe os seguintes serviços:

Fiscalidade · Pensão · Subsídios · Emprego · Tradução · Veículos

20A, Route de Luxembourg
L-3253 Bettembourg

+352 28 77 01 18
info@albaoffice.lu
albaoffice.lu

tax & more
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