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Premier magazine économique pour la communauté lusophone au Luxembourg,  

Decisão répond aux exigences d’un lectorat qualifié et influent de décideurs,  

une cible haut de gamme en forte croissance dans le pays.

Une qualité éditoriale reconnue, une approche rédactionnelle pointue,  

des contenus exclusifs assurés par des journalistes spécialisés.

BRIEFING - Politique, Eco/Fin en interviews et analyses

GPS ENTREPRISES - Profils leaders

LIFESTYLE & CULTURE / NETWORKING

Le rendez-vous 
des entrepreneurs 
et des décideurs.
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O serial entrepreneur lusodescendente

Albalux

E C O N O M I AE C O N O M I A E C O N O M I A

CINCO ALAVANCAS 
PARA A RETOMA

Por José Campinho

Em 2020, a despesa da Administração Central deverá exceder em 2 mil mi-
lhões de euros o valor previsto no orçamento. A outra (aguardada) má notícia 

é que as receitas também vão ficar muito aquém do esperado (-2,5 mil mi-
lhões de euros). Ou seja, cerca de 4,5 mil milhões de euros que vão faltar nos 

cofres do Estado, a braços com uma pesada recessão de 6%. 
No final do ano, a Câmara de Comércio emitiu um parecer relativamente ao 
Orçamento de Estado apresentado pelo ministro das Finanças, Pierre Gra-

megna. E as críticas foram muitas… Para 2021, o Orçamento de Estado prevê 
uma retoma do crescimento económico, mas o défice da Administração Cen-

tral deverá manter-se elevado: 2,5 mil milhões de euros. 
Para financiar este défice o Estado deverá endividar-se bastante mais do que o 
previsto. De acordo com as últimas projeções, a dívida pública deverá atingir 
os 30% do PIB em 2021. Um aumento importante, mas que não deixa de ser 

um oásis no contexto europeu. 
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ENTREVISTA COM 
ANTÓNIO GAMITO, 
EMBAIXADOR DE 
PORTUGAL NO 
LUXEMBURGO.

Z O O M

  “Tempo 
         de agir”

PORTUGAL ASSUMIU EM JANEIRO A RESPONSABILIDADE DE CONDUZIR 

ALGUNS DOS DOSSIÊS MAIS IMPORTANTES DESDE A CRIAÇÃO DO 

PROJETO EUROPEU. PARA ANTÓNIO GAMITO, ESTA PRESIDÊNCIA É 

UMA OPORTUNIDADE ÚNICA PARA AGIR E COLOCAR OS CIDADÃOS 

E O MEIO AMBIENTE NO CENTRO DAS ATENÇÕES. EM ENTREVISTA À 

DECISÃO, O EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO LUXEMBURGO ABORDA 

ESTAS E OUTRAS QUESTÕES, DESDE AS IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA 

NA SOCIEDADE E NOS NEGÓCIOS À SITUAÇÃO PARTICULAR DOS 

PORTUGUESES NO GRÃO-DUCADO. 

A agenda da presidência portuguesa é bastante 
extensa. Quais são as grandes prioridades?

O moto desta presidência é ‘tempo para agir’ com vista 
a uma sociedade mais justa, mais verde e mais digital. 
Herdamos bastantes dossiês da presidência alemã que 
é preciso dar continuidade, mas nesta presidência va-
mos concentrar-nos sobretudo nas pessoas, na saúde, 
no ambiente e nas empresas. O Pilar social europeu é 
uma das grandes prioridades da presidência. É essen-
cial apoiar as pessoas que viram os seus rendimentos 
afetados pela pandemia e inverter a curva do aumento 
da desigualdade. 

O modelo social europeu está ultrapassado?

O modelo social do pós-guerra foi um dos pilares do 
nosso desenvolvimento, mas desde então tem-se des-
gastado devido a vários fatores, com várias situações 
de dumping social e de violação dos direitos humanos. 
A globalização e o neoliberalismo conduziram-nos por 
certos caminhos errados que é preciso retificar. Temos 
de dar um novo sentido ao modelo social europeu, às 
relações entre pessoas, as empresas e as próprias ins-
tituições públicas, com base nos desafios atuais. Em 
maio, no Porto, por altura da cimeira social, gostávamos 
de ver esse plano de ação aprovado.  

Acredita que os dossiês mais importantes desta 
presidência possam ficar fechados durante os próximos 
seis meses?
Há dossiês que vão continuar para além da nossa presi-
dência. A tecnologia é um deles. Faz parte da estratégia 
europeia com vista a aumentar a competitividade das 
empresas e da economia e, ao mesmo tempo, criar mais 
emprego. Precisamos de trabalhar nos dois lados da ba-
lança para conseguirmos um binómio mais equilibrado. 

Portugal vai ter a responsabilidade de coordenar a 
transposição para o terreno do Plano de Recuperação 
e Resiliência a nível europeu. Está confiante que o 
dinheiro vai chegar às empresas e à economia a tempo 
de evitar um desastre?
Espero que as três principais tarefas que faltam reali-
zar – regulamentação da chamada ‘bazuca europeia’ 
(750 mil milhões de Euros aprovados para combater 
a pandemia, recuperar a economia e mitigar o desem-
prego), a sua ratificação pelos Parlamentos nacionais 
dos Estados-membros e a aprovação por Bruxelas dos 
planos nacionais para a aplicação dessas ajudas) – sejam 
concretizadas o mais rapidamente possível, aliviando a 
pressão sobre os orçamentos nacionais. Depois cabe a 
cada governo fazer o que lhe compete para agilizar a 
aplicação desses fundos. T
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António Gamito, Embaixador de 
Portugal no Luxemburgo

Z O O M
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Em vez das tradicionais duas semanas de 
promoções, desta vez os compradores te-
rão mais tempo para escolher o seu futuro 
veículo, com o Autofestival a prolongar-se 
de 23 de janeiro a 13 de fevereiro. Uma 
forma de compensar os stands pelas res-
trições impostas em termos de visitantes: 
um só cliente por 10m2, com uma dis-
tância mínima de dois metros entre eles, 
para além das já habituais medidas sani-
tárias, como o uso de máscara, desinfeção 
das mãos, etc. “O certame foi antecipado 
em cinco dias este ano de forma a permitir 
conciliar o afluxo de clientes com as medidas 
sanitárias de prevenção”, explicou Philippe 
Mersch, presidente da Federação de Dis-
tribuidores de Automóveis e Mobilidade 
(FEDAMO), qualificando este certame 
como “a hora da verdade para o setor au-

tomóvel no Luxemburgo”. 

Outra das particularidades desta edição 
é a possibilidade de os concessionários 
avançarem já com as suas ofertas mesmo 
antes do início do certame. “Decidimos 
abrir já o período de vendas para evitar-
mos uma grande concentração de pessoas 
nos stands devido à situação sanitária”, 
acrescentou Philippe Mersch. 

NOVO RECORDE DE VIATURAS 
ELÉTRICAS

Se a retoma das vendas é para já uma 
incógnita, um dado parece certo: as via-
turas elétricas e híbridas vão bater novos 
recordes. “De uma forma geral acredito que 
as vendas possam voltar a subir em 2021, 
sobretudo nas viaturas mais ecológicas. A fro-

UM SETOR LIGADO 
ÀS MÁQUINAS
APÓS CINCO ANOS CONSECUTIVOS A 
BATER RECORDES DE VENDAS, 2020 FOI 
UM ANO PARA ESQUECER, COM MENOS 
17,9% DE NOVAS VIATURAS REGISTADAS 
RELATIVAMENTE AO ANO ANTERIOR. NO 
ENTANTO, NÃO SE PODE DIZER QUE A 
PANDEMIA TENHA RETIRADO O OTIMISMO 
AOS CONCESSIONÁRIOS LUXEMBURGUESES: 
APESAR DO FORTE IMPACTO NAS RECEITAS 
E DAS APERTADAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 
IMPOSTAS PELO GOVERNO, OS STANDS 
REFORÇARAM O INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO 
NA ESPERANÇA DE CONVENCEREM OS MAIS 
INDECISOS A AVANÇAREM COM A COMPRA DE 
UM NOVO VEÍCULO DURANTE ESTE PERÍODO 
QUE COSTUMA REPRESENTAR 1/3 DO TOTAL 
DAS RECEITAS ANUAIS

Redação com LUSA

D O S S I E R

ta de automóveis sem emissões cresceu bas-
tante, com as viaturas elétricas e híbridas a 
representarem atualmente cerca de 20% das 
vendas”, referiu. Os que mais progrediram 
foram mesmo os 100% elétricos, repre-
sentando atualmente 5,48% do total da 
frota automóvel (era de 0,1% em 2015). 
Já os híbridos estão a ficar rapidamen-
te para trás, representando atualmente 
3,41% do parque automóvel.  
Uma transição motivada pela conscien-
cialização ambiental dos condutores, 
mas também pelos incentivos do Estado: 
8.000 euros na compra de uma viatura 
elétrica e 2.500 euros na compra de um 
híbrido cujas emissões de CO2 não ul-
trapassem as 50 gramas por quilómetro. 
Uma medida válida até 31 de março, mas 

que a FEDAMO espera ver prolongada. 

UNIÃO DE CONSUMIDORES APELA A 
ATENÇÃO REDOBRADA

Em mais nenhuma altura do ano se 
vendem tantos automóveis como du-
rante estas duas semanas do festival. 
Uma autêntica corrida às promoções e 
ofertas especiais que, por vezes, não são 
tão especiais como pareciam à primeira 
vista. Para evitar desilusões e conflitos, a 
União Luxemburguesa de Consumidores 
(ULC) apela aos clientes para reverem 
atentamente os contratos antes de os as-
sinarem, de forma a certificarem-se que 
estão a comprar exatamente aquilo que 
foi acordado, desde os equipamentos e 
acessórios ao próprio modelo em questão. 

QUEDA “SEM PRECEDENTES” 
NO RESTO DA EUROPA

A venda de automóveis na 
Europa registou uma queda “sem 
precedentes” em 2020, caindo 
para menos de dez milhões de 
veículos, indicou a associação 
de fabricantes europeus (ACEA), 
em comunicado. “O mercado 
de automóveis de passageiros 
entrou em colapso caindo 23,7% 
para 9.942.509 veículos como 
resultado da pandemia”, menos 
três milhões do que em 2019, 
apontou a ACEA. Este é o valor 
mais baixo desde que os registos 
começaram a ser feitos em 1990.

“As medidas tomadas contra a 
pandemia - incluindo a contenção 
rigorosa e outras restrições 
ao longo do ano - tiveram um 
impacto sem precedentes nas 
vendas de automóveis na União 
Europeia”, lê-se na mesma nota.

No entanto, após uma primavera 
desastrosa e vários meses de 
altos e baixos, dezembro foi um 
dos melhores meses do ano, com 
uma queda de apenas 3,3%.

Ao longo do ano, “todos os 27 
mercados da União Europeia 
registaram quedas de dois 
dígitos”, salienta a ACEA.

Entre os maiores mercados, 
a Espanha registou a maior 
queda (-32,3%), seguida pela 
Itália (-27,9%), França (-25,5%), 
Polónia (-22,9%) e Bélgica 
(-21,5%). Também a Alemanha, 
o maior mercado da Europa, teve 
uma quebra de vendas (-19,1%), 
tal como os Países Baixos 
(-19,5%).  No Reino Unido, agora 
separado da União Europeia pelo 
Brexit, as vendas caíram 29,4%, 
de acordo com a ACEA.  
O Luxemburgo saiu-se um pouco 
melhor, recuando ainda assim 
17,9%.

EMBORA O REGISTO DE NOVAS 
VIATURAS TENHA RECUADO DE 

FORMA ACENTUADA, A PANDEMIA 
NÃO TEVE O MESMO IMPACTO 

EM TODO O SETOR, COM AS 
VENDAS DE VEÍCULOS USADOS 

A CAÍREM APENAS 3,1%.
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Le monde des affaires et les profils des entrepreneurs portugais au Luxembourg

José Campinho, Responsable Pôle lusophone

CALENDRIER DES PARUTIONS

PARUTION

N°1 /2022 24 janvier 2022

N°2/2022 4 avril 2022

N°3/2022 4 juillet 2022 

N°4/2022 10 octobre 2022
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Diffusion 
En kiosque et par abonnement 
Ciblage en entreprises portugaises, 
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institutions,…

Cible et lectorat 
Entrepreneurs, chefs d’entreprise
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Fonctionnaires européens, 
institutionnels et dans les  
chambres de commerce
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ALTURA DE AGIR
ANTÓNIO GAMITO, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO LUXEM-

BURGO

Mulheres de negócios 
9 empresárias de sucesso no Luxemburgo
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