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F O R M A Ç Ã O
ENSINO LUXEMBURGUÊS ABRE

AS PORTAS À LÍNGUA PORTUGUESA.  
P. 64 - 69

G R A N D E  E N T R E V I S TA 
ENTREVISTA COM O MINISTRO DA ENERGIA,

SOBRE A CRISE ENERGÉTICA.  
P. 44 - 49 

H A B I TA Ç Ã O 
SOBREVALORIZAÇÃO DO IMOBILIÁRIO

EM PORTUGAL CHEGA AOS 40%.  
P. 72 - 81
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O ÁS DA RESTAURAÇÃO NO LUXEMBURGO Como é que o jovem empresário
em poucos anos construiu um dos maiores grupos de restauração do país 

e como é que está a lidar com as sucessivas crises
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Todas as empresas, independente-
mente da sua dimensão, são hoje alvo 
de ameaças informáticas. Graças à 
Orange e à sua sucursal ‘Orange Cyber 
defense’, as empresas no Luxemburgo 
podem contar com um parceiro de 
confiança com provas dadas a nível 
mundial.

Qual é a missão da ‘Orange Cyber de-
fense’ e de que forma pode contribuir 
para proteger as empresas luxembur-
guesas dos ataques informáticos? 
A Orange, em colaboração com a 
‘Orange Cyberdefense’, uma su-
cursal do grupo Orange dedicada à 
cibersegurança, tem como ob-
jetivo desenvolver serviços 
adaptados às empresas, in-
dependentemente da sua 
dimensão. Atualmente 
temos cerca de 2.500 es-
pecialistas e 26 centros 
de deteção de ataques 
em 13 países, o que nos 
permite ter um conhe-
cimento muito aprofun-
dado das vulnerabilidades 
e das ameaças informáticas 

existentes. Com base neste conhe-
cimento foram criados servidos ca-
pazes de assegurar a proteção dos 
sistemas informáticos e dos dados 
e de dar uma resposta adequada a 
esses ataques. 

Que tipo de serviços exatamente? 
Um exemplo desses serviços é a 
MicroSoC, que assegura a monito-
rização de incidentes de segurança 
dentro de uma infraestrutura através 
da implantação de um EDR (Exten-
ded Detection and Response). Um 
EDR é uma solução de segurança 
para terminais que inicialmente veio 
para preencher a lacuna nas tecno-
logias antivírus de última geração. 
Esta solução é capaz de detetar ata-
ques desconhecidos e lançar patches 

automáticos contra essas 
ameaças, com recursos 

avançados para realizar 
investigações remotas. 

Também efetuamos 
auditoria técnicas 
e organizacionais 
através do nosso 
serviço Cyberdiag, 
com vista a elaborar 

um protocolo de se-
gurança cibernética de 
acordo com o nível de 

segurança atual. E, claro, também 
podemos responder diretamente a 
um incidente ou até mesmo ofere-
cer exercícios de gestão de crise. 

As PME luxemburguesas estão cons-
cientes dos riscos de não estarem devi-
damente protegidas, ou é uma preocu-
pação exclusiva das grandes empresas?  

Hoje em dia, qualquer empresa, 
independentemente do seu tama-
nho, pode ser alvo de ataques in-
formáticos. Nos últimos anos, os 
hackers recorreram com mais fre-
quência ao ransomware, progra-
mas que infetam sistemas com o 
objetivo de criptografar os dados e 
paralisar a atividade.  

Com o atual contexto geopolíti-
co, a situação tornou-se ainda mais 
delicada. Temos assistido a um au-
mento dos ataques com o objetivo 
de destruir ou de roubar dados 
sem pedidos de resgate.  

No Luxemburgo existem vários 
atores, estatais e privados, que 
sensibilizam e apoiam as grandes 
empresas sobre estes riscos, mas 
as PME continuam mais expostas 
e, muitas vezes, mal protegidas. É 
por esse motivo que a Orange em 
colaboração com a ‘Orange Cyber-
defense’ quer concentrar-se na se-
gurança destas empresas. 

A Orange também trabalha há 
vários anos com grandes players no 
Luxemburgo. Juntos, temos vindo 
a desenvolver novas ofertas de co-
nectividade integrando soluções de 
cibersegurança.

A importância de proteger 
a sua empresa dos ciberataques 

Entrevista com Jean-Sébastien 
Berneyron, Diretor BtoB Sales

CONTEÚDO PATROCINADO | ORANGE
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Nem sempre é fácil navegar en-
tre os diversos tipos de contratos 
disponibilizados no mercado B2B. 
Se o seu contrato for “superdi-
mensionado”, irá pagar por servi-
ços que não vai utilizar. Por outro 
lado, se a oferta não for suficien-
temente abrangente, a eficiência 
e a produtividade do seu negócio 
podem sair prejudicadas.  

Aqui ficam algumas dicas para 
determinar a oferta de fibra mais 
adequada ao seu negócio: 

Identifique a velocidade de ligação à 
Internet que precisa. Aqui estão algu-
mas perguntas que podem ajudar na 
escolha: 
• Qual é a utilização da Internet  

dentro da sua empresa? 
• Possui um CRM online,  

ou um site de comércio eletrónico? 
• Necessita de partilhar dados  

importantes em tempo real? 
• Faz videoconferências? 
• Tem software de negócios na clowd? 
• Armazena muitos dados na clowd? 
• Precisa de fazer e receber chamadas 

telefónicas pela Internet (telefonia 
IP), para conectar terminais  
de pagamento à Internet? 

• Quantos funcionários tem a sua 
empresa? 

• Eles trabalham e usam  
a web ao mesmo tempo? 

• Que ferramentas digitais utilizam 
diariamente? 

Determine a necessidade de si-
metria da sua ligação com a In-
ternet. Na maioria dos casos, as 
operadoras propõem velocida-
de assimétrica: a velocidade de 
downstream, ou seja, a veloci-
dade de ligação (para navegar, 
download, etc.), é maior que a 
velocidade de upstream, ou seja, 
a velocidade de envio (para par-
tilhar ou armazenar dados). O 
contrato “Fibre Pro 1 Gbit/s” 
da Orange para independentes 
e PMEs oferece, por exemplo, 
uma velocidade de download 
de 1 Gbit/s e uma velocidade de 
upstream de 500 Mbit/s. 

Para muitas empresas, a taxa de 
transferência assimétrica é boa. 
No entanto, para certas ativida-
des, pode não ser adequada. Uma 
agência especializada em design 
gráfico, por exemplo, certamente 
precisará de uma alta velocidade 
upstream para armazenar grandes 
arquivos online ou enviá-los aos 
seus parceiros e clientes. Aqui, no-

vamente, a Orange pode oferecer 
uma conexão dedicada e velocida-
de simétrica. 

Verifique a garantia de ligação 
apresentada na oferta de fibra. A 
ligação fibra não só deve ser de 
boa qualidade, mas também deve 
ser estável e constante, garantindo 
assim o acesso permanente às suas 
ferramentas de trabalho. 

Com soluções para profissionais 
da Orange Luxembourg, nunca 
sofrerá uma interrupção na Inter-
net. A operadora inclui um backup 
4G automático na sua oferta. Em 
caso de avaria da rede fibra, o 4G 
responde automaticamente. 

NÃO ECONOMIZE NA SEGURANÇA 
A cibersegurança é uma questão 
importante para todas as empre-
sas. Portanto, certifique-se que es-
colheu uma ligação de Internet de 
fibra que incorpore as ferramentas 
de segurança necessárias para pro-
teger sua rede e os dados de sua 
organização. 

As vantagens 
de uma ligação fibra 
para a sua empresa 
e as melhores ofertas
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Ford quer ser 
um ator do futuro 
Ford, o principal fabricante euro-
peu de veículos comerciais, lan-
çou o sucessor 100% elétrico da 
carrinha mais vendida do mundo, 
a Ford E-Transit. Ao mesmo tem-
po, o fabricante está a lançar Ford 
Pro, uma gama de serviços que irá 
melhorar a produtividade dos seus 
clientes comerciais. 

As vendas de veículos comerciais 
elétricos têm dificuldade em arran-
car. A escassa autonomia dos mo-
delos disponíveis no mercado, pelo 
menos para grandes carrinhas, para 
não falar do preço, parece ser um 
grande obstáculo.  

Ford E-Transit: um motor 100% elétrico 
para 2 toneladas de capacidade 
A Ford quer remediar esta situação 
e propõe a E-Transit, uma versão 
100% elétrica do seu Transit de 2 
toneladas. Com uma bateria de 68 
kWh, localizada debaixo do chão 
de forma a não diminuir o volu-
me interior, a carrinha tem uma 
autonomia até 317 km (WLTP), 
que é a maior do segmento. Com 
um motor elétrico capaz de desen-
volver até 198 kW de potência, ou 
seja 269 cv, o veículo comercial é 
uma das carrinhas elétricas mais 

potentes do mercado. 
Disponível em duas variantes de 

altura e três de comprimento, a 
E-Transit oferece até 15,1 metros 
cúbicos de espaço de carga. Na ver-
dade, existem 25 configurações di-
ferentes, por isso a Ford E-Transit é 
versátil e todos os veículos oferecem 
melhores características do que o 
modelo gasóleo equivalente. Além 
disso, equipado com o mais recente 
sistema de infoentretenimento Sync 
4, que acrescenta um enorme ecrã 
táctil central de 12,0 polegadas, 
está à frente da maioria dos seus 
concorrentes quando se trata de co-
nectividade moderna. 

Em matéria de segurança nada 
foi deixado ao acaso e o veículo está 
equipado com uma gama completa 
de sistemas de assistência ao con-
dutor. 

Com um preço muito competiti-
vo, a Ford E-Transit ainda oferece 
poupanças substanciais em custos 
de energia, manutenção e repara-
ção e tem custos de funcionamento 
inferiores aos dos seus concorrentes 
diretos. Estes custos até deverão 
ser abaixo dos do modelo a gasóleo 
equivalente. 

Ford Pro: uma solução completa para a 
gestão dos seus veículos comerciais 
Paralelamente ao lançamento da 
sua primeira carrinha elétrica, a 
Ford continua a preparar-se para 
um futuro mais sustentável, lan-
çando uma solução completa para 
melhorar a produtividade dos 

clientes europeus de veículos co-
merciais, integrando veículos ao 
software Ford Pro e seus serviços 
digitais. 

Ford Pro pode disponibilizar to-
dos os serviços e inclui software, 
carregamento, assistência e solu-
ções de financiamento para veí-
culos comerciais, oferecendo aos 
clientes uma plataforma completa 
para gerir a sua frota de veículos 
comerciais elétricos ligados. Este 
ecossistema não é exclusivamente 
dedicado às furgonetas elétricas, 
mas facilita bastante a transição 
e ajuda os clientes a gerir as suas 
frotas de forma simples e eficien-
te, quer sejam modelos a gasolina, 
gasóleo ou 100% elétricos. O sis-
tema foi também concebido para 
ser multimarcas, permitindo aos 
gestores de frotas gerir todos os 
seus veículos. 

Entre as soluções Ford Pro con-
tam-se hardware e software para 
carregamento de VCL eletrifica-
dos em espaços públicos, arma-
zéns e em casa, serviços digitais 
para ajudar os clientes a gerir e 
manter melhor as suas frotas, e 
financiamento agrupado para ve-
ículos, serviços e carregamento de 
veículos elétricos. 

Algumas destas facilidades só es-
tarão disponíveis no Luxemburgo 
durante 2023, mas a sua implemen-
tação trará certamente um aumento 
de produtividade aos clientes. 

Por: Carlos de Jesus

Nova carrinha 100% elétrica 
e ecossistema interligado Ford Pro 

CONTEÚDO PATROCINADO | FORD
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O TRIFOLION Echternach, fun-
dado em 2008, está situado no cen-
tro histórico de Echternach, nas 
imediações da Basílica e da Abadia. 

O programa TRIFOLION desti-
na-se a todos os públicos e inclui 
eventos de todo o tipo, como con-
certos, espetáculos de artes perfor-
mativas, eventos para o público jo-
vem, exposições, noites literárias e 
conferências. 

Durante a temporada cultural, o 
TRIFOLION propõe vários even-
tos ecléticos de diferentes géne-
ros: música clássica (Echter’Clas-
sic), jazz (Echter’Jazz), rock & pop 
(Echterlive) ou mesmo world music 
(Echter’World). 

Em 2022, o Echter’World Fes-
tival já estará em sua segunda 
edição. No fim-de-semana de 26 
e 27 de novembro, os visitantes 
da edição deste ano vão poder 
admirar atuações deslumbrantes 
da cantora e vencedora do Euro-
vision Luísa Sobral e da fadista 
Mísia, bem como da jovem es-
panhola Rita Payés. 

26.11.2022 LUÍSA SOBRAL | RITA PAYÉS 
Luísa Sobral é considerada 
uma das mais importantes can-
toras-compositoras da nova ge-
ração de músicos portugueses. 
Em 2017, Luísa foi convidada 
a compor para o Festival Por-
tuguês da Canção. O resultado 
é conhecido: Amar Pelos Dois - 
composta por Luísa e interpreta-
da pelo seu irmão Salvador Sobral 

Segunda edição do 
Echter’World Festival

CONTEÚDO PATROCINADO | TRIFOLION

O festival Echter’World 
é organizado em colaboração 
com o Instituto Camões, 
I.P. & Embaixada de Portugal 
no Luxemburgo
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várias centenas de milhar de CDs 
vendidos em todo o mundo, ates-
tam a sua importância na história 
do fado e da música portuguesa 
como um todo.

- trouxe a Portugal a sua 
primeira vitória no Festival 
Eurovisão da Canção. 

O sexto álbum de Luísa So-
bral será lançado em Outubro. 
Este novo trabalho foi produzido 
pelo multi-instrumentista bra-
sileiro e vencedor do Grammy 

Latino Tó Brandileone. 
Nessa mesma noite, Rita Payés 

apresentar-se-á no palco do TRI-
FOLION. Nascida de uma fa-
mília de músicos, rapidamente 
se tornou trombonista. Mais 
tarde, ingressou na Saint 
Andreu Jazz Band, onde 

cantou notavelmente ao 
lado de Andrea Motis e 

Eva Fernandez. A sua 

carreira musical levou-a da região 
catalã a Joan Chamorro, Ignasi Ter-
raza, Josep Traver e Esteve Pi. Com 
este quinteto e outras formações, 
Rita Payés já alcançou um público 
crescente em prestigiados festivais e 
concertos por toda a Europa. 

27.11.2022 MÍSIA 
Mísia, a “Grande Dama” do 
fado, é reconhecida por muitos 
apreciadores como a herdeira da 
lendária fadista Amália Rodrigues. 

Mísia é considerada uma canto-
ra portuguesa que celebra o culto 
dos sentimentos intemporais e uni-
versais na sua língua materna e em 
muitas outras línguas. Os inúmeros 
prémios e distinções, bem como as 

Para mais informações 
sobre o Echter’World Festival, 
visite o site do TRIFOLION:
www.trifolion.lu
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A guerra que estamos a perder 

José Campinho

 José Campinho chefe de redação

Fui de férias preocupado com a guerra, com a possibilidade de esta alastrar à 
Europa, da eventualidade de ter de encontrar um local mais seguro para viver 
do que o coração da Europa que, apesar da nossa curta memória, sempre 
intercalou paz e progresso com conflitos e destruição.   

Com o passar dos dias e a mais de dois mil quilómetros da sede da União 
Europeia e da Nato, as preocupações foram mudando. Em Portugal não são 
precisas bombas para as casas arderem. E ardem todos os anos. Uma espécie 
de novela de verão que, de forma aleatória ou provocada, se transforma em 
reality show para dezenas de famílias que no espaço de dias vêm as chamas 
reduzirem o trabalho de uma vida a cinzas.  

Por muito que evitasse ligar a televisão era difícil escapar à onda de desgra-
ças que marcavam a atualidade de cada dia. Guerra, incêndios, crise energé-
tica, inflação, recessão… não faltavam assuntos para deprimir o mais otimista 
dos telesespetadores.  

Como estes dias, por pachorrentos que sejam, sabem sempre a pouco, decidi 
dedicar-me à praia e fazer de conta que não se passava nada. E percebi que 
não era o único.  

Quase três semanas de dolce fare niente costumam ser suficientes para ficar 
com vontade de regressar ao Luxemburgo. Desta vez, a pressa de regressar não 
era grande.  

Este ano, excecionalmente, a viagem de regresso foi de carro. Contornei o 
maior incêndio da história em França e quando cheguei apercebi-me que, 
aparentemente, também tinha contornado os mosquitos. Dois mil quilómetros 
de autoestrada em pleno verão sem limpar o para-brisas… curioso.  

De regresso ao trabalho esperava com curiosidade a reportagem de 
investigação que o Ricardo J. Rodrigues, Grande Repórter do Con-
tacto, tinha estado a fazer sobre o desaparecimento dos insetos.  

Uma reportagem que, entre outras coisas, me fez pensar que, 
apesar dos sinais cada vez mais evidentes, continuamos a não dar a 
devida atenção àquela que é a maior ameaça para a humanida-
de. Uma ameaça que está a causar mais destruição e a matar 
mais pessoas do que qualquer outra guerra.  

Os insetos estão a desaparecer, mas os nossos filhos, por 
este caminhar, arriscam-se a não ficarem cá para ver.

Preço: 5 euros
Assinatura anual (quatro edições):
20 euros
Encomendar por mail:
jose.campinho@wort.lu
ou por telefone: 
(00352) 661 24 93 93.

Les Avantages CarLife
•  Un seul  interlocuteur pour la
mécanique et  la  carrosserie.
•  Garantie de mobilité .
•  Assistance et  dépannage.
•  Le nettoyage gratuit  pour les
réparations carrosserie
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BRIEFING | COLABORADORES
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VANESSA CASTANHEIRA
Começou a escrever 
por mero acaso e 
já relativamente 
tarde. Um talento 
que descobriu já no 
Luxemburgo e que a 
levou a aprofundar 
conhecimentos em 
outra das suas grandes 
paixões: a cultura. 
Da música à dança, 
passando pelo teatro, 
Vanessa Castanheira 
cobre uma variedade 
de áreas com um 
estilo muito próprio. 
Atualmente escreve 
para a Decisão sobre 
lusodescendentes que 
se destacam na cena 
cultural luxemburguesa. 

PATRÍCIA MARQUES 
Licenciou-se em relações 
internacionais na 
Universidade Moderna
e fez um mestrado 
em administração 
de empresas, tendo 
efetuado ainda várias 
formações no estrangeiro, 
em marketing, escrita 
criativa e jornalismo - 
a sua grande paixão. 
Colaboradora da 
Decisão praticamente 
desde o lançamento da 
revista, Patrícia Marques 
escreve também para 
outros jornais e sites. No 
Luxemburgo colabora, 
entre outros, com o jornal 
Contacto e com a Rádio 
Latina.

PAULA FERREIRA 
Jornalista desde 
1990, começou por 
trabalhar no jornal 
A Capital, acabando 
por se especializar 
em comportamento 
e lifestyle. Daí 
rumou para a TV 
sete dias e revista 
Focus nas funções 
de editora. Seguiu-
se o grupo Cofina, 
onde foi diretora 
adjunta da revista 
Flash. Em 2018 
reforçou a equipa de 
reportagem do jornal 
Contacto colaborando, 
ocasionalmente 
com a revista 
Decisão, na área do 
empreendedorismo.

MADALENA QUEIRÓS 
Estudou jornalismo, 
política e economia, 
na Universidade 
Católica e no Cenjor. 
Em Portugal, 
trabalhou no 
Diário Económico 
e foi diretora de 
comunicação da Nova 
School of Business 
and Economics. 
Em 2019, é convidada 
para reforçar a 
equipa do Contacto, 
onde desempenha 
atualmente as funções 
de chefe-de-redação. 
No mesmo ano inicia 
a colaboração com a 
revista decisão. Nesta 
edição entrevistou os 
ministros da Educação 
e da Energia.

tango.lu

Os nossos conselheiros vão 
até si para lhe oferecer 

um serviço ao melhor preço!

PROFISSIONAIS, 
A FLEXIBILIDADE 

É O VOSSO DIA-
A-DIA? PARA 

NÓS TAMBÉM

VISITE TANGO.LU OU
TELEFONE AO  27 777 377

Central telefónica   
a 9,90€/mês sem IVA

Assinaturas móveis   
internacionais
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50-59 I ECONOMIA 

Economia 
a perder gás 
Já se esperava, mas mes-
mo assim provocou um 
choque cujas repercussões 
para a economia e para 
os cidadãos ainda não são 
totalmente conhecidas. O 
que se sabe é que vamos 
pagar bastante mais pela 
energia e que não vai 
chegar para tudo. 

O regresso do cisne negro  
Qual é a probabilidade de um evento como este acontecer? 
Muito pequena dizem os livros, tanta como encontrar 
um cisne negro. Pois aí está ele… novamente.  

58-63 I FORMAÇÃO 

Língua portuguesa 
ganha espaço 
O reconhecimento 
e a inclusão da língua 
portuguesa no ensino 
luxemburguês é uma 
luta antiga, mas há 
boas novidades neste 
novo ano letivo. 
Entrevista com 
o ministro da Educação, 
Claude Meisch.  

64-73 I HABITAÇÃO 

Curva 
descendente 
Sabíamos que ia acon-
tecer, só não sabíamos 
quando. O imobiliário 
nas principais cidades 
está sobrevalorizado 
e 2022 pode marcar 
o início da inversão 
da curva dos preços 
do imobiliário em 
Portugal.  

 | FINANÇAS
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A autonomia e a tecnologia são ou-
tros dos cartões de visita do novo mo-
delo, graças a uma autonomia até 490 
km, com carregamento DC rápido, e 
uma tecnologia intuitiva no apoio ao 
condutor de forma a proporcionar 
uma experiência incomparável. 

Graças à aplicação FordPass, pode 
aceder de forma remota ao seu veícu-
lo, rastrear a sua localização, a autono-
mia, encontrar os pontos de carga mais 
próximos e até bloqueá-lo à distância 
para maior tranquilidade. Os alertas 
sobre o estado do veículo são enviados 
diretamente para o seu smartphone, 
de forma a ser imediatamente notifi-
cado sobre eventuais problemas. 

Marque já encontro no FordStore 
Collé e venha testar o novo Mustang 
Mach-E GT.  

FordStore Collé
Route de Bascharage 
L- 4513 Niederkorn
T. (+352) 58 48 42 1

Venha conhecer o novo 
Ford Mustang Mach E GT

Já pode vir ao FordStore Collé em 
Niederkorn testar o novo Mustang 
Mach-E GT, o veículo mais potente e 
mais rápido da gama e 100% elétrico. 
Aproveite ao mesmo tempo para des-
cobrir o Novo Ranger Raptor e saber 
mais sobre a próxima carrinha para a 
sua empresa: a E-Transit Custom, o 
sucessor totalmente elétrico do veícu-
lo comercial mais vendido da Europa. 

O Mustang Mach-E GT 100% elé-
trico proporciona um desempenho 
excecional: não só é o veículo mais 
potente na gama Mustang Mach-E, 
com até 860 Nm de binário, como 
é o veículo mais rápido de toda a fa-
mília Ford Mustang na Europa. O 
design icónico e agressivo do carro 
confere-lhe uma vantagem e atração 
consideráveis no setor 100% elétrico. 

NOVO RANGER RAPTOR  
Na gama de utilitários Ford, o novo 
Ranger Raptor vai chegar em bre-
ve. Conhecidos pela sua robustez, o 
novo Ranger Raptor coloca a fasquia 
a um nível ainda mais elevado do 
que o seu antecessor. Vem equipado 
de um motor a gasolina EcoBoost 
V6 bi-turbo, de uma extraordiná-
ria suspensão utilizando os mesmos 
amortecedores Fox e de um modo de 
condução “Baja” extremo – um mo-
delo vocacionado para as mais altas 
performances. Uma pick-up para os 
condutores mais exigentes, com um 
look irresistível.  

FORD E-TRANSIT CUSTOM  
O Ford Pro dá mais um passo na ele-
trificação ao apresentar o novo Ford 
E-Transit Custom para produtivi-
dade máxima e uma experiência de 
cliente incomparável - possibilitada 
pelo nosso Ford one-stop-shop Pro.  

Este veículo utilitário totalmente 
elétrico com um alcance de 380 qui-
lómetros (WLTP) pode ser usado 
para carregamento CC rápido e pos-
sui uma função exclusiva Pro-Power 
Onboard. 

Este veículo utilitário elétrico foi 
concebido para se tornar a referência 
no segmento de uma tonelada e foi 
anunciado pela Ford Pro, destinada 
aos clientes de veículos utilitários. 

Esta viatura estará disponível no 
início de 2024 e é uma exclusivida-
de do Transit Center 2.0, represen-
tada no Luxemburgo pela FordSto-
re Collé.  

CONTEÚDO PATROCINADO
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10 I EDITORIAL 

A verdadeira
guerra mundial 
Há uma outra guerra  
na qual não temos  
escolha senão participar  
e vencer, sob a ameaça 
de deixarmos de existir.

26-27 I CARREIRAS 

Salário mínimo 
europeu 
O acidentado caminho 
para implementar 
um rendimento mínimo 
para qualquer  
trabalhador no espaço 
comunitário já começou  
a ser desbravado.

76-82 I VIVER 

Comunas 
de norte a sul 
Entrevistas com 
os responsáveis 
comunais dos  
municípios de  
Pétange, Clervaux
e de Echternach.  

“Consumo de energia 
tem de baixar”

Claude Turmes, ministro da Energia 

28-29 I ZOOM 
Portugueses 
no Luxemburgo
pouco generosos
As remessas dos emi-
grantes para Portugal 
voltaram a aumentar. 
Mas não em todos os 
países. Do Luxemburgo, 
pelo contrário, vai cada 
vez menos dinheiro 
para Portugal.  

88-91 I VIVER 

O lusodescendente 
que se sagrou 
campeão da 
Porsche Super Cup 
Nunca o Luxemburgo 
tinha conquistado um 
título internacional de 
alto nível no desporto 
automóvel. Dylan Perei-
ra acaba de o conseguir.
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O que é a Emporio del Uomo?
Criado em novembro de 2017, Empo-
rio del Uomo é um concept store 
único a pensar no homem de hoje-
-em-dia. A primeira loja no Luxem-
burgo surgiu no centro comercial 
Auchan, em Kirchberg. 

Emporio del Uomo destaca-se 
na vertente do lifestyle masculino 
através de um conceito inovador, 
com produtos de barbearia de 
alta gama, tratamentos spa 
e produtos exclusivos para 
homem. 

Emporio del Uomo é 
composto por três espaços: 
Il Barbiere, Uomo Spa e 
Uomo store, propondo 
uma vasta variedade de 
produtos, do agrado do 
homem no mundo atu-
al. Combina acessórios 
de moda, artigos em 
pele, livros, charutos, 
bebidas espirituosas e 
é também o local ideal 
para os apreciadores de 
vinhos com uma cuidada 
seleção de vinhos seletivos 
e acessórios. É um espaço 
onde qualquer homem se vai 
sentir em casa, um prazer para 
os gentlements com estilo. 

Emporio del Uomo inspira-se 
nas barbearias clássicas que estão 
na moda, criando uma atmosfera 
única. CENTRO COMERCIAL AUCHAN

Mike Travessa, gerente 
1

3

CONTEÚDO PATROCINADO

2

4

5

1   Navalha de barbear 35,5€
2   Gin de Christian Drouin
      Experimental: 91,90€
3   Pincel de barbear 29,00€  
      (Pelo de texugo)
4   Bolsa de viagem, 47,5€  
      com óleo de barba, 17€;  
      cera, 22€;  
      pincel de barbear, 29,00€  
      e sabão de barbear, 16€
5   Butões de punho /  
      flor de bolso: 12,00€
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RADAR | INFLAÇÃO

Inflação estabiliza, mas vai manter-se elevada 
No Luxemburgo, a inflação estabilizou mantendo-se nos 6,8% em agosto, após o pico registado 
em junho (7,4%). As previsões são, no entanto, para um período prolongado de inflação elevada.  

A
inflação anual voltou a 
subir na zona euro em 
agosto, atingindo um novo 
máximo de 9,1%, face aos 
8,9% de julho, um aumen-
to novamente motivado 
sobretudo pelos preços 

da energia, segundo a estimati-
va publicada pelo Eurostat. Já o 
Luxemburgo conseguiu travar a 
subida dos preços, mantendo-se 
como um dos países com a infla-
ção menos elevada da zona euro 
(6,8%).

De acordo com as projeções do 
Instituto Nacional de Estatística, 
Statec, a inflação deverá manter-
-se elevada até ao final do ano, 
devendo baixar para 5,3% em 
2023.  

Analisando as principais com-
ponentes da inflação da zona 
euro, o serviço estatístico comu-
nitário adianta que a energia vol-
ta a ser, de forma destacada, a 
que mais pesa (38,3%, contra 
39,6% em julho passado), se-
guida da alimentação, álcool e 
tabaco (10,6%, contra 9,8% em 
julho), dos bens industriais não 
energéticos (5,0%, contra 4,5% 
em julho) e dos serviços (3,8%, 
contra 3,7% um mês antes). 

ENERGIA CONTINUA A SER 
O PRINCIPAL MOTOR DA INFLAÇÃO 
A taxa de inflação na zona euro 
tem vindo a acelerar desde junho 

de 2021, principalmente devido 
à subida dos preços da energia, 
e a atingir valores recorde desde 
novembro. 

Os preços têm batido máximos 
nos últimos meses devido aos 
constrangimentos das cadeias de 
abastecimento, acentuados com 
as tensões geopolíticas da guerra 
da Ucrânia. 

Os dados estimados pelo Euros-
tat revelam que, tal como obser-
vado em julho, as maiores taxas 
de inflação foram registadas nos 
países bálticos, Estónia (25,2%), 
Lituânia (21,1%) e Letónia 
(20,8%), enquanto as mais baixas 
se verificaram na França (6,5%), 
Malta (7,1%) Finlândia (7,6%) e 
no Luxemburgo (6,8%). 

Em Portugal, o Eurostat estima 
que a taxa de inflação anual tenha 
sido em agosto de 9,4%, o mesmo 
valor de julho, embora o Instituto 
Nacional de Estatística (INE) 
estime que a taxa de variação 
homóloga do Índice de Preços no 
Consumidor (IPC) tenha diminu-
ído para 9,0% em agosto, face aos 
9,1% de julho, numa estimativa rá-
pida, “tendo por base a informação 
já apurada”. 

ECONOMIA EM DESACELERAÇÃO 

As perspetivas económicas para 
o Luxemburgo para os próximos 
meses não são das mais sombrias 
na Europa, mas vários setores 

importantes começam a dar sinais 
de enfraquecimento.  É o caso da 
indústria, a primeira a sofrer com 
a quebra das encomendas, mas 
também da banca e da construção 
que apesar de manterem resul-
tados positivos, continuam em 
queda. Mais preocupante é a situ-
ação no comércio, sobretudo nas 
vendas a retalho, devido à subida 
dos preços.  

Os créditos imobiliários tam-
bém estão a cair de forma acentu-
ada, com particular incidência 
nos empréstimos a taxa fixa, 
consequência direta da diminui-
ção da confiança dos consumido-
res relativamente às perspetivas 
económicas.  

CONSUMIDORES MAIS PESSIMISTAS 

O índice de confiança dos consu-
midores voltou a cair em agosto, 
com -26 pontos face a -23 em 
julho. Este indicador publicado 
pelo Banco Central do Luxem-
burgo mostra que a população 
está cada vez mais apreensiva 
relativamente à evolução da sua 
situação financeira, (-15 em julho 
para -20 em agosto) resultando 
numa cautela bastante mais acen-
tuada relativamente a investimen-
tos importantes: de -18 para -27.  

Apesar deste pessimismo cres-
cente, os inquiridos mostraram-se 
mais confiantes relativamente à 
situação económica do país.  
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um ou mais dentes perdidos e até 
mesmo prótese totais ou próteses 
fixas (pontes). 

Hoje em dia existem variadas téc-
nicas para a colocação de implantes 
dentários, sendo uma das mais van-
guardistas a utilizada pela Medical 
Art Center – sistema de navegação 
X-Guide™️. Esta técnica permite 
uma maior precisão e eficácia no 
tratamento com implantes dentá-
rios, funcionando como uma espé-
cie de GPS para a colocação dos 
mesmos. 

Este sistema permite a orientação 
interativa em tempo real da posição 
da broca durante a cirurgia, propo-

Vantagens do sistema de navegação 
X-Guide para o seu sorriso

Os implantes dentários são uma 
boa alternativa para corrigir a au-
sência de um ou mais dentes natu-
rais, possibilitando que se recupere 
o sorriso e a função mastigatória . 
São, essencialmente, dispositivos 
médicos que podem ser compara-
dos à raiz artificial do dente ausente 
e servem de suporte a uma coroa 
(o elemento protético visível seme-
lhante a um dente). 

Iniciou-se a colocação de im-
plantes dentários em meados da 
década de 1960, tornando-se cada 
vez mais populares como alterna-
tiva às próteses. Podem ser utiliza-
dos para substituir a ausência de 

cionando melhor precisão da posi-
ção, do ângulo e da profundidade 
do implante. 

Um sistema de navegação 3D di-
nâmico que permite, no mesmo dia, 
digitalizar, planear e realizar uma 
cirurgia navegada por computador. 

Com a utilização de uma tomo-
grafia computorizada e um scan-
ner intraoral do paciente, e através 
de um software - DTX Studio im-
plant -, é possível planear virtual-
mente a colocação dos implantes. 
A partir daí, o X-Guide™️, forne-
cendo uma visão de 360 graus, 
orienta o cirurgião em tempo real, 
mostrando-lhe qual a margem de 
desvio ou erro em relação ao pla-
neamento feito no software. Tudo 
isto resulta numa colocação mais 
exata do implante, elevando velo-
cidade, precisão e exatidão a novos 
níveis, enquanto, confere controlo 
completo durante toda a cirurgia, 
possibilitando adaptar o plano de 
tratamento a qualquer momento. 

A precisão é o principal benefí-
cio desta nova tecnologia. Ajuda a 
tornar a cirurgia de implante mais 
segura, precavendo possíveis lesões 
no nervo, seio maxilar, dentes ad-
jacentes e outras estruturas anató-
micas. 

Outro benefício para os pacien-
tes é que a cirurgia é mais rápida e 
confortável, pois é um procedimen-
to cirúrgico minimamente invasivo. 
Com a cirurgia navegada, pode ini-
ciar a cirurgia imediatamente sem 
esperar por um guia cirúrgico. 

MEDICAL ART CENTER
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“Construções híbridas já são 
uma opção a ter em conta”
A explosão dos preços da energia está 
a tornar a construção tradicional tão 
cara como a construção ecológica. 
Um desafio e, ao mesmo tempo, uma 
oportunidade num setor em transição. 
Entrevista com Miguel Carvalho, CEO 
da empresa Carvalho Constructions.  

Como é que os aumentos estão a im-
pactar o setor? 
Temos assistido a aumentos cho-
cantes das matérias-primas que 
são fundamentais na construção. 
O cimento e o ferro, aumentaram 
cerca de 30%. É a economia mun-
dial que impões esses aumentos 
e nós somos os primeiros preju-
dicados. Para fabricar o cimento, 
as rochas têm de ser aquecidas, 
moídas, é um processo que exige 
bastante petróleo, que provoca 
muitas emissões e que se tornou 
extremamente caro. É urgente 
uma intervenção política para tra-
var a inflação e rever o conceito de 
construção. 

Rever em que sentido? 
É necessário encontrar alternati-
vas, juntamente com os arquitetos 
e as Comunas, dar subsídios às 
famílias, incentivá-las a optar por 
construções mais ecológicas.  
Antes da crise, a construção tra-
dicional era bastante mais barata. 
Em termos puramente financeiros 
não fazia sentido optar por uma 
construção ecológica, mas ago-
ra as coisas mudaram. Com os 
preços atuais, já começa a valer a 

pena optar por soluções mais ino-
vadoras e amigas do ambiente. Se 
o Estado incentivar esse tipo de 
construção com subsídios, as coi-
sas finalmente podem mudar.  

Estamos a falar de construções em 
madeira? 
Já é possível ter uma casa toda em 
madeira, mas não há muita pro-
cura. Acredito mais nas soluções 
híbridas, com uma fundação em 
cimento e o resto com recurso a 
materiais como o barro, a corti-
ça e a madeira. São materiais que 
produzem menos emissões e que 
são mais eficientes em termos 
energéticos.  
Depois há também a questão do 
isolamento das casas e do aque-
cimento. Antes do início da crise 
energética, o gás era muito acessí-
vel e a instalação técnica era mais 
barata do que uma bomba a ca-
lor. Nos últimos meses já tivemos 
clientes que mudaram o projeto a 
meio por causa do aumento dos 
preços da energia. Querem alter-
nativas com menor consumo ener-
gético e menos emissões.  

Sente que o mercado se tornou mais 
recetivo? 
Até há pouco tempo quem investia 
em construções mais inovadoras e 
ecológicas eram os grandes inves-
tidores, sobretudo no segmento 
dos escritórios e grandes superfí-
cies comerciais. Mas nos últimos 
meses começamos a ter cada vez 

mais pedidos de clientes privados 
para esse tipo de construção.  

As empresas de construção estão pre-
paradas para essa transição? 
É um grande desafio. Tem a ver 
com a mudança de mentalidades, 
mas também depende dos recur-
sos internos da empresa. Temos 
de formar internamente o pesso-
al, tratar de toda a documentação 
ligada aos novos materiais e às 
certificações e possuir já um por-
tefólio de trabalhos que transmita 
confiança aos clientes.  

A Carvalho Constructions já tem esse 
portefólio? 
Temos participado já em vários 
projetos híbridos, construções 
em que as fundações e a cave são 
em betão, o rés-do-chão é feito 
em blocos de barro, que funcio-
na como elemento portador e ao 
mesmo tempo isolante, e o último 
andar e o sótão são em madeira.  
Uma dessas construções, em 
Bonnevoie, obteve o certificado 
Breeam (Building Research Esta-
blishment Environmental Asses-
sment Management), que é um 
dos certificados mais exigentes na 
construção em termos ambientais 
(térmica, acústica, etc.) 
Também temos feito outras obras 
de que nos orgulhamos, como é o 
caso da estrutura para a instalação 
dos painéis solares nos terrenos 
da Goodyear. É um projeto que se 
for bem aproveitado pode ajudar a 

CONTEÚDO PATROCINADO | CARVALHO CONSTRUCTIONS 
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painéis solares e vender a energia 
que produzem. Há pouco tempo 
fizemos a estrutura para a insta-
lação de uma área de cerca de 3 
mil m2 de painéis solares na Goo-
dyear, em Colmar-Berg. Penso 
que em breve mais empresas vão 
começar a aproveitar os espaços 
vazios para colocar energia solar.
No futuro há vontade de várias 
empresas aproveitarem espaços va-
zios para colocar energia solar. Nós 
fazemos a engenharia civil e toda 
a estrutura portadora dos painéis.  

O que falta para acelerar esta transi-
ção? 
A Europa está muito empenhada 
em diminuir o CO2 na constru-
ção. Há uma vontade muito gran-
de de avançar com a transição 
energética, mas tem de haver uma 
ajuda política senão é muito com-
plicado. Estamos perante grandes 
desafios, os preços da energia e 
das matérias-primas explodiram e 
tornou-se um fardo muito pesado 
para a maioria das famílias, mas 
também para muitas empresas.  

Com a inflação, as casas vão ficar ain-
da mais caras? 
Penso que no próximo ano vai 
haver uma quebra na construção, 
sobretudo junto dos promotores 
mais pequenos. Vai-se construir 
menos e para nos mantermos 
competitivos o preço dos terrenos 
tem de baixar e o Estado tem de 
atuar. 

resolver o problema da transição 
energética.  
Nós próprios investimos recente-
mente num terreno e a minha ideia 
é fazer algo inovador, mostrar que, 
com o mesmo orçamento, graças 
às construções híbridas podemos 
diminuir as emissões de CO2 e re-
duzir o tempo de construção.  

Painéis solares no Luxemburgo é uma 
alternativa viável? 
É uma forma de produzir energia 
que não resolve todos os proble-
mas, mas que pode ser um bom 
negócio para quem tem terrenos 
por utilizar, ou grandes parques 
de estacionamento, por exemplo. 
Podem cobrir essas superfícies de 
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RADAR | JUROS

Dinheiro vai ficar mais caro
Subida dos juros realizada 
pelo BCE foi maior do 
que aquilo que Christine 
Lagarde tinha sinalizado 
em julho. E para as 
próximas reuniões, estão já 
prometidas novas subidas.  
O impacto será sentido  
nas prestações de crédito  
com taxas variáveis.  

O
Banco Central Europeu 
aumentou o ritmo a que 
está a mudar a sua política 
monetária para combater a 
escalada da inflação na zona 
Euro, fazendo subir as suas 
taxas de juro de referência 

em 0,75 pontos percentuais e aler-
tando para a necessidade de novas 
subidas durante os próximos meses. 
O agravamento dos custos de finan-
ciamento decidido em Frankfurt 
deverá ter repercussões imediatas 
nas prestações de crédito. 

Em julho, pela primeira vez des-
de 2011, a entidade liderada por 
Christine Lagarde tinha realizado 
uma subida das taxas de juro de 
0,5 pontos e, na altura, a presi-

dente do BCE tinha sinalizado um 
movimento semelhante na reunião 
de setembro. 

No entanto, a persistência da es-
calada da inflação, que em agosto 
atingiu os 9,1% na zona Euro, e a 
depreciação forte do euro face ao 
dólar, que faz subir os preços dos 
produtos importados, fez com que 
os responsáveis do Banco Central 
acabassem por decidir acelerar o 
ritmo de subida das taxas de juro, 
a forma habitual de contrariar 
as pressões inflacionistas numa 
economia. 

No comunicado em que anun-
ciou a decisão, o conselho de 
governadores do BCE explicou que 
tomou esta resolução porque “a 
inflação mantém-se demasiado alta 
e deverá ficar acima do objetivo 
por um período prolongado de 
tempo”.  Com a subida de 0,75 
pontos percentuais decidida em 
setembro, o BCE passou a ter a 
sua taxa de juro de refinanciamen-
to (aquela a que empresta dinhei-
ro aos bancos comerciais no curto 
prazo) em 1,25%. A taxa de juro 
de depósito do BCE (aquela que é 
aplicada nos depósitos feitos pelos 
bancos comerciais no Banco Cen-
tral) passou a estar nos 0,75%. 

NOVOS AUMENTOS PREVISTOS ESTE ANO 
Tudo indica que, até ao final do 
ano, o BCE venha a elevar ainda 
mais as suas taxas de juro, num 
processo que denomina de “nor-
malização” da política monetária, 
depois de vários anos de taxas 
de juro historicamente baixas. 
No comunicado, os responsáveis 
do Banco Central afirmam que, 
“com base na atual avaliação, nas 
próximas reuniões, o conselho de 
governadores espera subir ainda 
mais as taxas de juro para limitar 
a procura e evitar o risco de uma 
subida persistente das expectativas 
de inflação”. 

Na prática, com a subida das 
taxas, o BCE tenta, por via de um 
aumento dos custos de financia-
mento, arrefecer o nível de consu-
mo e de investimento, na esperança 
que tal possa conduzir também a 
um abrandamento dos preços, tra-
zendo de volta a inflação na zona 
Euro para o objetivo de médio 
prazo de 2%. Importante também 
para o Banco Central é que, com 
a subida dos juros, possa evitar os 
fluxos de capital que se se estão a 
dirigir para o dólar, travando assim 
a depreciação a que tem estado 
sujeito o euro. 

RISCO PARA A ECONOMIA 

O risco, assumido pelos próprios 
responsáveis do BCE, é o de que 
este arrefecimento induzido na 
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economia acabe por conduzir a 
zona Euro para uma recessão. 
Vários indicadores económicos 
apontam já para a possibilidade 
de uma contração da economia 
europeia durante o terceiro tri-
mestre deste ano, algo que pode 
tornar-se ainda mais provável 
com a aceleração da subida dos 
juros decidida pelo BCE. 

As novas previsões do BCE 
para a economia apontam para a 
existência de um impacto nega-
tivo significativo, principalmente 
no próximo ano. Embora tenha 
revisto em alta a previsão de 
crescimento do PIB na zona Euro 
este ano de 2,8% para 3,1%, o 
Banco Central passou a projetar 
um crescimento de apenas 0,9% 
em 2023, em vez dos 2,1% espe-
rados em junho. 

As alterações das taxas de juro 
de referência do BCE refletem-se, 
de forma muito rápida e até de 
forma antecipada, nas taxas de juro 
Euribor que são o indexante da 
grande maioria dos empréstimos 
contratados. 

Nos últimos meses, a subida 
registada nas Euribor já tem signi-
ficado para as famílias e empresas 
um agravamento progressivo das 
prestações de crédito que têm de 
pagar ao banco. E, claro, quanto 
mais rápido for o ritmo de subida 
de taxas de juro seguido pelo BCE, 
mais brusco será o aumento dessas 
prestações. 
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CARREIRAS | SALÁRIOS

Salários vão aumentar duas vezes 
no primeiro semestre do próximo ano 

Do seguimento da última 
reunião tripartida, não 
haverá uma nova indexação 
dos salários antes do final do 
ano, mas estão previstos dois 
novos aumentos no primeiro 
semestre de 2023.

A
possibilidade de os 
salários aumentarem 
novamente antes do final 
do ano não se confirmou. 
Na última reunião tripar-
tida, os representantes do 
Governo, das empresas e 

dos sindicatos concordaram em 
deixar, como estava prevista, a 
próxima indexação para o primei-
ro trimestre do próximo ano. No 
segundo trimestre de 2023 está 
prevista uma segunda atualização 
dos salários.  

Esta decisão de manter o 
adiamento da indexação para 
o próximo ano, vai ao encontro 
das pretensões das empresas que 

se tinham mostrado bastante 
preocupadas com a explosão dos 
custos salariais, num contexto de 
grande instabilidade económica e 
de aumentos elevados dos custos 
das matérias-primas e da energia.  

Preocupações que fizeram eco 
junto dos responsáveis do gover-
no, preocupados com a ameaça 
que a atual espiral inflacionista 
pode representar para a econo-
mia.  

“DIFÍCIL EXPLICAR” 
Xavier Bettel reconheceu que a 
nível “político, social e humano” 
é difícil explicar aos cidadãos 
que o ‘index’ não seja aplicado 
agora, face ao aumento geral dos 
preços. “Estamos conscientes de 
que na situação atual, o aumento 
do preço para os cidadãos é uma 
realidade muito grave e que as 
faturas de energia irão aumentar 
nos próximos meses”, afirmou.  

O primeiro-ministro recordou 
que “o ‘index’ é sustentado pelos 
preços da energia” e que é neces-
sário “encontrar soluções para 

reduzir o custo dos aumentos 
energéticos”. Soluções essas que 
“devem ser preparadas em con-
junto com os parceiros sociais”, 
de forma a “preservar os empre-
gos garantindo ao mesmo tempo 
uma qualidade de vida tão boa 
quanto possível”. 

ABONO DE FAMÍLIA AUMENTOU PELA TERCEIRA 
VEZ EM SETE MESES 
Os pais passaram a receber em 
julho cerca de sete euros a mais 
por criança relativos ao abono de 
família. As prestações familiares 
são adaptadas ao custo de vida 
e têm sido indexadas à inflação 
desde o outono passado, tendo 
sido o terceiro aumento do abono 
no espaço de sete meses.  

O valor mensal atribuído por 
criança é agora de 285,41 euros 
para as famílias com um filho; 
320,11 euros (+15,61 euros) 
para as famílias com dois filhos, 
370,90 euros (+27,14 euros) para 
as famílias com três, 396,34 euros 
(+38,67 euros) para as famílias 
com quatro e 411,53 euros para 
as famílias com cinco (+50,17 
euros).  

UMA PETIÇÃO PARA SOBREVIVER  
Poder aceder aos produtos de pri-
meira necessidade independen-
temente das condições salariais 
de cada um. Foi este o mote que 
levou Christophe Jordão a lançar 
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uma petição com vista a limitar a 
escala dos preços.  

Na opinião do lusodescendente, 
atualmente, mesmo o salário mí-
nimo qualificado não chega para 
cobrir as despesas mais básicas: 
a alimentação, o aluguer da casa 
e as deslocações para o trabalho, 
com muitas pessoas a serem obri-
gadas a ter outro trabalho ou a 

vender alguns dos seus bens.  
Para resolver esta situação, 

Christophe Jordão propõe que 
o governo estabeleça limites nos 
preços dos bens de primeira ne-
cessidade, como os ovos, a fruta, 
os legumes, o arroz, a massa, o 
peixe, a carne, o leite, o queijo, 
os produtos sem lactose e glúten, 
a água e os combustíveis. Apesar 

dos transportes públicos serem 
gratuitos, Christophe Jordão aler-
ta que quem faz turnos à noite e 
vive longe do local do trabalho 
não tem alternativa ao automóvel. 
Uma situação que, na sua opi-
nião, também devia ser tratada, 
nomeadamente através da criação 
de mais linhas de autocarro e 
horários mais alargados.
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RADAR | SALÁRIOS

Dinheiro não é igual para todos
Proposta de diretiva da Comissão quer critérios comuns nos países 
e regras claras para diminuir crescente pobreza dos trabalhadores.  

A
diretiva sobre salários 
mínimos adequados eu-
ropeus, apresentada pela 
Comissão Europeia, não 
vai dar aos cidadãos da 
Escandinávia até ao Me-
diterrâneo um ordenado 

igual, com um único valor. “Se a 
Bulgária adotasse o ordenado mí-
nimo luxemburguês amanhã não 
haveria economia búlgara. Um 
salário mínimo igual para todos 
seria impossível e irresponsável”, 
disse o comissário europeu Nico-
las Schmit, responsável pela pasta 
do Emprego e Assuntos Sociais, 
pondo assim fim a especulações, 
temores e sonhos. 

O que a diretiva pretende, disse 
Schmit, é criar condições para au-
mentar salários, garantir formas de 
vida dignas para todos os europeus 
e ainda acompanhar os novos tem-
pos em que se espera que na econo-
mia digital e verde haja necessidade 
de novos conjuntos de competên-
cias. “A competitividade europeia 
não pode ser baseada na exploração 
de salários baixos”, salientou o 
comissário luxemburguês. 

A disparidade na Europa onde a 
figura do salário mínimo obrigató-
rio (SMO) existe é muito grande, 
como se pode ver na comparação 
entre a Bulgária (312 euros) e o 
Luxemburgo (2.142 euros). 

SALÁRIOS DIFERENTES, CRITÉRIOS COMUNS 
A diretiva que a Comissão apre-
sentou deverá transpor para as 
legislações nacionais um conjunto 
de critérios que farão com que 
os ordenados mínimos estejam 
acima de um valor definido em 
relação à média dos ordenados 
no país. Nicolas Schmit salientou 
que mais do que impor um valor 
fixo, a nova diretiva serve para 
dar instrumentos aos países para 
criarem ordenados mínimos mais 
justos, de acordo com a realidade 
dos países, mas também de acordo 
com uma base comum europeia. 
Haverá ainda, disse, um sistema 
de monitorização da implementa-
ção da diretiva. 

A decisão, acrescentou Schmit, 
é política: “Faz parte de um com-
promisso da própria presidente da 
Comissão quando tomou posse e 
foi renovado no discurso do Estado 
da União”. Von der Leyen falou da 
dignidade do trabalho e voltou a di-
zer que “o salário mínimo funciona 
– e está na altura de que o trabalho 
seja bem remunerado”. 

Mas também é uma decisão 
económica e social. Numa Europa 
que tem visto a pobreza entre os 
trabalhadores a aumentar na última 
década “a pandemia só veio tornar 
as coisas piores”. “Neste contexto 
de crise, temos que dar um sinal de 
que os que estão no fundo, os que 
estão em maior risco não são esque-
cidos. Não podemos ter capacidade 

de recuperar se 10% das pessoas se 
sentem esquecidas”.  

SALÁRIO MÍNIMO NÃO É 
OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS PAÍSES 

Na mesma linha de que não irá 
haver um salário mínimo igual para 
todos os europeus, também não 
haverá um sistema único para todos 
os Estados. A ideia é que em equipa 
que ganha não se mexe. 

Assim, os Estados não são obriga-
dos a adotar o SMO se o seu sistema 
(de contrato coletivo) funcionar 
bem. Pelo contrário, “há um incen-
tivo para todos os Estados-membros 
para que haja formas de negociação 
coletiva na definição dos salários 
mínimos”. Assim, em todos os países 
em que o salário mínimo é definido 
pelo governo, o papel dos parceiros 
sociais e dos sindicatos deverá cres-
cer para que seja um valor mais jus-
to, explicou Schmidt. É importante, 
explicou um técnico da Comissão, 
que não haja valores estabelecidos 
por decreto “sem haver critérios, 
nem proporcionalidade em relação 
aos indicadores económicos”. 

Quando a criação de um SMO 
europeu foi anunciada no início do 
mandato da Comissão, em dezem-
bro de 2019, e a consulta pública 
aberta pelo comissário luxembur-
guês em janeiro, os nórdicos - onde 
a tradição da negociação salarial 
pelos parceiros sociais é mais forte - 
não gostaram da ideia. 

Por: Telma Miguel Contacto
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E as conclusões agora apresen-
tadas por técnicos da Comissão 
Europeia dão-lhes razão: nos seis 
Estados-membros onde vigora o 
acordo coletivo (os nórdicos Suécia, 
Dinamarca, Finlândia e também a 
Áustria, Itália e Chipre) existe um 
menor nível de disparidade entre os 
salários mais baixos e os mais altos. 

PORTUGAL TEM O MELHOR SALÁRIO MÍNIMO
EM RELAÇÃO À MÉDIA 

Pelo contrário, é nos países onde 
vigora o esquema de ordenado 
mínimo estabelecido por lei que 
existe uma maior desproporção 
entre o salário mínimo e a média do 
que os trabalhadores no conjunto 
do país auferem. No grupo dos 21 
países com SMO, observa-se que em 
alguns o salário mínimo é demasiado 
baixo e que existem igualmente 
desvios abundantes, com trabalha-
dores a serem pagos abaixo desses 
mínimos estabelecidos. A diretiva 
sobre um salário mínimo adequado 
aplica-se, por isso, muito mais e irá 
introduzir mudanças mais profundas 
nos 21 países onde já existe a figura 
do salário mínimo obrigatório - se-
gundo disse um representante da 
Comissão Europeia. Curiosamente, 
entre o grupo de países onde vigora 
o SMO, Portugal é aquele em que o 
salário mínimo é mais alto em rela-
ção ao salário médio, ou seja, onde 
o fosso entre o salário mínimo e o 
salário médio é menor.  

1.º semestre 2022 / Fonte: EUROSTAT

SALÁRIO MÍNIMO MENSAL BRUTO NA EUROPA

O salário mínimo fixado em Portugal para 2022 é de 705 euros, mas pago em 14 
meses – com o acréscimo dos subsídios de férias e de natal –, sendo que o Eurostat 
divide o valor total por 12 meses, elevando o valor para 823 euros. 
Atualmente, 21 Estados-membros têm um salário mínimo definido por lei, enquanto 
nos restantes seis – Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia – tal só existe 
através de negociação coletiva. 
Nos países onde existem, os salários mínimos mensais variam entre 332 euros na 
Bulgária e 2.313 euros no Luxemburgo.
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ZOOM | REMESSAS

Portugueses no Luxemburgo 
menos generosos com Portugal

O envio de dinheiro  
dos emigrantes portugueses  
no Grão-Ducado para  
o país natal tem vindo  
a diminuir e está longe das 
remessas da comunidade 
lusa em França ou na 
Suíça, as recordistas.

N
o ano passado,os portu-
gueses residentes no Grão-
-Ducado enviaram um 
total de 71.850 milhões de 
euros de remessas para os 
familiares em Portugal, se-
gundo os dados do Banco 

de Portugal. Esta instituição defi-
ne remessas de emigrantes como 
“os rendimentos transferidos por 
um emigrante português a tra-
balhar no estrangeiro para a sua 
família que reside em Portugal”.

Se dividirmos este montante pe-
los cerca de 120 portugueses que 

residem no Luxemburgo, temos 
em média 600 euros por pessoa 
por ano. Muito pouco, sobretudo 
quando comparado com outros 
países com forte presença portu-
guês como a França e a Suíça.  

Desde 2018, ano em que as 
remessas do Luxemburgo foram 
de 111,910 milhões de euros, que 
estas transferências têm vindo a 
diminuir, segundo os dados do 
Observatório da Emigração que 
têm também por base os dados do 
Banco de Portugal. Nos últimos 
21 anos, este é o quarto montante 
mais baixo de remessas dos emi-
grantes do Luxemburgo para os 
seus familiares em Portugal. 

As remessas mais elevadas fo-
ram registadas em 2016, no valor 
de 124,260 milhões de euros, e as 
mais baixas em 2000, de apenas 
67,230 milhões de euros. 

A crise pandémica pode ter 
contribuído para o decréscimo de 
envio de dinheiro em 2020, no 
Luxemburgo. Contudo, “o declí-
nio foi menor do que o previsto, 
ao nível global das remessas de 

Por: Paula Santos Ferreira

Remessas 
aumentaram 5,6% no 
primeiro semestre 
As remessas dos emigrantes subiram 
5,6% no primeiro semestre deste 
ano, passando de 1.749 milhões 
de euros, nos primeiros seis meses 
de 2021, para 1.848 milhões, até 
junho deste ano, segundo o Banco 
de Portugal. 
De acordo com os dados do 
regulador financeiro, as remessas 
enviadas pelos portugueses a 
trabalhar no estrangeiro subiram 
2,72% em junho deste ano face ao 
período homólogo, contribuindo 
para a subida de 5,6% no primeiro 
semestre deste ano, em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. 



DECISÃO
OUT . NOV . DEZ . 2022 29

emigrantes”, explica o Relatório 
da Emigração Portuguesa 2021, 
do Observatório da Emigração. 

PORTUGUESES NA SUÍÇA E NA FRANÇA  
SÃO OS MAIS GENEROSOS 
Se no caso do Luxemburgo as 
remessas dos portugueses dimi-
nuíram, no quadro geral da emi-
gração portuguesa a tendência é 
de crescimento. Em 2021, Por-
tugal recebeu o valor mais alto 
dos últimos 20 anos em remessas 

dos seus emigrantes pelo mundo, 
num total de 3.677,76 milhões 
de euros, o que dá uma média de 
306,48 milhões de euros mensais. 

Os emigrantes da Suíça e de 
França são os recordistas de 
envio de remessas para Portugal, 
entre os 14 países mais represen-
tativos da diáspora e analisados 
pelo Observatório da Emigração. 

Da Suíça foram transferidos 
1.051,260 euros e da França 
1.023,450 euros pelos portugueses 
ali radicados, contribuindo os dois 

países com mais de metade do total 
de remessas recebidas por Portugal 
em 2021. Reino Unido, Angola, 
EUA e Alemanha são os outros paí-
ses de acolhimento responsáveis por 
um valor mais elevado de remessas. 
No ranking dos 14 países com mais 
remessas, o Luxemburgo é oitavo. 

De salientar que Portugal foi 
o país da União Europeia que 
apresentou o valor mais elevado 
de remessas recebidas, no ano de 
2020, indica também o Banco de 
Portugal. 

HISTÓRICO DE REMESSAS DE EMIGRANTES
Evolução entre 1996 e 2021 (em milhões de euros)

Dados: Banco de Portugal
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até tínhamos jeito para o negócio 
e decidimos preparar um plano 
para expandir. Dois dos princípios 
de base que hoje ainda se mantêm 
eram não recorrer ao crédito nem 
a investidores externos. 
A partir de certa altura percebe-
mos que precisávamos de incluir 
novos sócios, não por uma ques-
tão financeira, mas para respon-
sabilizar as pessoas que estão nos 
restaurantes. Atualmente temos 
onze restaurantes e é impossível 
estar em todo o lado. É por isso 
que não abro restaurante nenhum 
sem sócios. 

Como é que financiavam a abertura 
dos novos restaurantes sem créditos e 
sem investidores?
Praticamente todos os restauran-

LIDERANÇA | REMY MANSO | CEO GRUPO MANSO

Re
my
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an
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Com onze restaurantes e cerca de 350 
empregados, o Grupo Manso é um dos 
maiores do país no ramo da restauração. 
Uma história de sucesso construída em 
poucos anos por um pequeno grupo de  
amigos liderado pelo jovem empresário 
português, Remy Manso, de 36 anos. 

Texto de: José Campinho Fotografia: Rui Oliveira

R
Começaste com um bar, depois um 
restaurante, depois outro… hoje são 
onze. A partir de que altura é que o 
crescimento foi planeado?
Abrimos o Epic, depois o Chimi 
churry e passado um ano o Man-
so, em homenagem ao meu pai. 
Quando abrimos o terceiro restau-
rante, começámos a pensar que 
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tes que abrimos eram negócios 
que não funcionavam, mas que 
não necessitavam de grande in-
vestimento. Com o dinheiro que 
ganhávamos nos restaurantes que 
já estavam a funcionar, equipá-
vamos os novos com o material 
que faltava e fazíamos uma nova 
decoração. 

Foi esse crescimento orgânico que 
permitiu ao grupo sobreviver à 
pandemia?
Se não tivéssemos uma situação 
financeira confortável tinha sido 
muito difícil. Temos despesas mui-
to elevadas com os alugueres e os 
salários, mas não temos créditos. 
Isso foi decisivo. Mas a pandemia 
não foi o pior que nos aconteceu. 
A atual crise energética e a infla-
ção que não pára de aumentar 
vai ser muito pior. Na pandemia 
ainda havia as ajudas do Estado 
para pagar os salários, agora 
trabalhamos em pleno e mesmo 
assim não chega. 

O ministro da Energia disse que ia 
haver ajudas para as empresas que 
vissem as despesas com o gás e a 
eletricidade aumentarem…
Também disse que temos de pou-
par energia. Mas como é que vou 
explicar aos clientes que têm de 
esperar mais tempo pela comida 
porque não posso utilizar as pla-
cas a indução porque consomem 
muito? Estamos a funcionar muito 

bem em termos de frequentação, 
em alguns restaurantes estamos a 
bater recordes, mas isso implica 
gastar mais energia e não menos. 

Quais são as implicações para o 
negócio.  
De uma forma geral, os nossos 
custos aumentaram cerca de 30% 
desde o início do ano. É enorme! 
Como é possível que nos três 
últimos anos de crise os salários 
aumentaram mais do que nos 
sete anos anteriores juntos. E o 
problema não é só a massa salarial, 
é também a gestão do pessoal 
que afeta a qualidade do serviço e 

aumenta mais uma vez os custos. 
Desde a pandemia, o fluxo de 
clientes nunca mais estabilizou. 
Apesar de agora ter aumentado, 
manteve-se imprevisível. Tanto 
trabalhas muito bem, como no dia 
seguinte tens metade da sala vazia. 
É impossível de prever, não há 
uma regularidade, mas sou obriga-
do a ter o pessoal disponível. Isso 
coloca uma pressão enorme na 
qualidade do serviço e na caixa. 

Há restaurantes que correm o risco de 
fechar?
Temos a sorte de ter uma estrutu-
ra muito sólida. Para nós cairmos, 

LIDERANÇA | REMY MANSO | CEO GRUPO MANSO
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tinham de cair muitos primeiro. É 
triste, mas é a realidade. Quando 
as coisas correm mal é melhor ser 
pequeno do que grande, o tombo 
é menor. Mas quando tens uma 
certa estrutura, consegues gerir 
melhor o negócio. Quando um 
perde, o outro ganha, e vamos 
aguentando. Mas é uma situação 
muito complicada de gerir. 

A pandemia levou-vos a criar um novo 
serviço de ‘take away’. É uma aposta a 
manter?
O ‘take away’ é um negócio 
complicado, mas não tínhamos 
alternativa. Caso contrário tínha-
mos de despedir gente. Com as 
margens tão reduzidas que temos 
é complicado ainda estar a supor-
tar o custo das entregas. Em con-
dições normais não é um negócio 
em que pretendemos apostar. 

O The Game, em Differdange, e o 
Boca Loca, em Echternach, foram os 
únicos projetos fora da Cidade do 
Luxemburgo e acabaram por fechar. 
Foi uma prova que a estratégia inicial, 
de concentrar os restaurantes no 
coração da capital, era a correta?
Esses dois restaurantes fecharam 
por razões diferentes, mas inde-
pendentemente dessas razões, 
no Luxemburgo o problema que 
se coloca é sempre o mesmo: o 
volume. Para atingires uma certa 
qualidade, precisas de muitos 
clientes e mesmo a capital, a 

maioria das vezes, já é demasiado 
pequena. No último fim de sema-
na realizou-se o Campeonato da 
Europa de Ginástica e batemos 
recordes nos nossos restaurantes 
em Kirchberg, porque veio muita 
gente de fora. Falta população no 
Luxemburgo para restaurantes de 
alto nível. 

Em termos de conceito, houve 
adaptações ao modelo inicial, como 
o Piri Piri, inspirado na cozinha 
portuguesa, e do Ela, na cozinha grega, 
que parecem estar a funcionar…
Tanto um como o outro foram 
excelentes apostas, mas fizemos 
coisas que estávamos preparados 
para fazer. Temos bons chefes 
portugueses e gregos, o risco foi 
mínimo. O ‘Ela’ é pequeno, mas 
está sempre cheio. 

Que papel assume a tecnologia hoje 
em dia num grupo desta dimensão?  
A tecnologia tem um papel muito 
importante no funcionamento da 
empresa, sobretudo na gestão das 
reservas, que é um aspeto essen-
cial para gerir a rotatividade das 
mesas. Temos vindo a fazer alguns 
upgrades do sistema, mas tem de 
ser passo a passo. Investimos mui-
to na componente tecnológica. 

Em termos de gestão, o que mudou 
desde a pandemia?
Comecei a gerir mais do escritó-
rio e a passar menos tempo nos 

restaurantes. Sou muito exigente, 
mas às vezes acaba por ser contra-
producente estar ao lado dos em-
pregados. Para as coisas correrem 
bem tens de estar alerta, mas sem 
estar stressado. 
O volume de negócios já é muito 
grande e tenho consciência que 
se ajudar as equipas a darem mais 
10% é melhor do que eu sozinho 
tentar dar mais 30%. Tenho de 
delegar mais, mas, sobretudo em 
alturas como estas, é complicado.

Um dos sonhos era abrir um 
restaurante português. Está feito. Qual 
é o próximo?
Gostava de abrir um pequeno 
restaurante gastronómico. Uma 
espécie de prémio destinado aos 
nossos clientes que apreciam 
cozinha gastronómica. Não estou 
atrás de estrelas Michelin nem de 
ganhar muito dinheiro com este 
projeto. Seria um espaço pequeno, 
exclusivo, para os clientes saírem 
deliciados. 

Como vês a evolução do Grupo Manso 
nos próximos anos?
A Universidade do Luxembur-
go contactou-me recentemente 
porque um grupo de estudantes 
quer trabalhar num projeto sobre 
a expansão e internacionalização 
do Grupo Manso. Vou lá dar uma 
palestra e ouvir as propostas dos 
alunos, podem surgir ideias inte-
ressantes...
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E
stou há 22 anos em Differ-
dange. A minha esposa é 
daqui e é uma realidade que 
conheço muito bem. Este 
conhecimento ajuda bastan-
te, mas por vezes também 
complica. Quando procuras 

sinergias e precisas de encontrar 
rapidamente soluções é ótimo 
conhecer toda a gente, mas em 
contrapartida quando há algum 
problema todos vêm ter contigo.  

Por outro lado, se fosse fácil 
não era para mim, sou uma pes-
soa que gosta de desafios. Todos 
os dias acordo por volta das cinco 
horas da manhã e começo a pre-
parar o meu dia.  

Estamos num país onde temos 
a oportunidade de participar na 
eleição dos governantes locais e 
de escolher os programas eleito-
rais com os quais nos identifica-
mos e temos de aproveitar essa 
oportunidade, embora, na minha 
opinião, os eleitores acabem por 

votar no candidato.  
Sobretudo, em alturas de crise 

como esta, quando toca na cartei-
ra, as pessoas esperam respostas 
da parte dos políticos. Dois meses 
após ser nomeado vereador come-
çou a pandemia e agora que estava 
a ficar controlada vem a inflação. 

Os aumentos na alimentação, nos 
créditos imobiliários, na energia, 
vão provocar dificuldades enormes 
a muita gente. Temos discutido a 
nível comunal formas de poupar 
para poder ajudar os mais necessi-
tados, sem esquecer os outros.  

Apesar deste contexto muito 
complexo, penso que o balanço des-
tes cerca de três anos na Comuna 
foi bastante positivo. O meu sonho 
era contribuir para que as pessoas 
em Differdange se sintam em casa. 
As pessoas trabalham aqui, têm os 
seus filhos na escola. Porquê esperar 
pelo mês de agosto para viver. Seja 
que nacionalidade for, e em que 
língua for, é possível disfrutar do 

tempo que aqui vivemos.  
A festa que organizamos no 

último fim de semana é prova 
disso. Foram quatro eventos em 
simultâneo (Steel-Run, En Dag 
wéi fréier, la course des caisses au 
savons, festival de marionnettes) 
que atraíram muita gente. Penso 
que ultrapassamos a participa-
ção anterior à pandemia. Só na 
Steel-Run tivemos cerca de 600 
participantes e uma corrida de 
13km não é para todos (risos). 
Foi a primeira vez que participei 
na organização deste evento e 
penso que o balanço foi extrema-
mente positivo.  

Queríamos dar a oportunidade 
às pessoas de retomar aquilo que 
já se fazia antes da pandemia. Este 
modelo integrou também os edifí-
cios públicos para dar oportuni-
dade às pessoas de conhecerem, a 
Câmara, os liceus. Ter as portas da 
Câmara abertas com a burgomes-
tre à espera para os acolher ajuda 
a criar uma relação de proximida-
de com a população.  

Podíamos limitar-nos a orga-
nizar festas para comer e ouvir 
música, mas não é esse o objetivo. 
Queremos trazer os alunos, os 
jovens, fazê-los participarem e 
sentirem-se parte dos eventos, 
perceberem o porquê daquilo que 
fazemos. Assim desenvolve-se 
uma sinergia verdadeiramente 
importante e cultiva-se o espírito 
de “vivre ensemble”.

LIDERANÇA | PERFIL | VEREADOR DA COMUNA DE DIFFERDANGE 

Paulo Aguiar
Nunca me passou pela cabeça ter 
uma atividade política. Não é como  
se vê na televisão, exige muita dedicação,  
muito sacrifício. 

Apostar na juventude 



DECISÃO
OUT . NOV . DEZ . 2022 35



DECISÃO
OUT . NOV . DEZ . 202236



DECISÃO
OUT . NOV . DEZ . 2022 37

A
GRANDE ENTREVISTA | CLAUDE TURMES | MINISTRO DA ENERGIA

A situação é mais crítica do que se esperava 
e não se vislumbram outras alternativas no 
imediato para além de reduzir o consumo 
em pelo menos 15%. Caso essa meta não 
seja atingida, os consumidores arriscam-se 
a pagar muito caro para se aquecerem no 
próximo inverno e poderá mesmo haver cortes 
de energia às empresas. Tudo vai depender 
do consumo nos próximos meses.  
Por Madalena Queirós e José Campinho

“Se não houver gás suficiente 
alimentamos os privados

e desligamos as empresas” 

Existe o risco de rutura de 
abastecimento de gás este inverno no 
Luxemburgo? 

O Luxemburgo tem um mercado 
de gás comum com a Bélgica que é 
abastecida pela Noruega, através de 
um gasoduto. Na costa belga tam-
bém há um grande terminal para 
receber os barcos que transportam 
gás natural liquefeito. Desta forma, 
tanto a Bélgica como o Luxembur-
go estão menos expostos do que pa-
íses como a Alemanha ou Portugal 
numa Europa ameaçada pela guerra 
na Ucrânia e pelos cortes de gás 
impostos por Putin. 
No entanto, é preciso compreender 
que a Rússia assegura 40% do gás 
que é consumido na Europa e que 
ameaça acabar com esse abaste-
cimento. Temos mesmo de tomar 
medidas.  

E quais são essas medidas? 
Nos últimos seis meses, a nível eu-
ropeu foram tomadas três decisões: 
trabalhar em conjunto para trazer 
de barco mais gás liquefeito dos Es-
tados Unidos e do Qatar; encher ao 
máximo o stock de gás na Europa; 
e reduzir, no mínimo, em 15% o 
nosso consumo de gás.  
Cada país agora tem de elaborar 
um plano com três cenários: o pri-
meiro passa por reduzir em 15% o 
consumo de forma voluntária, que 
é a fase em que encontramos atu-
almente; o segundo, em caso de 
risco de abastecimento, é passar a 
uma fase obrigatória de redução 
do consumo; e o terceiro cenário, 
caso se confirme a falta de gás, é 
termos de desligar alguns clientes. 
Nesse caso, continuamos a ali-
mentar os privados e desligamos 
as empresas. 
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Essa poupança é realista? 
O nosso plano prevê um esforço 
coletivo: o Estado e as Comunas 
vão adotar medidas nos seus edifí-
cios e as empresas vão rever os seus 
processos industriais. Os cidadãos 
também devem fazer um esforço 
que passa por baixar a temperatura 
das suas casas em 1c°, que equivale 
a uma redução de 6% da energia 
gasta. É um esforço coletivo e 
estamos bem preparados: o Estado 
e as Comunas estabeleceram uma 
temperatura de 20 graus nas suas 
instalações e será reduzido o con-
sumo na iluminação pública. Uma 
boa parte da redução do consumo 
de gás virá das empresas. Mas este 
esforço do Estado, das Comunas e 
das empresas não será suficiente. É 
necessário que os cidadãos também  
façam um esforço. Não só devido 
ao problema da falta de gás, mas 
também devido aos preços que 
são muito elevados. Cada esforço 
realizado em casa é uma forma de 
reduzir a fatura da energia. 

Em outubro, a eletricidade deverá 
aumentar 35% e o gás 80%. E depois 
como vai ser? 
De forma geral, os consumidores 
pagam uma tarifa mensal fixa. 
Neste momento se o Luxemburgo 
reduzir o seu consumo do gás em 
15%, os distribuidores não serão 
obrigados a ir novamente ao merca-
do comprar a um preço muito mais 
elevado. A forma como os preços 

vão evoluir nos próximos meses vai 
depender da nossa capacidade em 
reduzir o consumo. 

Se o consumo não descer haverá 
novos aumentos? 
Se o revendedor de gás no Lu-
xemburgo tiver que ir ao mercado 
comprar mais gás haverá um 
impacto imediato. Nesta altura já se 
comprou o gás para o próximo ano, 
mas se o Luxemburgo consumir 
mais do que aquilo que tem serão 
obrigados a regressar ao mercado e 
a comprar a um preço mais elevado. 
A redução de 15% do consumo de 
gás vai permitir diminuir o valor da 
fatura, mas também vai permitir 
aos distribuidores não terem de 
comprar quantidades suplementa-
res num mercado que está cada vez 
mais caro. 
No fundo, a situação é a seguinte: 
se baixarmos o consumo em 15% 
teremos uma fatura estável, se não 
conseguirmos baixar haverá um 
novo aumento em breve.  

E que apoios estão previstos para 
fazer face aos aumentos que já foram 
anunciados? 
No ano passado, durante a reunião 
tripartida, anunciámos uma série de 
medidas: o Governo paga uma par-
te dos custos das casas aquecidas a 
gás, através de um cheque de 150 
euros. No caso dos combustíveis 
reduzimos o preço em 7,5 cêntimos 
por litro e na eletricidade também 

fizemos com que o preço se man-
tivesse estável durante 2022. Para 
além disso aumentamos o subsídio 
de vida cara e alargamos o número 
de pessoas elegíveis ao cheque-e-
nergia.  
O que posso dizer, enquanto 
ministro da Energia e em nome 
de todos os colegas do Governo, 
é que estamos conscientes da gra-
vidade da situação e que estamos 
prontos a ajudar as famílias e as 
indústrias do país. 

Como funciona esse apoio de 150 
euros?  
Quando pago o gás, pago também 
a infraestrutura que o transporta 
até minha casa. Essa infraestrutura 
representa um terço do custo. O 
governo decidiu que em 2022 vai 
pagar completamente essa parte 
da fatura. Essa ajuda num aparta-
mento representa 250 euros e numa 
casa equivale a cerca de 150 euros. 
Um valor que é deduzido automati-
camente no valor da fatura. 

Existe uma percentagem elevada de 
famílias em precariedade energética. 
O que se pode fazer para as ajudar? 
Estamos conscientes que as fa-
mílias com menores rendimentos 
estão numa situação difícil, mas 
infelizmente apenas um terço das 
pessoas que têm direito ao subsídio 
de vida cara o pedem. Há muitas 
famílias que são elegíveis e que não 
compreenderam que podem rece-
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ber 400 euros por ano, para além 
dos 1652 a 3304 euros por ano 
do subsídio de vida cara. Também 
tornamos o processo mais simples 
em termos administrativos. Basta 
ir a www.guichet.lu e preencher 
um formulário. Em breve os textos 
estarão também em português. 
Estamos desesperados porque 
aumentámos os apoios e as pessoas 
não os utilizam. Talvez seja um 
problema de falta de informação 
ou de orgulho, de acharem que não 
precisam de ajuda… 

Todas as ajudas serão feitas através de 
subsídios? 
Não nos podemos esquecer que o 
instrumento mais importante para 
garantir o poder de compra é a 
indexação dos salários. Já tivemos 
duas tranches de indexações desde 
outubro (2021) e a de abril de 2023 
irá compensar as famílias com me-
nores rendimentos.  
Existem três pilares principais: 
a indexação automática dos 
salários, as ajudas diretas ao gás, 
eletricidade e fuel doméstico e 
ainda as ajudas destinadas às fa-
mílias com menores rendimentos 
através do subsídio de vida cara 
e da energia. Temos uma quarta 
medida que prevê que as famílias 
mais desfavorecidas que não con-
sigam pagar o gás e a eletricidade 
possam dirigir-se à sua Comuna 
de forma a evitar um corte do 
abastecimento.  

A UCL apelou ao Governo para 
regulamentar o preço da energia. É 
uma possibilidade? 
Estabelecer um plafond dos preços 
é muito difícil em termos admi-
nistrativos e arriscamos que os 
revendedores de gás e eletricidade 
entrem em falência. 

As empresas estão inquietas porque 
vêm a massa salarial aumentar, as 
matérias primas encarecer e agora 
terem de pagar muito mais pela 
energia. Muitos empresários dizem 
que não conseguirão suportar todos 
estes aumentos...  
Juntamente com os dois ministros 
competentes, Franz Fayot, para a 
economia, e Lex Delles, para as em-
presas, decidimos avançar com duas 
medidas muito fortes: Colocar à 
disposição das empresas um fundo 
de 500 milhões de euros. Os empre-
endedores que tenham problemas 
de liquidez devido ao aumento dos 
preços da energia já podem recorrer 

a esse instrumento.  
A segunda medida muito im-
portante para as empresas que 
demonstrem que têm um défice 
comercial devido ao aumento dos 
preços da energia é a atribuição de 
uma subvenção. Estamos a discutir 
no Governo se podemos aumentar 
o valor destes apoios e rever certos 
critérios de elegibilidade, porque o 
próximo ano será ainda mais difícil. 

Qual é a solução para acabar com a 
dependência energética em relação à 
Rússia? 
A primeira solução é baixar o con-
sumo de energia. Por exemplo, os 
novos edifícios construídos no Lu-
xemburgo são obrigados a construir 
de forma a garantir maior eficiência 
energética. É necessário acelerar 
o desenvolvimento das energias 
renováveis, seja solar ou eólica. 
Hoje em dia ter um painel solar no 
telhado e transformar essa energia 
em eletricidade é rentável. Um dos 
meios de reduzir a fatura de energia 
nos próximos anos é colocar painéis 
solares nos edifícios.  

Há apoios do Estado para os instalar? 
Aumentámos esses apoios que 
podem ser consultados em clima 
bónus. Para incentivar esse auto-
consumo, a subvenção utilizada 
para os painéis solares agora vai 
passar a ser utilizada também para 
as baterias.  
Tal como já acontece nas habitações, 

“Baixar a 
temperatura
das casas em 1c°,  
equivale já a uma 
redução de 6% 
da energia gasta”
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as empresas também vão ser contem-
pladas. O empreendedor receberá 
um apoio no investimento em painéis 
solares, que diminuirá o preço do 
consumo da energia elétrica. 

Quanto tempo vai durar esta 
dependência? 
A chantagem de Putin pode durar 
este inverno e o próximo. Depois 
acabou. Em 2024 não seremos mais 
dependentes do gás da Rússia. Te-
mos de apostar nas energias renová-
veis e trazer gás de outras partes do 
mundo. Para isso, a Europa criou 
uma central de compras para poder 
agir coletivamente e conseguir me-
lhores preços no mercado. 

A Europa não devia ter pensado mais 
cedo nas consequências energéticas 
das sanções que impôs à Rússia? 
O grande erro da Europa foi em 
2014, quando Putin invadiu a 
Crimeia. A Europa impôs embargos 
a certos produtos, mas continuou 
a comprar gás russo. Sobretudo a 
Alemanha foi demasiado inocente. 
Quando estamos dependentes a 
40%, não conseguimos mudar as 
coisas em seis meses. Devíamos 
ter tomado as decisões corretas em 
2014. Nessa altura estava no Par-
lamento Europeu e bati-me contra 
a construção da segunda pipeline, 
Nord Stream 2. Alertei que não 
era possível ter Putin a violar as 
leis internacionais, a invadir um 
país independente, e continuarmos 

a aumentar a nossa dependência 
energética em relação a esse país. 
Mas, na altura, a Alemanha não deu 
ouvidos e não retirou esse instru-
mento de chantagem a Putin. 

Fala-se de um possível retorno ao 
carvão para fazer face, no imediato, à 
penúria do gás. Qual é a sua posição 
relativamente a esta possibilidade? 
Na reunião dos ministros de Ener-
gia dos 27, todos concordaram que 
agora é preciso acelerar a aposta nas 
energias renováveis, para estarmos 
menos dependentes da chantagem 
de Putin e de outros autocratas e 
para combatermos de forma mais 
eficaz as energias fósseis que estão 
na origem das alterações climáticas.  
Nesta crise, há certas unidades de 
carvão que podem ser reativadas 
durante seis meses. Se for neces-
sário fazê-lo não teremos escolha. 
Uma coisa é certa, a Europa vai 
acelerar esta política de erradicação 
das energias fósseis e acabar com a 
atual chantagem. 

A energia nuclear volta a ser hipótese? 
Construir uma nova central nuclear 
que durará 15 a 20 anos e que é 
quatro vezes mais cara do que a 
energia solar ou eólica… ? Por essa 
razão poucos governos apostam na 
energia nuclear, porque não é eficaz 
e é muito cara.  
E quanto às centrais nucleares 
existentes, o problema atualmente 
é que, por exemplo, em França, 
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“A eletricidade de 
amanhã é a solar 
e a eólica, tanto na 
terra como no mar. 
Portugal tem vários 
projetos eólicos 
flutuantes 
na sua costa. 
É esse o futuro” 
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dos cerca de 56 reatores existentes, 
apenas 27 estão a funcionar. Os 
reatores estão cada vez mais velhos 
e têm problemas técnicos graves 
de corrosão. A energia nuclear não 
é muito fiável e o exemplo francês 
demonstra-o.  

Quando é que vai ser possível saber 
como vai ser o inverno? 
De forma a clarificar a situação da 
eletricidade para este inverno, os 
ministros da Energia da Alemanha, 
da França, do Benelux e da Suíça 
vão-se reunir com os distribuidores 
europeus que fazem as estimativas. 
Em função desta troca de informa-
ções iremos ver se haverá ou não 
uma penúria de eletricidade e de 
gás neste inverno e se será necessá-
rio tomar medidas suplementares. 

Há consumidores que face à diferença 

nos aumentos dos preços, dizem que 
vão desligar o aquecimento a gás e 
substituir por aquecedores elétricos…
É muito má ideia. Primeiro porque 
o preço da eletricidade também au-
mentou e segundo porque tem um 
rendimento muito mau e irá fazer 
disparar o consumo de gás, que 
alimenta as centrais elétricas.  

O reator do ITER poderá ser a fonte de 
energia do futuro? 
Se for esse o futuro não teremos 
eletricidade antes de 2080. A eletri-
cidade comercial do reator de fusão 
só estará disponível em 2080, para 
os otimistas, e uma unidade custa 
mais de 20 mil milhões de euros. A 
eletricidade de amanhã é a solar e a 
eólica, tanto na terra como no mar. 
Portugal, por exemplo, tem vários 
projetos eólicos flutuantes na sua 
costa. É esse o futuro.  

“Não podemos 
esquecer que o 
instrumento mais 
importante para 
garantir o poder de 
compra é a indexação 
dos salários” 
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ECONOMIA | CRISE DO GÁS

Textos de: José Campinho, Diana Alves e Telma Miguel

“O nosso stock de gás na Europa está 
bem, mas não chega caso a Rússia 
feche as torneiras”, alertou o ministro 
da Energia, na apresentação do plano 
luxemburguês para poupar energia. 
A solução imediata passa por reduzir 
substancialmente o consumo em todos 
os países, com a União Europeia a 
estabelecer como meta uma redução de 
15%. Caso esta meta não seja atingida, 
a União Europeia poderá avançar com 
a imposição de novas medidas. Mas o 
risco não é só ser obrigado a racionalizar 
o gás. O primeiro-ministro já avisou que 
a fatura energética vai subir de forma 
extraordinária nos próximos meses. De 
acordo com as previsões do fornecedor 
de energia Enovos, a conta anual de gás 
de uma família de quatro pessoas poderá 
ultrapassar os 6 mil euros, ou seja, um 
aumento da ordem dos 100%. E não se 
perspetiva outra alternativa que não seja 
reduzir drasticamente o consumo.
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N
o Luxemburgo, a fatura anual 
do gás de uma família de qua-
tro pessoas poderá ultrapassar 
os 6 mil euros. Mas as más 
notícias não ficam por aqui. 

A eletricidade também vai subir 
35%. Como se já não bastasse, em 
entrevista à Decisão, o ministro da 
Energia, avisou que se o consumo 
não diminuir substancialmente nos 
próximos meses, os preços poderão 
voltar a aumentar e de forma ainda 
mais acentuada. 

Quando no mês de agosto, Nuno 
Ribeiro da Silva, presidente de um 
dos principais fornecedores de ele-
tricidade em Portugal avisou que, a 
seguir ao verão, os preços podiam 
aumentar mais de 40%, gerou-se 
uma onda de revolta, com o gover-

no de António Costa a colocar a 
empresa sob vigilância do Estado. 
Um mês depois, constatou-se que 
este cenário, classificado de “alar-
mista” pelo Ministério do Ambien-
te, afinal de contas era otimista.  

No Luxemburgo, a situação não 
é muito melhor, embora Claude 
Turmes, ministro da Energia, se 
sinta mais seguro relativamente ao 
seu principal fornecedor de gás: 
“estamos numa situação mais favo-
rável do que outros países porque 
a maioria do nosso gás vem da 
Bélgica, proveniente da Noruega”. 
Isto não significa, no entanto, que 
os preços sejam vantajosos. 

EXPLOSÃO DO GÁS
Segundo Claude Simon, diretor de 

vendas da Enovos, a eletricidade vai 
sofrer um aumento da ordem dos 
35%. O equivalente a uma despesa 
adicional de cerca de 300 euros por 
ano só com a eletricidade. 

Já a fatura do gás vai aumentar em 
cerca de 80% a partir de outubro. 
Um aumento que, apesar de já ser 
extraordinário, nesta altura, repre-
senta o melhor dos cenários. “Se 
conseguirmos diminuir substan-
cialmente o consumo, depois deste 
aumento (em outubro), os preços 
deverão estabilizar ao longo do ano. 
Mas se continuarmos a gastar como 
gastávamos, os fornecedores de 
energia vão ser obrigados de ir com-
prar gás ao mercado a preços muito 
mais elevados e as faturas para os 
consumidores vão de novo aumen-
tar”, explicou Claude Turmes, numa 
entrevista concedida à Decisão dias 
antes da reunião tripartida. 

MAIS DE 6 MIL EUROS POR FAMÍLIA
Semanas antes, a Enovos tinha di-
vulgado simulações com as despesas 
do gás por agregado familiar. De 
acordo com esses cálculos, um casal 
com duas crianças, com um con-
sumo médio de 3.300 m3 por ano, 
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500 euros por mês
pelo gás e eletricidade?
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vai passar a pagar 5.400 euros em 
vez de 3.050 euros. O equivalente a 
450 euros por mês só para o gás. Se 
acrescentássemos as taxas relativas 
à utilização da rede, que o Estado 
decidiu subsidiar, a fatura seria de 6 
mil euros por ano, ou seja, 500 euros 
mensais. E só estamos a falar do gás. 
Falta ainda a água e a eletricidade. 

Feitas as contas, a partir de outu-
bro, uma família que gastasse 250 
euros mensais em encargos (que 
incluem as três faturas), se mantiver 
o mesmo consumo, passará a ter de 
desembolsar perto de 500 euros. 

CENÁRIO PESSIMISTA
Apesar de já serem difíceis ou mes-
mo impossíveis de suportar para 
muitas famílias, estas projeções são 
otimistas. Aliás, a médio prazo nem 
sequer são realistas. Na realidade, 
nesta altura, só há dois cenários 
possíveis: consumir menos energia, 
mas ainda assim pagar bastante 
mais porque o gás e a eletricidade 
são mais caros, ou continuar a con-
sumir o mesmo e ver os preços vol-
tarem a aumentarem substancial-
mente daqui a dois ou três meses. 

Retomando o exemplo da família 
que antes de outubro gastava 250 
euros em encargos, ou diminui o 
consumo e passa a pagar cerca de 
400 euros por mês, ou continua 
como antes e daqui a alguns meses 
está a pagar 600 ou 700 euros. 

Até onde poderá ir esta escalada 
dos preços, ninguém sabe ao certo. 

Mas as previsões não apontam 
para uma melhoria a curto ou mé-
dio prazo. Bem pelo contrário. 

A RAIZ DO PROBLEMA
Apesar do inegável impacto na 
evolução dos preços, a procura tem 
apenas um efeito multiplicador. A 

“Consumidores 
estão com medo”
Em entrevista à rádio 
estatal, 100.7, o diretor da 
União Luxemburguesa dos 
Consumidores (ULC), Guy Goedert, 
repetiu o pedido ao Governo 
para regulamentar os preços da 
energia, referindo que este “jogo 
do sobe e desce dos preços” faz 
com que as pessoas se sintam 
inseguras e que “os consumidores 
estão com medo”. Um receio que 
se estende não só aos aumentos, 
mas inclusive à possibilidade 
de ficar sem aquecimento 
durante o inverno, refere. 
Confrontado com esta proposta, 
Claude Turmes, em entrevista à 
Decisão, respondeu que “colocar 
um limite máximo nos preços 
poderia condenar à falência 
os fornecedores de energia 
que poderiam ser obrigados a 
comprar gás mais caro do que o 
preço de venda”, explicou. Para 
fazer face à expiral inflacionista, 
o diretor da ULC, pediu ainda 
ao governo para aumentar pelo 
menos para o dobro o subsídio 
de vida cara e para aumentar a 
contribuição do Estado no preço 
dos combustíveis. 

raiz do problema está na dependên-
cia energética em relação à Rússia, 
um país com quem estamos em 
conflito. Um erro estratégico, cuja 
responsabilidade cabe em grande 
parte aos países que mais neces-
sitam de energia, em especial a 
Alemanha. “Desde 2014, quando a 
Rússia invadiu a Crimea, que alertei 
que tínhamos de reduzir a nossa de-
pendência energética relativamente 
à Rússia e que era urgente investir 
nas energias renováveis”, recorda 
Claude Turmes. “A Alemanha não 
quis ouvir e hoje estamos nesta 
situação”, lamentou. 

Uma situação que não se vai 
resolver tão cedo. A “imprevisibi-
lidade das entregas de gás russo”, 
continuará a ter “uma influência 
decisiva no preço nos mercados 
grossistas nos próximos meses”, re-
fere a Enovos, admitindo estarmos 
numa “situação geopolítica difícil”. 

Para Claude Turmes, será neces-
sário esperar até 2024, “para nos 
livrarmos definitivamente da depen-
dência russa”, o que não significa o 
regresso aos preços a que estávamos 
habituados. Na opinião da maioria 
dos especialistas, o acesso à energia 
barata acabou. “Vamos ter de nos 
preparar para um inverno difícil” e 
para evitar males maiores “vamos ter 
de nos habitar a poupar energia”. 

SITUAÇÃO INSUSTENTÁVEL
Citado pela RTL, Alain Fürpass, 
diretor da SUDenergie, alertou 
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N
a apresentação do plano de 
poupança de gás, o ministro 
da Energia, Claude Turmes, 
avisou que apesar dos es-
forços de reabastecimento 

bem-sucedidos, o país poderá não 
ter gás suficiente para este inverno. 
Em caso de necessidade, o Luxem-
burgo já tem preparado um plano 
de emergência. 

“Estamos a viver tempos difíceis”, 
sublinhou o ministro da Energia 
num discurso em que apelou ao 
esforço coletivo de toda a popula-
ção. Claude Turmes, classificou a 
atual crise energética de “grande 
desafio para a sociedade”, tanto no 
Luxemburgo, como na Europa, que 
estabeleceu como meta uma dimi-
nuição do consumo de 15%. 

Um objetivo que levou Claude 
Turmes a apresentar uma série de 
medidas a adotar. Uma das mais 
impactantes é o aquecimento das 
casas. “Um grau a menos em casa 
é uma diminuição do consumo de 
6%”, sublinhou. Uma medida que 

se irá aplicar a todos os edifícios 
públicos, cujo aquecimento passará 
a não ultrapassar os 20 graus e que 
se estenderá a todas as comunas 
do país, referiu Taina Bofferding, 
ministra do Interior. 

Entretanto, algumas das princi-
pais autarquias do país, como a ca-
pital e Esch-sur-Alzette, decidiram 
avançar já com os seus próprios 
planos de poupança energética 
adotando uma série de medidas 
relativas às rotinas de trabalho com 
vista a reduzir o desperdício de 
energia. 

A iluminação também será alvo 
de cortes, embora para já digam 
apenas respeito aos edifícios públi-
cos, ao contrário de países como a 
Espanha que já impuseram cortes 
de luz em certos setores, a partir 
de determinadas horas, incluindo 
no comércio. 

No Luxemburgo a poupança 
de eletricidade está prevista no 
interior e exterior dos edifícios 
públicos, estando contempladas al-
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Reservas de gás podem
não chegar para o inverno

que as tentativas para atenuar 
a volatilidade dos preços estão 
a chegar ao limite. Segundo 
o responsável, têm sido feitos 
esforços para atenuar os preços 
para o consumidor, para que estes 
não sofram com as flutuações do 
mercado. No entanto, a situação 
estará a ficar insustentável.

Perante isto, o ministro da 
Energia adianta que além de 
manter o subsídio temporário das 
taxas da rede de gás, o Governo 
deverá avançar com “medidas 
específicas para ajudar todos 
aqueles que mais sofrem com 
o aumento dos preços do gás”. 
Mas enquanto não são decididas, 
Claude Turmes recomenda aos 
residentes do Grão-Ducado 
que sigam as recomendações de 
poupança energética no site ener-
gie-spueren.lu.

“Estou consciente de que estes 
aumentos de preços representam 
um pesado fardo para muitos 
cidadãos e empresas”, reconheceu 
Claude Turmes, adiantando que 
serão necessárias mais políticas 
para fazer face a esta escalada de 
preços da energia, sobretudo diri-
gidas às faixas mais vulneráveis da 
população. Recorde-se que já está 
em vigor o acordo europeu sobre 
a redução do consumo de gás. O 
objetivo é que os países da União 
Europeia reduzam o seu consumo 
em 15% no período de agosto de 
2022 a março de 2023.



DECISÃO
OUT . NOV . DEZ . 2022 47



DECISÃO
OUT . NOV . DEZ . 202248

ECONOMIA | CRISE DO GÁS

gumas exceções, como no caso dos 
lares de idosos. Uma medida, que 
indiretamente permitirá “poupar 
gás, já que as centrais elétricas que 
produzem eletricidade são alimen-
tadas a gás”, explicou o ministro 
da Energia. 

MAIS COMPLICADO PARA AS EMPRESAS
Mas nem todas as medidas depen-
dem da boa vontade e responsabi-
lidade dos utilizadores. Para muitas 
empresas a energia é o principal 
motor de produção, alertou o 
vice-presidente da Câmara do Co-
mércio, Fernand Ernster. A braços 
com custos de produção elevadíssi-
mos devido à recente explosão dos 
preços, muitas empresas simples-
mente não dispõem de margem 
de manobra para diminuir o seu 
consumo energético. 

Um argumento que não impede 
Lex Delles, ministro das Classes 
Médias, de apelar a mais um esfor-
ço por parte das empresas, salien-
tando que estas já estão a receber 
ajudas do Estado para atenuar o 
impacto da subida dos preços, des-
tacando também o apoio prestado 
pelas várias federações profissio-
nais às empresas na elaboração de 
planos de poupança energética.  

Planos que passam muitas vezes 
por simples transformações de 
eficiência energética que visam 
limitar os desperdícios de calor, 
através das portas, das janelas e 
dos tetos. 

Bases de dados 
na mira do ministro
O ministro da Energia do Grão-
Ducado vai propor aos colegas 
europeus a diminuição da energia 
destinada à refrigeração das grandes 
centrais de bases de dados para lidar 
com a crise de preços energéticos.
Se a UE pede aos cidadãos que 
poupem energia “isso também 
deveria acontecer para as bases 
de dados”, disse Claude Turmes à 
entrada da reunião em Bruxelas. 
“Se pedimos aos cidadãos para não 
aquecerem demasiado as casas, 
porque não pedimos aos centros de 
dados que, em vez de manterem as 
temperaturas a 18ºC o façam a 24ºC 
ou 25º C”. 
Nas suas contas, esta esquecida fonte 
de consumo de energia em toda a 
União Europeia poderia resultar 
numa poupança equivalente “a cinco 
vezes o gasto de eletricidade do 
Luxemburgo”.
Outra iniciativa do Luxemburgo, 
segundo contou aos jornalistas 
Claude Turmes, foi a de pedir à 
entidade que reúne os maiores 
fornecedores que antecipassem o 
relatório de previsões de inverno, 
que normalmente é publicado a 1 de 
dezembro. A questão para Turmes, 
é que a UE tem de perceber muito 
bem com o que conta para o inverno 
difícil que se aproxima. “E baseado 
nisso e baseado no teste de stress 
alemão vamos saber melhor quão 
profunda é a crise na eletricidade”.

TAXAR LUCROS EXCESSIVOS
Claude Turmes também se mostrou 
favorável à proposta da Comissão 
de pedir a todos os consumidores 
que reduzam o consumo de eletri-
cidade nas horas de mais procura, 
porque é nessa altura que é impos-
sível não usar o gás para a produzir, 
o que faz disparar os preços.

Porém, salientou que a gravidade 
da crise foi atenuada com o traba-
lho feito nos últimos meses: “Temos 
que ter consciência de onde estáva-
mos antes do início da guerra, com 
40% de dependência do gás russo, 
nenhum armazenamento e nenhu-
mas medidas de poupança”. 

Mas com o evoluir da situação, 
considerou que “em tempo record, 
enchemos os depósitos, porque te-
mos uma regulamentação europeia 
e porque está a funcionar muito 
bem o objetivo de redução do uso 
de gás de 15%, que foi levado mui-
to a sério em todos os países”. 

Em relação à plataforma con-
junta de compra de gás a outros 
fornecedores de confiança, entende 
que “tem de ser melhorada”. 
A outra proposta apresentada 
pela presidência checa da UE e 
aprovada pela Comissão, de taxar 
as margens de lucro inesperadas 
(devido à guerra na Ucrânia e 
manipulação dos preços feita pela 
Rússia) é apoiada pelo Luxembur-
go. “É altura de ver se esses lucros 
são excessivos e devolvê-los aos 
consumidores”, frisou. 
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À
medida que o verão começa 
a chegar ao fim, são conhe-
cidas as primeiras medidas 
que os países europeus 
pretendem implementar 

para poupar gás, na sequência da 
guerra na Ucrânia e das sanções 
à Rússia, principal fornecedor 
desta fonte energética à União 
Europeia.

O impacto noutras fontes de 
energia, como a eletricidade, e em 
vários setores económicos está a 
pressionar os números da inflação 
de forma generalizada, assim 
como o preço dos alimentos. Os 
países preparam, por isso, várias 
medidas para poupar e conter 
a escalada de preços, mas o seu 
impacto social começa também a 
fazer-se sentir...

Países anunciam medidas 
para poupar energia 

O impacto das decisões de vários governos europeus já está a ter 
alguns reflexos sociais, sobretudo no Reino Unido, onde o preço 
máximo da energia no país foi atualizado para quase o dobro.

Por: Ana Tomás

Portugal
Em Portugal foi anunciado pela 
EDP, líder de mercado, o aumento 
médio de 30 euros na fatura do gás 
das famílias, a partir de outubro, 
aos quais são acrescidos entre cinco 
a sete euros de taxas e impostos.
Para os cerca de 433.300 (dois 
terços) dos 650.000 clientes 
residenciais, que representam os 
consumos mais baixos, a subida do 
preço do gás terá um impacto mé-
dio de 18 euros mensais, antes de 
taxas e impostos, ou seja, o aumen-
to rondará os 22 euros, segundo as 
contas da agência Lusa.

 A EDP Comercial justificou a 
decisão com a escalada de preços 
do gás nos mercados interna-
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cionais, nos últimos meses, uma 
situação que foi agravada pela 
guerra na Ucrânia e as restrições 
ao abastecimento de gás russo, o 
que fez também aumentar o preço 
em outros mercados, como, por 
exemplo, no gás proveniente da 
Argélia.  

Além da EDP, também a Galp 
vai aumentar os preços do gás 
natural em outubro, num “valor 
a indicar brevemente”, adiantou 
à Lusa fonte oficial da compa-
nhia, apontando igualmente a 
“volatilidade” e aumento do custo 
como razões para a atualização dos 
preços.

Entretanto, o Governo anunciou 
que vai propor o levantamento 
das restrições legais existentes, 
para permitir o acesso às famílias 
e pequenos negócios ao mercado 
regulado, face aos aumentos anun-
ciados por estes distribuidores.

Alemanha
Um dos países mais dependentes 
do gás russo, a Alemanha, come-
çou a aplicar, desde 1 de outubro 
e com fim previsto para março de 
2024, uma taxa sobre o gás que 
foi fixada em 2,4 cêntimos de euro 
por quilowatt hora. 

O governo alemão pretende im-
por a taxa aos consumidores para 
ajudar a financiar o apoio aos for-
necedores, mas ao mesmo tempo 

está a tentar restringir o subsídio 
apenas às empresas que deverão 
precisar de ajuda.

Essa restrição está a ser con-
templada depois do coro de 
críticas no país sobre o aumento 
dos lucros de algumas empresas 
de energia. Tem havido também 
apelos generalizados para um im-
posto adicional sobre as empresas 
energéticas cujos lucros aumen-
taram devido à crise, embora, 
para já, o ministro das Finanças, 
Christian Lindner, tenha excluído 
tal medida.  

Ao mesmo tempo, como noti-
ciou a AFP, o executivo germânico 
decidiu reduzir temporariamente 
o IVA sobre o gás, de 19% para 
7%, até março de 2024, para aju-
dar os consumidores a lidar com o 
aumento dos preços.

Infraestruturas, como as dos 
transportes públicos, também 
terão de se adaptar, estando já 
previstas alterações na rede ferro-
viária. Os comboios responsáveis 
por entregas de carvão e petróleo 
vão passar a ter prioridade sobre 
os comboios de passageiros para 
assegurar o fornecimento de ener-
gia do país, anunciou o governo 
alemão.

No que respeita ao consu-
mo doméstico, algumas lojas já 
comunicaram que estão esgotar 
o stock de aquecedores elétricos, 
procurados como substitutos para 
o tradicional aquecimento a gás.

As cidades e instituições polí-
ticas também já estão a anunciar 
poupanças. O Senado de Berlim 
quer cortar pelo menos 10% do 
seu consumo de energia e Hanno-
ver baixou a temperatura da água 
nas piscinas públicas aquecidas e 
desligou a água quente em todos 
os edifícios da cidade. A ilumina-
ção urbana também foi desligada 
ou reduzida em edifícios e equipa-
mentos públicos de várias cidades.

Suíça
O governo suíço anunciou que 
pretende reduzir o consumo de 
gás em 15%, este inverno, seguin-
do a proposta da União Europeia.
O país, que não pertence à UE, 
não tem instalações de armaze-
namento de gás no seu território 
e está inteiramente dependente 
das importações e, de acordo 
com a AFP, até três quartos das 
entregas de gás são feitas através 
da Alemanha, pelo que o país será 
afetado pela escassez desta fonte 
de energia no país vizinho.

A 16 de fevereiro, a Suíça, que 
tem mais de 680 centrais hidro-
elétricas, já tinha decidido criar 
uma reserva hidroelétrica para o 
inverno de 2022/2023. Mas face à 
iminente escassez também de ele-
tricidade, o governo declarou, este 
mês, ter iniciado negociações para 
definir centrais elétricas de reserva 
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que seriam alimentadas por gás 
ou petróleo, para poder recorrer 
a estas centrais de reserva a partir 
do final do próximo inverno e em 
casos excecionais.

Entretanto, o governo suíço, 
que em último recurso também já 
admitiu poder ter de fazer apagões 
alternados na rede elétrica no 
inverno, vai lançar em breve uma 
campanha de poupança a nível na-
cional para informar a população 
e as empresas de medidas simples 
e rápidas para poupar energia. 

As cidades, municípios, cantões 
e o governo federal assinaram uma 
carta, recentemente, para acelerar 
o desenvolvimento das redes tér-
micas a fim de reduzir o número 
de sistemas de aquecimento a 
petróleo e gás.

França
A preparar a contestação que se 
avizinha, face a esta espécie de 
austeridade energética, Emmanuel 
Macron fez um discurso polémico, 
onde citou os efeitos da guerra na 
Ucrânia e a crise climática, falou 
no “fim da abundância” - em “li-
quidez”, “produtos tecnológicos”, 
matérias-primas ou água - e no 
“fim do óbvio”, como a democra-
cia, e “o fim do descuido”.

Admitindo que face a este con-
texto, os franceses “possam reagir 
com grande ansiedade”, Macron 

apelou ao governo para “respeitar 
a palavra dada e os compromis-
sos assumidos”, e para “reafirmar 
uma unidade muito forte”.

O discurso presidencial pode 
indiciar que mais medidas estarão 
a caminho para poupar energia, 
numa França também afetada 
pelos incêndios de verão.

Em julho, o governo anunciou 
medidas para conter o consumo 
energético, como a interdição de 
publicidade luminosa à noite, 
exceto nas estações de comboios e 
aeroportos ou a proibição da ma-
nutenção das portas abertas nas 
lojas quando o ar condicionado ou 
o aquecimento estão ligados.

Macron também tem instado 
empresas, cidadãos e administra-
ções locais a trabalhar em planos 
de contingência para evitar um 
inverno difícil.   

Reino Unido
No Reino Unido a contestação so-
cial já se começa a fazer sentir. O 
preço máximo da energia no país 
foi atualizado para quase o dobro.
Segundo noticia a agência Lusa, o 
novo valor fixado pelo regulador 
britânico, o Ofgem (Office of Gas 
and Electricity Markets) para o 
‘teto’ de preços [price cap], que 
entrou em vigor a 1 de outubro, 
ultrapassa as 3.500 libras (4.144 
euros), segundo especialistas do 

mercado energético.   
O Ofgem tinha aumentado o 

valor em 54% em abril, situando 
a despesa média anual em 1.971 
libras (2.335 euros ao câmbio 
atual). 

O preço máximo que as empre-
sas de energia estão autorizadas a 
cobrar aos seus clientes é determi-
nado de acordo com as variações 
dos preços nos mercados interna-
cionais e outros custos. 

A energia já é um dos principais 
fatores para a taxa recorde de in-
flação no Reino Unido, de 10,1%, 
que economistas do banco de 
investimento Citi e da Resolution 
Foundation estimaram poder che-
gar aos 18% em 2023. O Banco 
de Inglaterra antecipou que o país 
vai entrar numa “longa recessão”. 

A crise de preços começa a 
refletir-se em instabilidade social 
e política, com greves em vários 
setores. 

Os partidos Trabalhista e Libe-
rais Democratas exortaram o Go-
verno a congelar já os preços para 
impedir um agravamento da crise 
do aumento de custo de vida, que 
também está a pesar nos custos 
com alimentação e transportes. 
Em maio, o governo britânico 
tinha anunciado um apoio de 400 
libras (474 euros) por agregado 
familiar para reduzir o impacto do 
aumento, além de apoios adicio-
nais a famílias com rendimentos 
baixos, inválidos e reformados.
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Textos de: Jorge Duarte

Analista financeiro independente registado na CMVM 

e membro da Ordem dos Economistas em Portugal.

ONDE
INVESTIR

EM ÉPOCA
DE

A inflação galopante 
dos últimos meses e a 

volatilidade dos mercados 
bolsistas estão a empurrar 

os investidores para valores 
refúgio como o ouro. 

Inclusive algumas obrigações 
do tesouro consideradas de 

risco moderado estão sob 
pressão desde a invasão 
russa a 24 de fevereiro. 

IN
CER
TE
ZA
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VALORES DE REFÚGIO VS. MERCADOS GLOBAIS

OURO

MERCADOS DE OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES SUBERANAS - DÓLAR / EUA

OBRIGAÇÕES SUBERANAS - IENA / JAPÃO

obrigações globais

MERCADOS DE AÇÕES

AÇÕES DO SETOR - SAÚDE

AÇÕES DO SETOR - ALIMENTAR

AÇÕES DO SETOR - TELECOMUNICAÇÕES

AÇÕES DO SETOR - UTILITIES

AÇÕES GLOBAIS

FINANÇAS | CISNE NEGRO

O 
ouro, o dólar, o iene, ou as ações 
“defensivas”, são considerados 
valores refúgio. Devem fazer par-
te da estratégia de investimento 
pois limitam os riscos.

Quando ocorre um evento 
inesperado, muitos investidores 
cedem ao sentimento de pânico, 
desencadeando fluxos de capital 
(previsíveis). Nesse caso, retiram 
o dinheiro dos ativos de maior 
risco, nomeadamente das ações e 
das obrigações de empresas menos 
sólidas, canalizando-o para investi-
mentos considerados seguros. 

É caso do ouro e dos títulos de 
dívida soberana de “maior quali-
dade” e denominados em moedas 
de referência. Tipicamente, o dólar 
norte-americano e o iene japonês 
são as divisas preferidas, à frente 
do euro e do franco suíço.

Regista-se igualmente que, em 
caso de crise, certos setores regis-
tam quedas em bolsa inferiores à 
média. Tradicionalmente, são os 
setores mais cruciais para uma 
“vida normal” e também conhe-
cidos por defensivos por serem 
menos sensíveis à conjuntura eco-
nómica: saúde, utilities (serviços 
públicos: água e energia), teleco-
municações e alimentação.

O quadro neste artigo mostra o 
desempenho de alguns tradicionais 
valores refúgio, durante o primeiro 
mês, após o espoletar da pandemia 
do coronavírus no Ocidente e o 
início da guerra na Ucrânia. 

Valores de refúgio: 
o que são e como investir
DESEMPENHO DOS VALORES DE REFÚGIO

COVID-19

-7,4%

3,7%

0,6%

-2,1%

-20,7%

-21,6%

-24,7%

-25,9%

-29,7%

GUERRA UCRÂNIA

4,5%

0,1%

-2,4%

-0,9%

8,0%

-1,0%

6,5%

7,6%

6,6%

Evolução média em euros no primeiro mês de cada “crise”
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A análise dos períodos de tempo 
a que se referem valores no quadro 
na página anterior (primeiro mês 
da pandemia e o primeiro mês da 
guerra na Ucrânia) permite captar 
o choque inicial dos investidores até 
poderem começar a digerir mais ra-
cionalmente as consequências reais 
da crise. Sob este prisma, como se 
pode ver no quadro, os refúgios não 
protegem totalmente de todas as 
tempestades. E nem sempre são um 
refúgio. É o caso do iene na recente 
crise, pois está a ser penalizado por 
outros fatores (diferencial crescente 
das taxas de juros face ao dólar). 
Também o setor alimentar está a ser 
atingido pelos aumentos nos merca-
dos das matérias-primas e a ressaca 
da pandemia. Acima de tudo, inves-
tir em alguns portos seguros serve 
para limitar os estragos globais.

CRISES E “CISNES NEGROS”
Na linguagem económica, o termo 
“cisne negro” é usado para descre-
ver um acontecimento imprevisível 
e raro mas com consequências de 
grande alcance. 

Ao ser totalmente imprevisível, 
não é incorporado nas previsões 
dos modelos económicos. O “cisne 
negro” até pode, muitas vezes, ser 
explicado logicamente a poste-
riori e, de facto, poderia ter sido 
antecipado. Mas depois do leite 
derramado, essa constatação serve 
de muito pouco.

No quadro seguinte encontra 

alguns cisnes negros que tiveram 
um impacto considerável e por 
vezes prolongado nos mercados 
financeiros. 

A designação de cisne negro 
também pode não ser consensual. 
Os atentados de 11 de setembro, 
nos Estados Unidos, o acidente 
nuclear de Fukushima, no Japão e 
a covid-19 foram, de facto, impre-
visíveis e externos aos mercados 
financeiros. Ao invés, a bolha das 
dotcom e do subprime foram gera-
das pelos próprios mercados. 

Seja como for, os cisnes negros 
estão a tornar-se menos raros. Os 
investidores preferem lidar com 
certezas pelo que dispensariam de 
bom grado os cisnes negros. 
Infelizmente, nos últimos anos, 
foram brindados com mais. Ainda 
não estavam completamente livres 
do coronavírus quando surge a 
guerra na Ucrânia.

VENCEDORES E VENCIDOS
Quando uma crise atinge os 
mercados financeiros, não demora 

muito para que os fluxos de capi-
tais convirjam rapidamente para 
portos seguros. A duração deste 
fenómeno é incerta e depende das 
condições do mercado.

Mas cada crise é diferente para os 
mercados financeiros. Não existem 
semelhanças entre as causas e as 
consequências da crise financeira de 
2008 e, por exemplo, o impacto do 
atual conflito militar na Ucrânia.

E os vários valores de refúgio 
têm características intrínsecas dife-
rentes. As obrigações soberanas em 
dólares serão sempre um baluarte 
mais sólido do que as ações defen-
sivas. Estas últimas permitirão, à 
partida, apenas sofrer menos do 
que a média dos mercados.
Os setores mais bem sucedidos 
de hoje são a Defesa e a Energia 
(petróleo). No entanto, estiveram 
entre os que mais ficaram para trás 
durante a pandemia. As ações de 
tecnologia, recorde-se, reinaram 
durante a pandemia. Agora, o seu 
desempenho em bolsa tem estado 
aquém da média.

CRISES E “CISNES NEGROS” NOS ÚLTIMOS 25 ANOS

ACONTECIMENTO

CRISE DO CRÉDITO NA ÁSIA

BOLHA DA INTERNET (DotCom)

ATENTADOS DO 11 DE SETEMBRO

BOLHA SUBPRIME / CRISE FINANCEIRA

FUKUSHIMA (Acidente nuclear)

CRISE PETROLIFERA

BREXIT

PANDEMIA DA COVID-19

GUERRA NA UCRÂNIA

ANO DE INÍCIO

1997

2000

2001

2008

2011

2014

2016

2020

2022
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NA PRÁTICA E ALÉM DOS “CISNES NEGROS”
Nas últimas semanas, os mercados 
registaram uma ligeira recupera-
ção mas os problemas não estão 
resolvidos. Pelo contrário. Uma 
escalada na guerra na Ucrânia, 
distúrbios sociais causados pelos 
elevados preços da energia e 
dos alimentos em alguns países, 
uma nova onda de contágios de 
covid (como se assiste na China, 
perturbando as cadeias de abaste-
cimento), uma queda nos lucros 
das empresas, entre outros, tudo 
pode desestabilizar seriamente 
a confiança dos investidores... e 
reanimar a procura por refúgios 
seguros tradicionais.

Já para não falar dos riscos pre-
visíveis. Embora não seja o cenário 
que estimamos ser o mais provável, 
podemos assistir a uma situação 
de estagflação: forte e duradouro 
aumento da inflação associado à 
recessão das economias no ociden-
te e, em particular, na Europa.

Cada carteira deve ter uma com-
ponente de refúgio mesmo sem 
contar com os “cisnes negros”. 
O peso ideal dependerá da sen-
sibilidade ao risco. Quanto mais 
quiser evitar oscilações no valor 
do património, maior deverá ser 
o peso da componente defensiva. 
No entanto, é preciso estar cons-
ciente que essa opção retira algum 
potencial de valorização a longo 
prazo. É o preço a pagar por jogar 
mais pelo seguro.

- Nas carteiras de fundos incluímos 5% 
de obrigações em dólares e 10% em 
títulos denominados em ienes. No total 
pesam cerca de 15% nas três carteiras de 
investimento (defensiva, equilibrada e 
agressiva). Embora tenham, de momento, 
o mesmo peso nos 3 perfis é preciso ter 
em conta que se enquadram com outros 
ativos pelo que a sua influência é diferente. 
Por exemplo, na agressiva contrastam 
com a aposta de 70% em ações, enquanto 
na defensiva têm de amortecer uma 
componente acionista de apenas 25%.

- Também pode dar um caráter mais 
defensivo a uma carteira de ações. As 
ações defensivas caracterizam-se por se 

focarem em setores menos sensíveis às 
crises conjunturais (alimentação, utilities, 
saúde). Outras destacam-se por apresentar 
um histórico de resultados bons e regulares 
(ex: Microsoft nas tecnológicas) e outras 
por terem uma atividade previsível devido 
a contratos públicos de longa duração 
(Defesa).

- Por fim, o ouro é a opção tradicional para 
enfrentar crises e o disparo da inflação. 
Como referimos com frequência, deve evitar 
comprar diretamente ouro físico porque 
os custos de transação são muito pesados 
e corroem possíveis ganhos. A melhor via 
é investir através de um ETF, a menos que 
preveja um conflito militar global e o colapso 
completo das economias… Aconselhamos 
um máximo de 5% a 10% da carteira alocada 
ao ouro. Mais do que isso implica prescindir 
em demasia do potencial de valorização de 
outros ativos.

Jorge Duarte é analista financeiro 
independente registado na CMVM e membro 
da Ordem dos Economistas em Portugal. 
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Escolher a estrutura certa
O Luxemburgo é conhecido por ser 
bastante flexível na criação de solu-
ções à medida das necessidades das 
empresas. Atualmente existem várias 
soluções com regimes distintos de-
pendendo da área de atividade, do 
objeto social e do tamanho da em-
presa. Identificar corretamente a es-
trutura que melhor se adequa ao seu 
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.  

Na passada edição percorremos 
as estruturas mais tradicionais: S. 
à r.l. -S (Sociedade de responsabi-
lidade limitada simplificada); S.à 
r.l. (Sociedade de responsabilidade 
limitada); S.A. (Sociedade anóni-
ma); S.C. (Sociedade Cooperativa); 

cimento profundo da indústria dos fun-
dos de investimento. É uma sociedade 
cujos acionistas são investidores inte-
ressados em financiar projetos com o 
objetivo de os desenvolver e introdu-
zi-los na bolsa de valores. Este tipo de 
sociedade pode adotar uma das seguin-
tes formas jurídicas: SCS, SCSp, SCA, SC 
organizada sob a forma de SA, Sàrl, SA. 
Tem de ser aprovada pela CSSF e o in-
vestimento tem de ser de pelo menos 
125.000 euros. O capital social míni-
mo de 1.000.000 de euros tem de ser 
atingido no prazo de um ano após a sua 
constituição. 

3 | S.C. (Sociedade Civil) 
Sociedade não comercial que encon-
tramos frequentemente em profissões 
civis, agrícolas, liberais ou intelectuais. 
Tem de ter pelo menos dois sócios que 
são responsáveis de forma ilimitada 
pela globalidade do seu património. Di-
rige-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 obrigató-
rio passar pelo notário.

4 | S.C.S. (Sociedade comendatária sim-
ples) 
É uma forma de sociedade comercial 
composta, no mínimo, por dois sócios: 
um sócio comanditado e outro comen-
datário que se diferenciam pelas res-
petivas responsabilidades. A gestão da 
sociedade pelo(s) comanditados. Não 
há capital mínimo exigido e pode ser 
constituída sem a intervenção do no-
tário. 

Carlos Marques, 
consultor financeiro e CEO 
da fiduciaire Excelia

S.E. (Sociedade Europeia); S.N.C. 
(Sociedade em nome coletivo); SO-
PARFI (Sociedade de Participações 
Financeiras). Nesta edição, aborda-
mos estruturas mais especializadas: 

1 | F.I.S. (Fundo de Investimento espe-
cializado)   
Sociedade de investimento bastante 
flexível que proporciona um regime 
fiscal eficaz aos investidores qualifi-
cados. 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 
totalidade, mas apenas 5% de cada ação 
pode ser libertada.

2 | S.I.C.A.R. (Sociedade de Investimen-
to em Capital de Risco)  
Dirigida a investidores com um conhe-

CONTEÚDO PATROCINADO
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Por: Madalena Queirós

“PORTUGUÊS 
DEVE TER 

O SEU LUGAR 
NO NOSSO 
SISTEMA 

DE ENSINO” 
São várias as novidades introduzidas neste novo ano letivo, nomeadamente uma maior 
integração e reconhecimento da língua portuguesa no sistema educativo nacional, desde 

os alunos aos próprios professores. Mas a novidade que deverá contribuir para aumentar a 
taxa de sucesso escolar dos alunos portuguêses no ensino luxemburguês é o alargamento 
do número de escolas que possibilitam a alfabetização em francês em vez do alemão. Uma 

tendência que pode vir a generalizar-se, num sistema de ensino que lentamente se vai 
adaptando à realidade atual da sua população estudantil. Outro aspeto que não sendo novo, 

não deixa de ser relevante é a abertura de mais uma escola internacional pública. Uma 
alternativa que vai ao encontro dos desejos de cada vez mais alunos. 
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“Todas as escolas deveriam ter
a opção de alfabetização em francês”

O português como língua principal, é 
uma novidade na nova escola interna-
cional Gaston Thorn? 
É uma das novidades. Penso que 
o português deve ter o seu lugar 
no nosso sistema de ensino já que 
é uma das línguas mais faladas 
no país. Mas sempre adaptado às 
necessidades da nossa sociedade 
e da vida profissional. É bom que 
os alunos de língua materna por-
tuguesa tenham a possibilidade de 
desenvolver essa língua e utilizá-la 
como uma mais-valia. A língua 
portuguesa pode ser considera-
da como uma língua a mais que 
a criança domina e que deve ser 
incluída na sua aprendizagem.  

Para quando a criação de uma secção 
portuguesa na escola internacional? 
Neste momento apenas temos as 
secções francófona, germanófona e 
anglófona, porque acreditamos que 
com estas três secções podemos 
reagrupar o máximo de alunos.  

Muitas vezes os alunos que che-
gam de Portugal já dominam mui-
to bem o inglês e assim já é mais 
fácil integrarem-se. Depois, podem 
aprender português como língua 
principal ou estrangeira. Por essa 
razão, até agora, não optámos por 
criar uma secção portuguesa. Mas 
não sabemos como será o futuro. 
Evoluímos muito em termos do 
lugar que a língua portuguesa deve 
ocupar nas escolas internacionais 
no Luxemburgo.  

çámos projetos-pilotos em quatro 
escolas primárias de alfabetização 
em francês. Para isso, baseámo-nos 
na experiência que fizemos nas 
escolas europeias em que a alfabeti-
zação já era em francês.  

O objetivo é alargar a alfabetização 
em francês a todo o ensino? 
Não queremos limitar essa possi-
bilidade às escolas internacionais. 
Na minha opinião todas as escolas 
deveriam ter a opção de alfabetiza-
ção em francês. Isto não significa 
que vamos abandonar completa-
mente a alfabetização em alemão, 
mas os pais teriam a possibilidade 
de escolher. Foi isso que fizemos 
em quatro escolas enquanto proje-
to-piloto e que irá ser avaliado. A 
certa altura vamos ter de decidir se 
alargamos o modelo ou mesmo se 
o generalizamos.  

Acredito que é algo que poderá 
ajudar muitas crianças, sem 
esquecer que a língua francesa é 
dominada pela maioria dos pais, 
o que não acontece com a língua 
alemã. Neste projeto-piloto inver-
temos o ritmo de aprendizagem, 
começando a alfabetização pela 
língua francesa.  

Ora, no sistema tradicional acon-
tece justamente o inverso: os alunos 
são alfabetizados em alemão e de-
pois mais tarde acrescenta-se o fran-
cês. Neste projeto-piloto tentamos 
que no ciclo 4 estejam ao mesmo 
nível nas duas línguas e depois serão 

Alguns leitores reagiram à notícia do 
Contacto sobre o ensino de português 
na nova escola internacional dizendo 
que contribui para isolar ainda mais os 
alunos portugueses… 
Pode efetivamente ser um risco para 
algumas crianças, mas penso que é 
possível aprender o português e in-
tegrar-se. Para nós, a integração é o 
mais importante e por isso fizemos 
um esforço tão grande no desen-
volvimento deste modelo de ensino 
europeu, porque é baseado no mul-
tilinguístico e porque corresponde 
à identidade do nosso país, dando a 
hipótese de se integrar e participar 
na vida no Luxemburgo. 

No próximo ano haverá mais uma 
escola internacional? 
Não me parece. Neste momento já 
existem seis e o que estava previsto 
no programa governamental era ter 
escolas internacionais em todas as 
regiões do país. Penso que deve-
mos esperar até termos alguns re-
sultados que nos permitam avaliar 
se os alunos tiveram mais sucesso 
neste modelo do que no sistema 
escolar tradicional. Em seguida 
precisamos de ter uma discussão 
política sobre até onde queremos 
desenvolver este modelo paralelo.  

No sistema tradicional também houve 
novidades… 
No sistema escolar tradicional 
decidimos incluir também algumas 
classes europeias. Por exemplo: lan-

Valores de refúgio: 
o que são e como investir
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orientados para as diversas opções 
no ensino secundário. Estamos 
muito satisfeitos por ter uma oferta 
muito diversificada no nosso ensino. 

O Luxemburgo é o primeiro país a 
avançar com o ensino da música gra-
tuito para todos… 
Para mim é algo óbvio. Queremos 
oferecer um ensino de qualidade, 
mas também disponibilizá-lo de 
forma gratuita. Uma das compe-
tências do século XXI que deve ser 
desenvolvida nos jovens é precisa-
mente a criatividade. Disponibili-
zar um curso de música gratuito a 
todos os alunos é estimular a sua 
criatividade e as suas competências 
sociais, porque a música desen-
volve-se em grupo. Isto permite 
também adaptar-se às necessidades 
dos outros, para além de ser tam-
bém uma das nossas tradições que 
devemos manter viva.  

Há muitos estudos que revelam 
que a música também é muito 
importante para o desenvolvimento 

cognitivo e lógico. É um grande 
sucesso porque temos mais 10% de 
alunos inscritos nos cursos de mú-
sica, relativamente ao ano anterior. 

Como melhorar os resultados dos alu-
nos que estão abaixo da média dos pa-
íses da OCDE em competências como a 
matemática, as ciências e a leitura?  
Constatámos, com o estudo Pisa 
e com outros estudos nacionais e 
internacionais, que dispomos de 
um sistema escolar que está melhor 
adaptado à população luxembur-
guesa e também a uma população 
não luxemburguesa, muito hetero-
génea. Por essa razão iniciámos há 
seis anos o processo de abertura 
das escolas europeias agregadas 
públicas, para proporcionar a todos 
os alunos uma alternativa através 
de um modelo que corresponde 
mais às suas necessidades. Há 
cinco anos lançámos uma segunda 
iniciativa que passa por reforçar 
as competências de comunicação 
e linguísticas nas crianças mais 

jovens, nos infantários e no ensino 
pré-escolar. Porque muitos estudos 
demonstraram que, no momento da 
entrada da criança na escola existe 
uma grande diferença entre os que 
provém de um meio favorecido, 
com pais com um certo nível de 
educação, e os que veem de um 
meio desfavorecido, sobretudo ao 
nível da comunicação quotidiana.  

A comunicação é essencial? 
Uma criança que não fala, que 
passa o dia sozinha, ou que a única 
comunicação que tem é com a 
televisão ou com outro dispositivo 
eletrónico, não desenvolve a sua 
capacidade de comunicação. O que 
faz com que tenha desvantagens 
ao nível de aprendizagem da sua 
língua maternal e de outras línguas 
estrangeiras. Por isso insistimos 
muito no estímulo da comunicação 
em idades muito precoces.  

A imigração é o principal fator de 
desigualdade? 
Existem outros fatores de desi-
gualdade. Não são só os filhos dos 
emigrantes que têm dificuldades no 
nosso sistema de ensino, também 
há crianças provenientes de meios 
mais desfavorecidos que não têm as 
mesmas oportunidades de sucesso.  

A solução para diminuir esta 
desigualdade passa por possibilitar 
uma escola em jornada contínua. 
É o que temos feito ao longo dos 
anos através das “maison relais”, 
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investindo na sua qualidade e, ago-
ra, na sua gratuitidade, de forma a 
garantir o acesso a um acompanha-
mento informal a todas as crianças. 
A educação formal é obrigatória e 
gratuita e a educação informal é fa-
cultativa, mas mesmo assim gratui-
ta e de elevada qualidade. A ciência 
diz que é o que devemos fazer para 
dar as melhores oportunidades a 
todas as crianças, mas, claro, isso 
levará algum tempo. 

Não se vai refletir nos próximos estu-
dos Pisa… 
O estudo Pisa avalia as competên-
cias das crianças de 15 anos. Se 
investirmos nas competências de 
comunicação de crianças de três 
anos vai demorar 12 anos até essa 
geração poder participar num estu-
do Pisa. Felizmente temos a nossa 
monitorização escolar desenvolvida 
pela Universidade do Luxemburgo. 
Cada três ou quatro anos todos 
os alunos são testados, o que nos 
permite analisar as diferenças e os 
progressos. Também nos permite 
avaliar projetos piloto como a 
alfabetização em língua francesa ou 
a introdução de novos manuais e 
uma nova metodologia de ensinar 
o francês.   

Quais são os objetivos da visita a Por-
tugal antes do final do ano? 
Estão previstos encontros com 
os ministros da Educação e dos 
Negócios Estrangeiros em meados 

de novembro, mas as grandes de-
cisões que havia a tomar já foram 
tomadas há alguns anos. Temos 
algumas alterações de lei que já 
foram ou que irão ser introduzi-
das até ao final da legislatura. A 
interculturalidade e a integração 
dos alunos que vêm do estran-
geiro no nosso sistema de ensino 
é um tema muito importante. 
Precisamos de melhorar os pro-
cedimentos de reconhecimento 
de diplomas e comunicar o que é 
reconhecido e o que não é. 

Como é o contacto com as autoridades 
portuguesas? 
Mantemos um contacto muito 
estreito com a Embaixada de Por-
tugal e com as autoridades portu-
guesas para trocarmos impressões 
sobre diferentes pontos. Para mim, 
é importante comunicar e explicar 
como vemos as coisas e os desafios 
que encontramos.  

Digo sempre o mesmo às autori-
dades portuguesas e ao ministro da 
Educação: as crianças portuguesas 
são as nossas crianças e tentamos 
que estejam integradas no nosso 
sistema escolar adaptando-o a 
esta diversidade. Não há apenas a 
comunidade portuguesa, existem 
muitas outras línguas e nacionali-
dades que também estão presentes. 
É um grande desafio, mas trabalha-
mos para que todas as crianças, 
incluindo as portuguesas, possam 
ter sucesso. 

FORMAÇÃO | ENTREVISTA | CLAUDE MEISCH

Língua portuguesa
inserida no currículo  
ENSINO PRIMÁRIO 
Recebemos um segundo relatório de 
avaliação sobre os novos cursos com-
plementares de português na escola 
primária. Há cinco anos houve uma 
polémica em torno da diminuição 
da participação nos cursos de língua 
portuguesa devido à oposição de 
muitas administrações comunais. 
Os horários dos cursos de português 
coincidiam com as aulas de ciências 
e muitas Comunas não estavam de 
acordo. Por isso criamos um curso 
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À conversa 
com os alunos
da escola do Brill 
“Estive recentemente na escola 
de Brill em Esch e perguntei a 
uma professora do primeiro ciclo: 
‘Qual será a melhor solução para 
esses alunos que não dominam o 
luxemburguês: serem escolarizados 
em francês ou em alemão?’ A 
resposta foi muito clara: ‘Em francês’.  
E depois questionei: ‘De todos os 
alunos dos diferentes ciclos qual 
é a vossa disciplina preferida?’ 
A resposta surpreendeu-me: 
‘A Matemática’. Rapidamente 
compreendi que a escolha foi 
feita porque a Matemática não 
exige dominar as línguas. E 
depois perguntei-lhes: ‘Que língua 
preferem?’ E foi uma vez mais muita 
clara a resposta: ‘O francês’. Eles 
tentam aprender alemão, que faz 
parte da nossa identidade e do 
multilinguismo, mas preferem 
orientar-se para o francês, assim 
como aprender outras matérias em 
francês. Talvez porque para uma 
parte dos alunos, o francês seja mais 
próximo da sua língua materna como 
é o caso dos portugueses  
e dos italianos”.

complementar de língua portuguesa 
que pode ser frequentado depois da 
escola. Este modelo agrada mais às 
autoridades comunais e o número 
de inscrições tem aumentado. 

LICEU 
Estamos a trabalhar na inclusão de 
cursos complementares de língua 
portuguesa nas escolas internacio-
nais, que ainda não existem. Há uma 
oferta de cursos opcionais nos liceus, 
que infelizmente não são muito 
frequentados. Estamos a tentar me-
lhorar a qualidade e incluir a certifi-
cação destes cursos nos currículos.  

Os jovens portugueses, por vezes, 
não dominam tão bem a língua 

alemã, o que é uma desvantagem no 
meio escolar. Mas se dominam a lín-
gua portuguesa, porque não dar-lhes 
a oportunidade de certificarem essas 
competências no diploma escolar? 

FORMAÇÃO DE ADULTOS 
A introdução da língua portuguesa 
nos cursos de formação de adultos 
permitirá desenvolver o nível de 
português e certificá-lo. Haverá 
também cursos de português desti-
nados aos professores luxembur-
gueses para aprenderem a língua 
e a cultura portuguesa. É muito 
importante para a comunicação 
com os pais e para a compreensão 
da situação familiar dos alunos. 
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INVERSÃO
DA CURVA

DOS PREÇOS
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Os preços das casas em Portugal continuaram a subir em flecha durante o 
primeiro trimestre deste ano (12,9%) comparativamente ao mesmo período no 
ano anterior. Este foi “o aumento de preços mais expressivo” registado desde 
o início da série do Índice de Preços da Habitação, ou seja, desde o primeiro 

trimestre de 2010. Mas nem tudo são boas notícias. Se olharmos para a 
evolução mensal, a tendência é para uma inversão da curva, tanto ao nível do 

número de casas vendidas como dos preços.
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Imobiliário português em risco 

O
mercado residencial por-
tuguês tem dado sinais de 
sobrevalorização desde 2018. 
Mesmo durante a pandemia, 
os preços das casas conti-
nuaram a aumentar e no 
primeiro trimestre de 2022 

deram um salto de 12,6%, compa-
rativamente ao mesmo período do 
ano passado, sendo este “o aumento 
de preços mais expressivo” desde 
2010, apontou o Instituto Nacional 
de Estatística (INE). No entanto, se 
olharmos para a evolução mensal o 
retrato é bastante diferente… 

Entre janeiro e março de 2022, 
foram compradas 43.544 casas em 
Portugal, um aumento de 25,8% 
em relação a igual período de 2021. 
No entanto, se compararmos com 
o trimestre anterior verificamos um 
recuo do número de casas vendidas. 
“O número de transações diminuiu 
5,1% entre o quarto trimestre de 
2021 e o primeiro trimestre de 
2022”, aponta o INE. Um recuo que 
se sentiu sobretudo nas casas usadas 
que “apresentaram uma redução 
mais significativa do que as habita-
ções novas”, com taxas de variação 
de -5,8% e -1,4%, respetivamente. 

CURVA DESCENDENTE 
Esta acentuada diminuição do 

nacional. Também os investidores 
estrangeiros (desta vez, não só os 
emigrantes) começaram a colocar 
Portugal na sua carteira de investi-
mentos.  

Embora menos significativos em 
termos de volume, os vistos doura-
dos também contribuíram para um 
inflacionar dos preços, incitando 
os investidores extracomunitários a 
desembolsar meio milhão de euros 
por imóveis que, em muitos casos, 
só valiam metade.  

E por último, o boom do turis-
mo e do alojamento local. Uma 
oportunidade de negócio que levou 
muitos portugueses a investirem na 
compra e renovação de casas usadas 
destinadas ao aluguer de curta du-
ração para turistas e que começou a 
empurrar os residentes com menor 
capacidade financeira para fora dos 
grandes centros urbanos.    

CURVA ASCENDENTE 
Toda esta pressão inflacionista fez 
com que cidades como Lisboa e 
Porto vissem os preços da habitação 
aumentar exponencialmente num 
curto espaço de tempo. No início 
de 2018, o mercado residencial por-
tuguês começava a dar os primeiros 
sinais de sobrevalorização dos pre-
ços das casas. Uma tendência que 
se foi agravando até ao final do ano 
passado, com os preços das casas a 
aumentarem 11,5% e 11,6% no 
terceiro e quarto trimestres de 2021 
face ao período homólogo. Nem no 

número de casas vendidas, também 
se refletiu no preço das casas. De 
acordo com o INE, no primeiro tri-
mestre deste ano os preços das ca-
sas usadas aumentaram 4,4%, com 
o preço das casas novas a aumentar 
apenas 1,8%. Aumentos muito 
inferiores àqueles que se vinham 
registado nos trimestres anteriores 
e que podem ser indício do fim de 
um período de rápida ascenção do 
mercado imobiliário português.  

Após o crash financeiro de 2008 
o mercado imobiliário afundou, 
sendo necessário esperar até 2012-
2013 para inverter a curva. 

De acordo com o Banco de Por-
tugal, em 2014, os preços da habita-
ção voltaram a subir, impulsionados 
por diferentes fatores: baixas taxas 
de juro; aumento da procura por 
não residentes; recuperação econó-
mica; reforço das atividades turísti-
cas; rigidez da oferta de habitação.  

PRESSÃO INFLACIONISTA 
Uma conjugação de fatores que 
resultaram numa procura muito 
superior à oferta, numa altura em 
que obter financiamento era fácil e 
excecionalmente barato. Mas não 
foram apenas os portugueses a per-
ceber que era uma boa altura para 
investir no mercado imobiliário 
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Luxemburgo assistimos a uma valo-
rização tão acentuada em tão curto 
espaço de tempo.  

ESTAGNAÇÃO 
Apesar de os preços continuarem a 
subir, o ritmo tem vindo a diminuir 
sucessivamente desde o início do 
ano, em particular desde o início da 
invasão da Rússia à Ucrânia e da 
explosão da inflação, acompanhada 
dos recentes aumentos das taxas de 
juro. Uma conjugação de fatores de 
instabilidade que levou o Banco de 

Portugal (BdP) a alertar para o risco 
de uma redução dos preços das casas.  

Esta apreensão resulta de uma 
série de eventos recentes capazes 
de diminuir o apetite e a capaci-
dade financeira dos compradores. 
A começar pelas medidas macro 
prudenciais adotadas em abril 
pelo regulador português que 
impõe novos prazos para pagar os 
empréstimos consoante a idade dos 
titulares no mercado imobiliário. 
Uma medida a que se veio juntar o 
aumento das taxas de juro impul-

2018
No início de 2018, o mercado 
residencial português começava a dar 
os primeiros sinais de sobrevalorização 
dos preços das casas. Uma tendência 
que se foi agravando até ao final do 
ano passado, com os preços das casas a 
aumentarem 11,5% e 11,6% no terceiro 
e quarto trimestres de 2021 face ao 
período homólogo.

+11,5%

+9%

+10%
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sado pela subida da Euribor.  
Recorde-se que depois de mais 

de cinco anos em terrenos negati-
vos, a Euribor a 12 meses aproxi-
ma-se de 1%, enquanto a Euribor 
a 6 meses já está positiva - e estas 
são as mais utilizadas em Portugal 
nos contratos de crédito habitação 
com taxas variáveis, ou seja em que 
a prestação da casa vai variando 
em função da sua flutuação. 

RISCOS DE NOVA QUEBRA 
E para o BdP, com este cenário 
como pano de fundo, há “o risco 
de uma redução dos preços no 
mercado imobiliário residencial, 
decorrente de alterações nas 
condições de financiamento”, 
segundo se pode ler no Relatório 
de Estabilidade Financeiro (REF) 
publicado a 24 de junho. Isto quer 
dizer que estas mudanças que 
estão a ocorrer no crédito habi-
tação podem afastar a procura, 
arrefecendo a compra de casas e, 
por conseguinte, baixar os preços 
das habitações. 

Mas este não é o único fator que 
pode impactar a procura de ca-
sas no país. “Com inflação elevada, 
a redução do rendimento real e o 
aumento dos custos de financia-
mento decorrente da normalização 
da política monetária diminuem a 
capacidade de endividamento dos 
particulares, podendo conduzir a 
uma redução da procura de imobi-
liário residencial. 

Emigrantes investem 
a pensar em regressar 

Mais de 70% dos portugueses residentes no 
estrangeiro querem regressar a Portugal a médio 
ou longo prazo e 73% já investiram ou consideram 
como provável investir no seu país, segundo um 
inquérito da Associação para o Desenvolvimento 
Económico e Social, divulgado este verão.  
Do universo de 300 inquiridos, “73% já investiu 
ou avalia como provável vir a investir em 
Portugal” numa casa, num negócio ou noutra 
coisa. Segundo o mesmo estudo, 32% já o 
fizeram, e refere-se o facto de uma emigração 
mais antiga ter por tradição investir numa 
residência secundária, ou mesmo de enviar 
muitas remessas para Portugal, projetando um 
regresso a curto ou médio prazo como objetivo. 
No universo total dos inquiridos apenas 14% 
afirmou ser improvável investir em Portugal. 

Quem está a comprar mais casas em 
Portugal? 
Embora o impacto dos investidores estrangeiros 
e dos emigrantes na subida dos preços em certas 
zonas do país seja um facto indesmentível, os 
principais compradores de casas em Portugal são 
os portugueses residentes.  
Segundo o INE, a esmagadora maioria das 37.840 
transações realizadas no ano passado (86,9% do 
total) foi feita por portugueses residentes.    
Mesmo em relação ao valor dos investimentos, 
a percentagem do investimento estrangeiro 
no mercado imobiliário continua a ser pouco 
significativo: 10% do valor total transacionado no 
primeiro trimestre deste ano.  
Em termos de origem, os principais 
compradores de casas em Portugal pertencem 
à União Europeia (1.435 casas no primeiro 
trimestre deste ano, o equivalente a 3,3% do 
total), seguidos de perto pelos compradores 
extracomunitários (2,6% do total). 
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Onde é que se vendem mais casas em Portugal? 

Área Metropolitana de Lisboa: continua a registar o maior número de casas vendidas: 
13.464 casas, ou seja, 30,9% do total. Mas o instituto aponta que “pelo segundo trimestre 
consecutivo esta região registou uma redução, relativamente a período idêntico  
do ano anterior, do respetivo peso relativo, -0,9 p.p”. Em termos de valor, esta região 
movimentou quase 3,4 mil milhões de euros (42% do total). 
Norte: foram transacionadas 12.371 casas (28,4% do total e -0.9 p.p que em 2021).  
As transações de habitações localizadas na região Norte totalizaram 1,9 mil milhões 
de euros (23,6% do total). Inserida na região Norte, na Área Metropolitana do Porto 
foram vendidas 8.721 casas totalizando um investimento superior a mil milhões de euros; 
Centro: número de casas vendidas foi de 8.721 (20,0% do total e -0,2 p.p que no ano 
anterior). Representaram negócios de cerca de mil milhões de euros (12,5% do total); 
Algarve: as transações de habitações totalizaram 4.129 unidades (9,5%). “Esta foi a 
região que mais cresceu em termos de peso relativo regional, mais 1,5 p.p.”, refere 
o gabinete. O Algarve registou um valor de transações de 1,1 mil milhões de euros, 
correspondendo a 13,8% de quota regional; 
Alentejo: os alojamentos transacionados ascenderam a 3.113 (7,1%)  
e o valor das transações (340 milhões de euros) correspondeu a 4,2% do total; 
Região Autónoma da Madeira: aqui foram vendidas 1.024 casas (2,4%),  
movimentando 205 milhões de euros, ou seja, cerca de 4,2% do total; 
Região Autónoma dos Açores: número de casas vendidas foi de 722 (1,7%)  
e o valor captado foi de 98 milhões de euros. 

30,9%
Área 

Metropolitana
de Lisboa

28,4%
Norte

20,0%
Centro

9,5%
Algarve

7,1% Alentejo

2,4% R. A. Madeira

1,7% R. A. Açores

100%
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Freguesias do concelho de Lisboa

DE 7.000 A 7.999 DE 6.000 A 6.999 DE 5.000 A 5.999 DE 4.000 A 4.999 DE 3.000 A 3.999

7.421 €/M2

6.867 €/M2

6.681 €/M2

6.317 €/M2

6.064 €/M2

6.052 €/M2

6.039 €/M2

5.973 €/M2

5.859 €/M2

5.739 €/M2

5.692 €/M2

4.913 €/M2

4.786 €/M2

4.488 €/M2

4.443 €/M2

4.351 €/M2

4.346 €/M2

4.255 €/M2

4.082 €/M2

3.840 €/M2

3.702 €/M2

3.626 €/M2

3.367 €/M2

P r e ç o  m é d i o
e m  j u l h o  2 0 2 2

SANTO ANTÓNIO

ALCANTARA

PARQUE DAS NAÇÕES

BELÉM 

MISERICÓRDIA

CAMPOLIDE

AVENIDAS NOVAS

CAMPO DE OURIQUE

SANTA MARIA MAIOR

ESTRELA

ALVALADE

ARROIOS 

CARNIDE

AREEIRO

SÃO VICENTE

SÃO DOMINGOS DE BENFICA

BENFICA

AJUDA

PENHA DE FRANÇA 

BEATO 

SANTA CLARA

LUMIAR 

OLIVAIS

A maioria das freguesias em Lisboa registou um abrandamento da subida dos preços durante o segundo semestre do ano. 
Na média mensal, registada em julho deste ano, houve mesmo um recuo dos preços em várias zonas da cidade. 
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F r e g u e s i a

Evolução dos preços médios praticados para compra de habitação nos dos últimos 5 anos (EUROS/M2) 

F r e g u e s i aV a r i a ç ã o V a r i a ç ã o

0,30% 6,00% 10,90%
2017 18 19 20 21 2022

SANTO ANTÓNIO MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

7.421 €/M2

0,00% -0,70% 38,20%
2017 18 19 20 21 2022

ALCÂNTARA MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

6.867 €/M2

6,20% 9,90% 18,50%
2017 18 19 20 21 2022

CAMPOLIDE MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

6.052 €/M2

1,30% 3,10% 17,10%
2017 18 19 20 21 2022

PARQUE DAS NAÇÕES MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

6.681 €/M2

-0,60% 0,30% -0,10%
2017 18 19 20 21 2022

AVENIDAS NOVAS MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

6.867 €/M2

1,60% -2,40% 17,50%
2017 18 19 20 21 2022

BELÉM MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

6.317 €/M2

-1 ,10% -0,60%  1,0 %
2017 18 19 20 21 2022

MISERICÓRDIA MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

6.064 €/M2

-2,90% 2,20% 3,70%
2017 18 19 20 21 2022

CAMPO DE OURIQUE MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

5.973 €/M2

-1 ,50% -1,90% 7,10%
2017 18 19 20 21 2022

SANTA MARIA MAIOR MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

5.859 €/M2

3,80% 6,70% 7,10%
2017 18 19 20 21 2022

ESTRELA MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

5.739 €/M2

0,00% 10,70% 10,90%
2017 18 19 20 21 2022

ALVALADE MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

5.692 €/M2

-1 ,70% -1,80% 6,70%
2017 18 19 20 21 2022

ARROIOS MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

4.913 €/M2

0,00% 14,10% 19,40%
2017 18 19 20 21 2022

CARNIDE MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

4.786 €/M2

-0,80% 1,60% -2,70%
2017 18 19 20 21 2022

AREEIRO MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

4.488 €/M2

-2,10% -2,00% 2,70%
2017 18 19 20 21 2022

SÃO VICENTE MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

4.443 €/M2

2,40% 7,50% 4,40%
2017 18 19 20 21 2022

SÃO DOMINGOS MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

4.351 €/M2

-1 ,20% -3,40% 25,30%
2017 18 19 20 21 2022

BENFICA MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

4.346 €/M2

1,00% 5,30% 7,20%
2017 18 19 20 21 2022

AJUDA MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

4.255 €/M2

-1 ,70% 20,10% 15,70%
2017 18 19 20 21 2022

BEATO MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

3.840 €/M2

3,00% 3,30% 16,20%
2017 18 19 20 21 2022

PENHA DE FRANÇA MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

4.082 €/M2

0,60% 15,00% 57,00%
2017 18 19 20 21 2022

SANTA CLARA MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

3.702 €/M2

0,60% 15,00% 57,00%
2017 18 19 20 21 2022

MARVILA MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

 3 788 €/M2

1,00% 3,00% 1,50%
2017 18 19 20 21 2022

LUMIAR MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

3.626 €/M2

1,20% 4,20% 10,40%
2017 18 19 20 21 2022

OLIVAIS MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

3.367 €/M2
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Preço de venda
chega a ser 40% 
superior ao valor
da avaliação

O
s dados referem-se ao último 
trimestre de 2021, sendo 
que para este ano, as previ-
sões são para um acentuar 
do problema na sequência 
da forte escalada dos preços. 
Em média, entre outubro e 

dezembro do ano passado, as ava-
liações foram de 1.285 euros o m2, 
enquanto o preço de venda ascen-
deu a 1.355 euros por metro qua-
drado. Para a BA&N “há, à luz das 
avaliações feitas pelos peritos, uma 
sobrevalorização dos imóveis no 
momento da transação que a nível 
nacional é de 5,4%”, tendo em 
conta os dados de avaliação bancá-
ria e dos preços da habitação divul-
gados pelo Instituto Nacional de 
Estatística, (INE), com referência 
ao final de 2021. 

REGIÕES MAIS SOBREVALORIZADAS 
Este diferencial varia de região 
para região, sendo a do Algarve a 
que apresenta os preços de transa-
ção mais elevados na comparação 
com as avaliações efetuadas pelos 
peritos registados na Comissão 
do Mercado de Valores Mobili-
ários (CMVM). No caso desta 
região, o preço médio do metro 
quadrado de compra ascendeu a 
2.114 euros no final do ano passa-
do, contra 1.731 euros médios da 
avaliação, “o que deixa implícita 
uma sobrevalorização dos imóveis 
em 22,1%”, no caso do Algarve. 

Uma análise de âmbito municipal, 

indica que nos concelhos de Lagoa e 
de Lagos o diferencial entre o preço 
pago pelos imóveis e o valor atribu-
ído pelos peritos nas casas avaliadas 
ronda os 42%. No primeiro caso, o 
preço de venda médio ascendeu aos 
2.351 euros por metros quadrado 
e o da avaliação a 1.658 euros. Em 
Lagos, os valores foram de, respeti-
vamente, 2.547 euros e 1.843 euros. 

Fora da região algarvia, surgem 
outros concelhos onde a diferença 
entre um preço e o outro ultrapas-
sa os 30%, sendo este o caso de Al-
cochete ou Cascais. Já em Lisboa, 
a diferença é de 16%, em resultado 
de um preço de venda médio de 
3.723 euros o metro quadrado e 
de um valor médio de avaliação de 
3.215 euros. 

REGIÕES SUBVALORIZADAS 
Há, no entanto, regiões que fo-
gem à regra, ou seja, em que as 
avaliações ficam acima dos preços 
de transação, nomeadamen-
te Centro e Alentejo, sendo que 
no primeiro caso, os imóveis são 
avaliados a 904 euros por metro 
quadrado, sendo os negócios rea-
lizados a um valor de 896 euros, 
enquanto no Alentejo os valores 
são de 867 e 800 euros, respetiva-
mente. 

A existência de valores de com-
pra e venda acima dos valores a 
que os peritos avaliam os imóveis 
aquando dos pedidos de financia-
mento faz com que seja mais difícil 

Segundo uma análise  
da unidade de ‘research’  
da BA&N, as avaliações  
exigidas pelos bancos para 
concederem empréstimos 
estão muito aquém do valor  
a que este são comprados. 
Em certos conselhos do 
Algarve, a diferença entre 
o valor real e o valor da 
transação chega a ser 
de 40%.   

Foto de Miguel A. Ferreira no Pexels
???????????????????????????????????????
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às famílias conseguir a aprova-
ção dos créditos, nota o estudo, 
lembrando que os bancos usam a 
avaliação para calcular o valor do 
empréstimo a conceder. 

EFEITOS NEGATIVOS 
“Tendo em conta esta regra, e à 
luz do diferencial existente entre os 
preços médios de compra e venda 
e os das avaliações, muitas vezes só 
com um nível de capitais próprios 
elevado ser consegue obter o finan-
ciamento”, lê-se na análise. 

Assim, “havendo uma avaliação 
favorável, aplica-se o limite dos 90% 
do valor do imóvel, o que faz com 
que o comprador tenha de avançar 
com apenas 10% do preço a pagar, 
mas, considerando os diferenciais 
existentes atualmente, há situações 
em que quem pede o empréstimo 
poderá ter de entregar até 40% do 
valor da compra”, acrescenta. 

O acesso ao crédito não é o único 
problema deste diferencial entre 
valor real e preço da transação. O 
grande risco é que o mercado este-
ja em sobreaquecimento e que os 
compradores estejam a pagar bas-
tante mais do que o valor do imó-
vel. Uma situação que não coloca 
em risco os bancos, uma vez que 
estes vão limitar o financiamento 
ao valor resultante da avaliação, 
mas que pode ter graves consequ-
ências na situação financeira dos 
compradores, assim que o mercado 
voltar à normalidade.  

1.355€ EM MÉDIA, ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO 
DO ANO PASSADO, AS AVALIAÇÕES 
FORAM DE 1.285 EUROS O M2, ENQUANTO 
O PREÇO DE VENDA ASCENDEU 
A 1.355 EUROS POR METRO QUADRADO.
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VIVER | SARA LOPO

A lusdescendente
que levou

o lubisomem 
luxemburguês

a Portugal 
Sara Lopo “arrepiou” Portugal com o terror do Grão-Ducado,

país onde nasceu e viveu até aos 18 anos. Por Paula Santos Fereira

OO fascínio pelos filmes 
que fazem gritar, 
tremer e dar saltos nas 
cadeiras cresceu com 

Sara Lopo, nascida no Luxembur-
go há 31 anos e coordenadora do 
Festival Internacional de Cinema 
de Terror de Lisboa - Motelx, 
que todos os anos enche as salas 
do Cinema São Jorge, na capital 
portuguesa.  

Como conta, os passeios que 
fazia em criança pelas florestas 
e bosques do Grão-Ducado 
despertavam nela o “horror”, dei-
xando a sua imaginação voar com 
criaturas e situações de terror nos 
recantos da natureza. “Chegava 
mesmo a assustar-me comigo 
própria”, conta a rir Sara Lopo, 
frisando que aquele que também 
considera o seu país é um bom 
cenário para inspirar este género 
de cinema. 

“PAÍS IDEAL PARA FILMES DE HORROR”
“O Luxemburgo é um país muito 
bonito que adoro, com paisagens 
fantásticas e que são ao mesmo 
tempo ideais para os filmes de 
terror e suspense. Pela natureza 
verde, florestas, pelo clima sem-
pre nublado, chuvoso e frio, que 
cria uma luz e atmosfera propícia 
e misteriosa para estas histórias”, 
diz a responsável pela produção e 
programação do Motelx, amante 
confessa deste género de cinema. 

“Adoro estes filmes pelo espe-

Sara Lopo “arrepiou” Portugal com o terror do Grão-Ducado, país onde nasceu e viveu até aos 18 anos.  

Por Paula Santos Ferreira 

O fascínio pelos filmes que fazem gritar, tremer e dar saltos nas cadeiras cresceu com Sara Lopo, nascida 
no Luxemburgo há 31 anos e coordenadora do Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa - 
Motelx, que todos os anos enche as salas do Cinema São Jorge, na capital portuguesa.  

Como conta, os passeios que fazia em criança pelas florestas e bosques do Grão-Ducado despertavam 
nela o “horror”, deixando a sua imaginação voar com criaturas e situações de terror nos recantos da 
natureza. “Chegava mesmo a assustar-me comigo própria”, conta a rir Sara Lopo, frisando que aquele 
que também considera o seu país é um bom cenário para inspirar este género de cinema. “O Luxembur-
go é um país muito bonito que adoro, com paisagens fantásticas e que são ao mesmo tempo ideais para 
os filmes de terror e suspense. Pela natureza verde, florestas, pelo clima sempre nublado, chuvoso e frio, 
que cria uma luz e atmosfera propícia e misteriosa para estas histórias”, diz a responsável pela produção 
e programação do Motelx, amante confessa deste género de cinema.  

“PAÍS IDEAL PARA FILMES DE HORROR” 
“Adoro estes filmes pelo espetáculo, mas também porque, para mim, são uma forma de ultrapassar os 
meus próprios medos e ansiedades. Quando era mais nova chegava a ter pesadelos depois de assistir aos 
filmes mas continua sempre a querer ver”, conta a sorrir. 

Desde 2016, um ano depois de se mudar para Portugal, que Sara Lopo faz a curadoria do Motelx, o 
mais importante evento de cinema de terror na capital. Mas, este ano, tem um motivo de orgulho extra: a 
apresentação de um filme de horror realizado e produzido exclusivamente no Luxemburgo. 

“Wolfkin”, do realizador luxemburguês Jacques Molitor, foi um dos destaques do festival. Foi a primei-
ra vez que um filme do género luxemburguês integrou o cartaz internacional do Motelx, tendo contado 
com a presença do próprio realizador, Jaques Molitor, para apresentar o filme, explicar como é filmar no 
Luxemburgo e conversar com o público. 

O Luxemburgo sempre teve uma forte produção de cinema pelos apoios que concede, mas continuam 
a ser poucos os filmes 100% luxemburgueses que saem do país, frisa Sara Lopo. Então, quando se fala do 
fantástico e do horror as produções ainda são mais raras. “Por isso, deixa-me muito feliz por trazer este 
filme a Lisboa, uma produção 100% luxemburguesa realizada totalmente no país e que é um filme de 
terror puro, de lobisomens”. 

O filme centra-se numa criança que se vai transformando num lobisomem. Perante os comportamen-
tos estranhos e incontroláveis do filho, a sua mãe, solteira, decide visitar a família paterna da criança, 
no Luxemburgo. É então que acaba por descobrir a verdadeira natureza da família, conta a sinopse de 
“Wolfkin”. 

LEVAR O TERROR AO GRÃO-DUCADO 
Apaixonada pelo Grão-Ducado, país que considera a sua “casa”, o lugar que melhor conhece e onde os 
pais ainda vivem, Sara Lopo confessa o desejo enorme de poder organizar um evento de cinema de terror 
e fantástico no Luxemburgo. Pelo grande sucesso do Motelx, sempre com lotação esgotada, sabe que os 
portugueses adoram este género da sétima arte, e perspetiva que os residentes no Luxemburgo também 
gostem. “O terror funciona em qualquer lado”, explica a portuguesa, realçando a enorme variedade que 
compõe este género de filmes, desde a comédia, ao suspense até ao terror puro. 

Apesar de ter tido sempre um público fiel, o terror é visto como um nicho de mercado, mas a verdade 
é que cada vez mais o público aprecia estes filmes, diz a responsável pelo Motelx. Sobretudo, os adoles-
centes e jovens, “para quem ir ver filmes de terror com amigos é uma mistura de medo e diversão”. Tão 
depressa gritam para o protagonista na tela, “sai daí”, como se assustam e riem. 

Além do entretenimento, este festival de cinema também tem como missão divulgar no estrangeiro o 
que se faz em Portugal, ao mesmo tempo que traz ao país filmes e produções internacionais, indica Sara 
Lopo. Por isso, para esta portuguesa educada no Grão-Ducado faz todo o sentido levar a sua paixão e 
experiência ao Luxemburgo. 
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um dos destaques do festival. Foi 
a primeira vez que um filme do 
género luxemburguês integrou o 
cartaz internacional do Motelx, 
tendo contado com a presença do 
próprio realizador, Jaques Molitor, 
para apresentar o filme, explicar 
como é filmar no Luxemburgo e 
conversar com o público. 

O Luxemburgo sempre teve uma 
forte produção de cinema pelos 
apoios que concede, mas conti-
nuam a ser poucos os filmes 100% 
luxemburgueses que saem do país, 
frisa Sara Lopo. Então, quando se 
fala do fantástico e do horror as 
produções ainda são mais raras. 
“Por isso, deixa-me muito feliz 
trazer este filme a Lisboa, uma 
produção 100% luxemburguesa 
realizada totalmente no país e 
que é um filme de terror puro, de 
lobisomens”. 

O filme centra-se numa criança 
que se vai transformando num 
lobisomem. Perante os compor-
tamentos estranhos e incontrolá-
veis do filho, a sua mãe, solteira, 
decide visitar a família paterna da 
criança, no Luxemburgo. É então 
que acaba por descobrir a verda-
deira natureza da família, conta a 
sinopse de “Wolfkin”. 

LEVAR O TERROR AO GRÃO-DUCADO 
Apaixonada pelo Grão-Ducado, 
país que considera a sua “casa”, 
o lugar que melhor conhece e 
onde os pais ainda vivem, Sara 

Lopo confessa o desejo enorme 
de poder organizar um evento 
de cinema de terror e fantástico 
no Luxemburgo. Pelo grande 
sucesso do Motelx, sempre com 
lotação esgotada, sabe que os 
portugueses adoram este género 
da sétima arte, e perspetiva que 
os residentes no Luxemburgo 
também gostem. “O terror fun-
ciona em qualquer lado”, explica 
a portuguesa, realçando a enorme 
variedade que compõe este géne-
ro de filmes, desde a comédia, ao 
suspense até ao terror puro. 

Apesar de ter tido sempre um 
público fiel, o terror é visto como 
um nicho de mercado, mas a 
verdade é que cada vez mais o 
público aprecia estes filmes, diz a 
responsável pelo Motelx. Sobre-
tudo, os adolescentes e jovens, 
“para quem ir ver filmes de terror 
com amigos é uma mistura de 
medo e diversão”. Tão depressa 
gritam para o protagonista na 
tela, “sai daí”, como se assustam 
e riem. 

Além do entretenimento, este 
festival de cinema também tem 
como missão divulgar no estran-
geiro o que se faz em Portugal, 
ao mesmo tempo que traz ao país 
filmes e produções internacio-
nais, indica Sara Lopo. Por isso, 
para esta portuguesa formada no 
Grão-Ducado faz todo o sentido 
levar a sua paixão e experiência 
ao Luxemburgo. 

táculo, mas também porque, para 
mim, são uma forma de ultra-
passar os meus próprios medos e 
ansiedades. Quando era mais nova 
chegava a ter pesadelos depois de 
assistir aos filmes mas continua-
va sempre a querer ver”, conta a 
sorrir. 

Desde 2016, um ano depois de 
se mudar para Portugal, que Sara 
Lopo faz a curadoria do Motelx, o 
mais importante evento de cinema 
de terror na capital. Mas, este 
ano, tem um motivo de orgulho 
extra: a apresentação de um filme 
de horror realizado e produzido 
exclusivamente no Luxemburgo. 

“Wolfkin”, do realizador lu-
xemburguês Jacques Molitor, foi 
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VIVER | PIERRE MELLINA | PÉTANGE

Um município
moderno onde 30% da 
população é portuguesa 
Apesar do tamanho reduzido, a Comuna de Pétange é rica
em história. Um património que Pierre Mellina, Presidente
da Câmara Municipal de Pétange, pretende capitalizar.

Qual é a importância da comunidade 
portuguesa nesta cidade? 
Os portugueses trabalham em 
diferentes áreas e assumem uma 
importância geral, não só para o 
município, mas para todo o país. 
Acredito que sem os portugueses, 
o Luxemburgo não existiria, pois 
trabalham em muitos setores, 
muitos dos quais hoje estão em 
grande crescimento. 
Se hoje falamos de cerca de 30% 
de portugueses, não contamos as 

Lamadeleine. E se pensar bem, eu 
também sou de origem italiana, 
os meus avós e o meu pai eram 
italianos e temos ainda outros 
estrangeiros que fazem também 
parte do Conselho Comunal. Um 
outro excelente exemplo da inte-
gração portuguesa na vida política 
luxemburguesa é o nosso ex vice-
-Primeiro-Ministro Félix Braz.  

A população vai continuar a 
aumentar?  
Não, a população em Pétange não 
continuará a crescer como cresceu 
nos últimos anos. Passámos de 
15.000 para 20.000 habitantes. 
A população aumentou cerca de 
35% e não foi devido ao aumento 
da natalidade, foi devido à imigra-
ção. Mas penso que nos próximos 
anos vai estagnar.  

Um problema de falta de espaço? 
Somos um município com um 
território bastante pequeno (12 
km2), com uma das áreas mais 
densamente povoadas do Luxem-
burgo e 55% do nosso território 
não é elegível para construção. 
O espaço para construir casas é 
limitado, ainda há possibilidades, 
mas dentro de 10 a 15 anos che-
garemos a um limite.  

Porquê que tantos estrangeiros 
decidiram instalar-se em Pétange? 
Há muitas pessoas que querem 
estabelecer-se no Luxemburgo e 

Por: Paula Santos Ferreira

pessoas que têm a dupla-nacio-
nalidade, já que estas pessoas são 
contabilizadas luxemburguesas. 
Portanto, o número é superior aos 
5.801 que aparecem nas estatísti-
cas. No nosso Conselho Comunal 
também podemos constatar uma 
integração dos portugueses na 
vida política. André Martins Dias 
é um exemplo: entrou na comuna 
de Pétange há 2 anos, é conse-
lheiro municipal e professor de 
economia na escola secundária de 

O piloto que fez
o Luxemburgo acontecer
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muitos são trabalhadores fron-
teiriços. Pétange é uma Comuna 
interessante porque os preços, 
apesar de já serem muito altos, 
são mais baixos do que se cons-
truirmos em Bertrange, Strassen 
ou Hesperange, nos arredores da 
capital. A ligação de transportes 
públicos com a capital também 
é muito interessante. A maioria 
das pessoas que aqui vivem 
trabalha na capital ou em Es-
ch-sur-Alzette, enquanto há 30, 
50 anos, 65% das pessoas que 
viviam no nosso município ou 
em Rodange trabalhavam aqui 
na indústria do aço. Atualmen-
te, este número caiu para 25%. 
Portanto, é preciso encontrar 
transportes públicos para chegar 
ao trabalho. Temos 3 estações 
de comboio e em 25 minutos 
chegamos à capital.  

O problema da habitação afeta cada 
vez mais famílias. Prevê novas 
medidas de apoio?  
O município começou em 2015 
um projeto de habitação para 100 
casas unifamiliares e começámos 
agora as obras de infraestruturas 
para permitir que os jovens que 
vivem em Pétange possam aqui 
permanecer. Para as famílias, 
temos um lote de terreno em 
Rodange, para 40 casas, que ficará 
concluído em 2023. São terrenos 
de 300 a 400m2, onde se pode 
construir uma casa, e que serão 
vendidos consoante a sua dimen-
são, entre 120.000 e 160.000 
euros. Esta é uma iniciativa 
municipal para ajudar os jovens, 
mas existem critérios específicos. 
Damos preferência às pessoas que 
vivem e trabalham aqui em Pétan-
ge e depois faremos um sorteio.  

Quais são as prioridades do município?  
Temos 3 ou 4 áreas em que 
estamos muito empenhados: em 
primeiro lugar, o turismo. Temos 
o Comboio 1900 (Minett Park 
Fond de Gras) e estamos a ana-
lisar a construção de um hotel, 
especialmente para famílias e 
grupos. Outra área importante é o 
desporto. Aqui temos praticamente 
todas as atividades desportivas. 
Temos um campo de futebol, pis-
cinas (a piscina olímpica está em 
construção, devendo abrir no pró-
ximo verão). Claro que também 
temos a cultura: temos a nossa 
famosa Cavalgada (Carnaval) 
em Pétange. Um evento cultural 
que desempenha um papel muito 
importante para o município desde 
há 70 anos. A Comemoração da 
Libertação do Luxemburgo é 
outra data que celebramos com 
pompa e circunstância: Pétange foi 
a primeira cidade, a 9 de Setembro 
de 1944, a ser libertada pelos ame-
ricanos. Os americanos entraram 
pela Bélgica e ocuparam Pétange e, 
no dia seguinte, a 10 de Setembro 
tomaram a capital. O primeiro 
soldado americano a morrer em 
território luxemburguês foi aqui, 
em Pétange. Como homenagem, 
erguemos o Monumento do Solda-
do Americano bem como o Museu 
9/44 que nos permite recordar os 
fatídicos dias de setembro de 1944. 
Anualmente decorre também a 
Convenção ‘Steam Punk’ no ‘Fond 
de Gras’ (www.visitminett.lu), que 
tem lugar no último fim-de-sema-
na de setembro.  

Qual é o principal desafio da Comuna?  
Temos uma população estudantil 
numerosa, 2000 crianças na 
pré-escola e na escola primária, e 

precisamos regularmente de novas 
escolas e de estruturas de acolhi-
mento. Há vinte anos, a palavra 
‘Maison Relais’ não existia. Há 
muitas famílias monoparentais 
e famílias em que ambos os pais 
trabalham e é preciso olhar pelas 
crianças. Tivemos de construir 
‘Maisons Relais’ para a população 
existente e também para assegurar 
o acolhimento dos recém-chega-
dos. A grande dificuldade é que, 
dado que somos uma comunidade 
muito densa e que não há terre-
nos vazios para construir, temos 
de gerir muito bem os espaços 
ainda disponíveis para assegurar 
que todos estes serviços para as 
crianças em idade escolar sejam 
garantidos no futuro.  

Quais são os projetos para o futuro? 
Temos um projeto interessante 
que apresentámos ao Ministério 
da Cultura: a Comuna decidiu 
comprar um terreno para instalar 
um “Museu Ferroviário”, onde 
o antigo material que foi restau-
rado pode ser depositado. Existe 
mesmo um acesso direto à linha 
‘Fond de Gras’ a partir da linha 
férrea de Pétange. Como Pétange 
foi dominado (tal como Rodange) 
pelas atividades mineiras, consti-
tuía um centro importante para os 
caminhos-de-ferro luxemburgue-
ses. Por esta razão, foi proposta 
ao Ministério a possibilidade de 
instalar este museu. 

POPULAÇÃO TOTAL:  20.393 

POPULAÇÃO ESTRANGEIRA:  9.945 

POPULAÇÃO PORTUGUESA:  5.801  

* Estatísticas oficiais dezembro 2021

NÚMEROS
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VIVER | CLERVAUX

O charme do Norte 

Sem perder o seu caráter rural, a pequena cidade
de Clervaux representa o centro de desenvolvimento
e atração da região norte do Grão-Ducado

Deixe-se encantar pela grande 
diversidade de eventos culturais, 
desportivos e gastronómicos ofere-
cidos pelo município de Clervaux, 
o primeiro município do Luxem-
burgo a ser certificado pela rede 
cittaslow International, pequenas 
cidades onde é bom viver.

O Município de Clervaux com 
as suas 17 encantadoras locali-
dades dá-lhe as boas-vindas ao 
nosso Parque Natural. Uma oferta 
diferenciada para toda a família 
espera por si nesta bela região do 
norte de Luxemburgo “Éislek”. 

românticas selvagens, aventuras e 
tesouros culturais escondidos do 
nosso Parque Natural.

O castelo, mais particularmente, 
moldou a imagem do concelho, 
nomeadamente através de conhe-
cidas exposições permanentes de 
arte. Aqui, para além da admi-
nistração municipal de Clervaux, 

Caminhadas, ciclismo, museus, 
castelos e um programa de atra-
ções ao longo do ano…

Os visitantes podem seguir os 
passos das verdadeiras lendas 
regionais enquanto exploram a 
centenária abadia beneditina de 
Saint-Maurice, um dos principais 
pontos turísticos da região, que 
projeta sua majestosa beleza na 
paisagem do vale. Aqui, como em 
outros lugares, o caráter da região 
é cativante com suas paisagens 
naturais de tirar o fôlego: a cidade 
é assim marcada por paisagens 
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também encontra três exposições:
- “A Família do Homem” é co-

nhecida como “a maior exposição 
fotográfica de todos os tempos”. 
Idealizada na década de 1950 pelo 
fotógrafo americano Edward Stei-
chen, está instalada desde 1994 
como exposição permanente no 
Château de Clervaux. Em 2003, 
foi eleita Património Mundial da 
UNESCO.
- Dois museus que documentam o 
Luxemburgo e a história regional. 
Por um lado, o museu da ofensiva 
das Ardenas que documenta os mo-
mentos históricos da Segunda Guer-
ra Mundial e, por outro, o museu 
de maquetes dos castelos e castelos 
fortificados de Luxemburgo.

“Clervaux - cidade da imagem”, 
encena a fotografia contemporânea 
no espaço público. São exposições 
temporárias. Esta é uma exposição 
fotográfica contemporânea ao ar 
livre, que exibe trabalhos de fotó-

grafos contemporâneos ao longo do 
ano, nas paredes e nos jardins flori-
dos espalhados por Clervaux. Para 
conscientizar as crianças sobre o 
assunto da fotografia, o passaporte 
Pixie Pixel oferecido por ‘Clervaux 
– Cité de l’image’ é ideal.

Mas, além de uma história 
agitada, o norte do Grão-Ducado 
também oferece uma vida urbana 
animada que delicia o paladar com 
especialidades culinárias. Durante 
uma visita a Clervaux, o espírito 
de descoberta e modernidade 
encontram-se com um charme 
inimitável - para uma experiência 
muito especial.

O município de Clervaux com 
mais de 5800 habitantes (incluindo 
mais de 780 falantes de português) 
compromete-se diariamente a pro-
mover novas iniciativas e a apoiar 
lojas e negócios no território do 
município. Isso garantindo que os 
setores de comércio, turismo, cul-
tura e gastronomia andem de mãos 
dadas e se reinventam. Atualmente, 
mais de 170 empresas operam ati-
vamente no território do município.
20 de outubro: última edição de 2022 
do ‘Fresh Market’ na praça do merca-
do Clervaux. 
Tradicionalmente, esta feira com 
produtores locais acontece na 
terceira quinta-feira do mês, de 
março a outubro.

Uma visita guiada com áudio da 
cidade de Clervaux espera o visitan-
te na pequena cidade de Clervaux. 
Em colaboração com o ‘Our Na-
ture Park’ e cidadãos empenhados, 
estão a ser desenvolvidos circuitos 
históricos. Além disso, um caminho 
de meditação perto da Abadia per-
mitirá aos visitantes recarregar as 
baterias e disfrutar da tranquilidade 
no coração da natureza.

18 rotas de caminhada de qualidade 
prometem caminhadas da mais alta 
qualidade. Para além da revisão 
do traçado dos percursos, a nova 
marcação uniforme dos percursos 
pedestres é o elemento principal 
do projeto. Atualmente, os per-
cursos pedestres estão sinalizados 
e equipados com cerca de 2.000 
placas de sinalização.
Centro cultural regional Cube521 
em Marnach: uma oferta cultural 
contínua e institucionalizada, com 
uma taxa de ocupação de 92%, 
em cooperação com associações 
locais, escolas, instituições culturais, 
o Cube 521 oferece aos criadores 
culturais da região uma plataforma 
participativa para “a sua arte”.

Em Munshausen encontra o lar 
do Robbesscheier Nature Disco-
very Center e o museu vivo do 
cavalo das Ardenas. Atividades in-
teressantes para jovens e idosos são 
organizadas durante todo o ano.
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Uma cidade de tradições 
voltada para o futuro 

Cultura, comércio e turismo, é nestes três pilares 
que está a ser construído o futuro da cidade mais antiga 
do Luxemburgo, Echternach. Um lugar onde é bom viver.

Vive-se bem em Echternach? 
A maioria das pessoas que vêm 
para cá viver ficam muitos anos. 
Temos muitas famílias que já estão 
cá há várias gerações. As pessoas 
querem ficar aqui e essa é a melhor 
publicidade que podemos ter.  

É uma cidade que continua a ter muitos 
portugueses… 
Cerca de um terço da população 
é de origem portuguesa, indepen-
dentemente de muitos já terem 
um passaporte luxemburguês. É 
uma comunidade que começou a 
chegar logo na primeira vaga de 
imigração e que foi ficando. São 
pessoas bastante implicadas na 
vida social, seja no desporto, na 
cultura ou na religião.  
Quando frequentava a associação 
católica, dos 120 ajudantes da 
missa, 100 eram portugueses. São 
associações vivas, que organizam 
muitas atividades e que preservam 
as tradições. Para além de sermos a 
cidade mais antiga do Luxemburgo, 
também somos uma cidade de tradi-
ções que soube adaptar-se e evoluir 
com o tempo e manter as pessoas e 
os jovens ativos na vida social.  

Por: José Campinho

Como é que incentivam essa 
participação? 
Tentamos criar espaços de encontro 
fora da administração comunal e da 
escola entre as várias comunidades. 
Quando juntamos culturas diferen-
tes temos de fazer tudo para que 
seja um sucesso. Nas associações as 
pessoas já estão sobrecarregadas e 
é necessária ajuda profissional. Por 
essa razão assinamos o pacto de 
‘zusumen liewen’, com profissionais 
do Ministério que nos vão ajudar.  
A cultura também é uma forma de 
abrir as portas ao mundo. É o que 
estamos a fazer com a Trifolion, 
nomeadamente para a comunidade 
portuguesa, com a vinda de grandes 
nomes da música portuguesa. Já 
trouxemos a Marisa, a Carminho, 
a Dulce Pontes, e em novembro 
vamos trazer a Mísia e a Sobral.  

É uma cidade que está a crescer? 
Atualmente temos perto de 6 mil 
habitantes. Queremos chegar aos 
oito mil, mas não amanhã. Somos 
uma cidade que está a crescer, mas 
que cresce ao seu ritmo. Ao ritmo 
que as pessoas querem, preservan-
do o nosso património e a nossa 

Ricardo Marques
Comuna de Echternach



DECISÃO
OUT . NOV . DEZ . 2022 81

qualidade de vida.   
Tem de ser um crescimento plane-
ado. Não queremos, por exemplo, 
escolas sem espaço para os alunos. 
Todas estas obras espalhadas pela 
cidade são a pensar no futuro.  
Depois, também é preciso ter em 
conta que aqui é complicado cons-
truir. É uma região com muitos 
tesouros escondidos e muitas vezes 
quando escavamos encontrámos 
ruínas importantes que é importan-
te preservar. Temos um património 
riquíssimo, há coisas que estão 
praticamente intactas. Combinar a 
cultura antiga com a atual é um dos 
nossos grandes desafios.   

A cidade já recuperou das inundações? 
Foi um ano muito duro, só agora 
estamos a respirar. Houve muitas 
pessoas afetadas, pessoas que não 
estavam cobertas com os seguros 
necessários. O governo está a aju-
dar, mas leva o seu tempo e não se 

pode dar dinheiro à toa. Temos de 
ter noção que vivemos numa zona 
de inundações. Catástrofes como 
estas vão ser mais frequentes e 
temos de estar preparados para nos 
reerguemos sem sofrer tanto.  

Como é que está o problema da 
habitação em Echternach? 
Estamos a tentar recuperar o 
atraso, mas ainda há muito para 
fazer. Temos uma classe média a 

sofrer. Antigamente, um operário 
conseguia comprar uma casa, hoje 
em dia mesmo a classe média é 
obrigada a ir viver para mais longe. 
Não podemos estar satisfeitos com 
uma política destas. 

O que é que as Comunas podem fazer 
para resolver a situação? 
As Comunas necessitam de mais 
autonomia, de possuírem mais ca-
sas e terrenos, de forma a poderem 
garantir habitações a preços mode-
rados. Os leasings de terrenos são 
uma das soluções. Mas temos de 
encontrar um sistema em que, no 
momento de vender a casa, as mais-
-valias sejam normais e não como 
tem acontecido nos últimos anos.  

A natureza aqui é omnipresente. É algo 
que as pessoas valorizam? 
O Mulhertal atrai muitos turistas 
e nós estamos no coração dessa 
região. A maioria do turismo é 
de passagem. Se alguém quiser 
visitar Echternach pode fazê-lo em 
algumas horas, é uma cidade pe-
quena. Temos de fortalecer o nosso 
ofício do Turismo para incentivar 
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os turistas a ficarem mais tempo, 
convencê-los a descobrirem o nos-
so património e a desfrutarem da 
nossa natureza.  
Temos uma margem junto ao rio 
que se estende por vários quilóme-
tros, com um parque que dá pos-
sibilidade às pessoas de respirarem 
e de conviverem. O nosso lago, 
totalmente artificial, também se 
transformou num ponto de encon-
tro dos habitantes. 

Já é possível banhar-se no lago? 
Limpamos o lago, tanto para asse-
gurar a qualidade da água como a 
segurança, e no próximo verão já 
deverá ser possível nadar. Isto vai 
permitir uma melhor distribui-
ção das pessoas que nas estações 
mais quentes se concentram nas 
margens do Haute Sûr. Mas só 
isso não chega, temos de criar 
todas as condições necessárias 
para acolher essas pessoas. Temos 
de ter parques de estacionamento 
suficientes, instalações sanitárias 
adequadas, atividades desportivas, 
tudo isso está a ser feito.

Echternach é conhecido por ser palco 

da única competição de Ironman 
do país, é esse o desporto mais 
emblemático da região?  
Atualmente temos cerca de 60 
associações desportivas. Orga-
nizamos anualmente um grande 
evento de triatlo, mas também 
somos muito fortes em voleibol e 
em outros desportos. Infelizmen-
te, devido às inundações muitas 
equipas foram obrigadas a ter de 
treinar fora. No início do próximo 
ano vamos ter um hall desportivo 
provisório, enquanto o novo não 
está pronto. O novo pavilhão deve-
rá estar concluído em 2026-2027 
e vai incluir piscina, ginásio, hall 
sportif, ténis de mesa, ginástica, 
judo, andebol, basquetebol, etc. 
Tudo isto contribui para a qualida-
de de vida dos habitantes.  

E em termos de educação? 
Estamos a construir um novo 
complexo que vai integrar escola 
primária, ‘maison relais’ e ‘centre de 
competences pour le development 
intelectuel’. São três estruturas que 
já existiam e que felizmente não fo-
ram afetadas pelas inundações, mas 
que desta vez vão estar debaixo do 

mesmo teto. As anteriores instala-
ções vão manter-se, mas aqui, para 
além de aumentar a capacidade, a 
ideia é aproveitar as sinergias entre 
estruturas que estão interligadas.  

Como é estudar numa das escolas mais 
bonitas do país? 
O nosso liceu está incluído na Aba-
dia, que é uma das mais bonitas do 
Luxemburgo. Crescer e estudar aqui 
é fantástico. Fui estudar em Paris 
e não encontrei o que vivi aqui. Às 
vezes só damos valor ao que temos 
mais tarde. Quando frequentas num 
local como a Abadia, tens respeito e 
cuidas do espaço, mas nem sempre 
te dás conta da sorte que tens.  

E em termos de empreendedorismo, é 
uma cidade propicia para os negócios? 
Historicamente Echternach era 
uma zona de comerciantes, o 
comércio da região cruzava-se 
todo aqui. Em 2024 vamos ter um 
novo centro comercial onde vamos 
reunir comércio local com grandes 
marcas. Também temos uma zona 
industrial nos arredores, que já 
emprega cerca de 2 mil pessoas e 
que conta com a presença de algu-
mas multinacionais. 
Às vezes é importante descentra-
lizar certas formas de trabalhar 
e aí podemos ter vantagem. Um 
team-building nesta região, em 
contacto com a natureza, ajuda à 
criatividade e é muito mais agradá-
vel do que no centro da cidade.  
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Organizada pela Associação dos 
Comerciantes, dos Artesãos e dos 
Empresários Independentes da 
comuna de Differdange (ACOMM asbl), 
decorre já no próximo sábado, dia 1 
de outubro, entre as 9h e as 18h, a 
famosa “Braderie” ou Feira Comercial, 
da comuna de Differdange.  

Com mais de 40 stands previstos nas 
ruas da cidade, os visitantes poderão 
aproveitar o sábado para fazer com-
pras e usufruir de ótimas promoções 
desde o centro de Differdange até às 
lojas da Galeria Opkorn.  

“Existem aproximadamente cerca 
de 220 empresas em Differdange e 
cerca de um terço são empresas di-
rigidas por portugueses. No dia 1 de 
outubro todos podem usufruir de 
excelentes promoções assim como 
visitar stands de todo o tipo de em-

Já na Galeria Opkorn também 
estão reservadas algumas surpresas. 
Para além de promoções exclusi-
vas durante todo o dia nas lojas do 
centro comercial e no supermerca-
do Auchan, o programa também 
é recheado de animação. Das 11h 
às 17h haverá entretenimento para 
pequenos e graúdos: uma mascote 
deambulará pelo espaço comercial, 
perfeita para grandes abraços e sel-
fies, e um escultor de balões e um 
animador de pintura facial farão 
as delícias das crianças (das 15h às 
17h na Galeria Opkorn). Tot Bags 
ou sacos de tecido reutilizáveis tam-
bém serão oferecidos no dia. 

O estacionamento é gratuito na 
Galeria Opkorn durante o dia do 
evento. 

Por Patrícia Marques

A grande “Braderie” de Differdange 

presas, de artesãos e de associações. 
Desde roupa para crianças até auto-
móveis, haverá um pouco de tudo 
nesta “Braderie”, assim como vá-
rios espaços de restauração estarão 
abertos na zona. Convidamos assim 
todas as pessoas a visitarem o nosso 
evento e a passarem um bom mo-
mento com as suas famílias. Podem, 
inclusivamente, estacionar gratuita-
mente na Galeria Opkorn durante 
o dia”, explica Pierchen Pettinger, 
Vice-Presidente da ACOMM.  

O programa inclui entretenimen-
to musical do DJ Petz e da banda 
juvenil Príncipe Guillaume no cen-
tro de Differdange, bem como um 
escultor de balões e pintura facial 
para crianças que estará presente 
durante a tarde, das 13h às 15h no 
centro da cidade e das 15h às 17h 
na Galeria Opkorn.  

CONTEÚDO PATROCINADO
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O calor do Brasil no Luxemburgo

CONTEÚDO PATROCINADO

Se existe alguém que conhece o ver-
dadeiro significado da expressão “lu-
tar por um sonho”, é Jackson Silva. 
Natural do Estado de Goiás, no Bra-
sil, embarcou para Portugal em 2002 
onde aprende a arte de assar e no 
ano seguinte parte para o Luxembur-
go para trabalhar num restaurante. 
Cinco anos mais tarde abandona a 
restauração e vai para uma empresa 
de construção civil. Uma viragem 
profissional com um único objetivo: 
poupar para investir no projeto ‘Pica-
nha Catering’ que viria a nascer em 
2018. 

Jackson Silva vê, entretanto, uma 
oportunidade num espaço de restau-
ração deixado vago em Hesperange e, 
no dia 15 de julho, inaugura o Pica-
nha Catering com o apoio da esposa 
Angélica e do sócio Adilson Juares, 
“o melhor churrasqueiro” que já co-
nheceu. Com duas salas amplas, com 
capacidade para 100 e 60 pessoas, o 
espaço permite acolher todo o tipo 

a verdadeira cozinha brasileira. Toda 
a gente pode alcançar o seu sonho, 
não nos devemos acomodar a um 
ordenado ou a uma rotina, há que 
abandonar a zona de conforto! Devo 
acrescentar que tudo isto foi possível 
graças ao apoio incondicional da em-
presária Fernanda Batalau, sem ela 
não conseguiria abrir o restaurante”.  

O menu diário é composto por um 
rodízio completo de carnes a 24.50€/
pessoa. De segunda a quinta-feira à 
noite o rodízio é a 35.50€/pessoa e 
ao fim de semana a 39.50€/pessoa. 
Além do tradicional rodízio brasilei-
ro existem menus opcionais como as 
“gambas à casa”. A grande aposta é 
na qualidade da carne, por isso traba-
lha exclusivamente com a suculenta 
picanha da América Latina. 

Com capacidade para organizar 
eventos até 500 pessoas, a Picanha 
Catering efetua o serviço de cate-
ring ao domicílio a partir de 25 pes-
soas que pode incluir as bebidas e o 
equipamento de catering. Existem 4 
menus disponíveis, mais informações 
disponíveis no site da empresa. 
Por Patrícia Marques

Picanha Catering  
Tel.: +352 26 36 17 50 (Restaurante) 
GSM: +352 691 25 30 46 (Jackson Silva, 
serviço de catering) 
E-mail: contact@picanhacatering.lu   
Facebook: Picanha Catering 
www.picanhacatering.lu 
Horários de funcionamento: todos os 
dias das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 
22h30. 

de eventos, desde casamentos e ani-
versários a comunhões. “O local tem 
de reunir as condições ideais para 
se organizar um evento profissional 
e inesquecível no espaço do cliente, 
seja privado ou numa empresa”, ex-
plica o gestor.   

Hoje, Jackson considera-se uma 
pessoa feliz. “Tenho paixão pelo que 
faço e pretendo mostrar ao mundo 

Jackson Silva,
de churrasqueiro a empresário
da restauração
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Cozinha tradicional minhota
no coração de Esch 

Parentes por afinidade, dado que são 
cunhados, decidiram atribuir o nome 
“Abadia” ao novo espaço de restau-
ração, em homenagem ao restaurante 
Abadia na localidade de Abadia, no 
concelho de Amares, onde Nuno tra-
balhou durante muitos anos, proprie-
dade do seu avô.    

O que distingue o Abadia é o aten-
dimento familiar, a qualidade da gas-
tronomia minhota e os momentos 
musicais “para todos os gostos” as-
segurados aos fins de semana. “Pro-
porcionamos um ambiente familiar e 
intimista, momentos agradáveis e as 
pessoas sentem-se como se estives-
sem em casa”, diz Tiago.  

O incontornável bacalhau é, se-
gundo os responsáveis, o grande em-
baixador e todos são extremamente 
bons: “Bacalhau à Abadia”, “Baca-
lhau com Broa”, “Bacalhau à Zé do 

sarrabulho, os rojões à minhota, a 
vitela assada, o cabrito assado, entre 
outros, servidos principalmente ao 
fim de semana. Quanto ao menu do 
dia, que varia diariamente, o cliente 
pode optar entre um prato de peixe 
ou de carne por 11.50€, que inclui 
uma entrada e o prato do dia. 

Restaurante Abadia 
24, Rue de Luxembourg, 4220 
Esch-sur-Alzette
T.:+352 28 99 60 72
Facebook: Restaurant Abadia
www.abadia.lu
Horário de funcionamento: das 12h
às 14h30 e das 18h30 às 22h30.
Descanso semanal: terça-feira.

Pipo”, “Bacalhau à Lagareiro”, “Ba-
calhau à Brás”, e para quem deseje 
provar um pouco de todos pode so-
licitar o “Plateau de degustação de 
bacalhau” para duas pessoas.  

Existem, no entanto, outras espe-
cialidades da casa como as papas de 

Com uma experiência 
acumulada em vários 
estabelecimentos de renome 
em Portugal, Tiago Rodrigues 
e Nuno Antunes decidiram 
aventurar-se, abrindo o 
seu próprio restaurante no 
Luxemburgo em dezembro de 
2019. Nuno é atualmente chefe 
de sala e Tiago é o cozinheiro 
de serviço do restaurante, 
ambos ocupam-se da gestão.  

Por Patrícia Marques
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Marlène Lousada, 
proprietária do restaurante-bistro
Theaterstuff

No âmbito do projeto “Novos Talen-
tos”, o restaurante Theaterstuff em 
Limpertsberg, continua empenhado 
em desenvolver iniciativas culturais, 
dando a possibilidade a novos talen-
tos de apresentarem e divulgarem as 
suas atividades e projetos.  

O restaurante-bistro Theaterstuff 
é um dos mais antigos no Grão-
-Ducado, outrora propriedade de 
Fernand Fox, o conhecido ator lu-
xemburguês. Situado em frente ao 
Glacis, no bairro de Limperstberg, 
este espaço singular pretende assim 
dar continuidade ao ambiente que 
deu o nome ao estabelecimento, 
“Theaterstuff”, palco de inúmeras 
tertúlias e performances de artis-

veu o lançamento de um novo gru-
po de música tradicional irlandesa, 
os ‘Tunes’. A animada soirée inti-
tulada ‘Tunes@Theaterstuff ’ en-
cheu a casa e foi a oportunidade de 
os clientes usufruírem de um bom 
momento musical.  

O esforço e a dedicação de Mar-
lène Lousada, apesar da difícil con-
juntura económica, têm permitido 
manter o seu sonho de pé, criando 
alternativas para conservar o espa-
ço convidativo. 

“Continuamos empenhados, com 
todo o amor e paixão, neste projeto 
que é de manter e divulgar a cultura 
numa sociedade cada vez mais des-
prendida e indiferente a este tipo de 
valores”, confidencia. 

Funcionando de dia como simples 
restaurante, com uma ampla espla-
nada e com um delicioso e variado 
menu, o ambiente transforma-se ao 
cair da tarde e dá lugar a uma at-
mosfera de bar-bistro onde a convi-
vialidade e a animação se misturam 
com a decoração Belle Époque.

Por Patrícia Marques

Theaterstuff 
49, allée Scheffer L-2520 Luxemburgo 
Tel.: 26 20 35 56 

Facebook: Theaterstuff 
Horários: de 2ªf. a 6ªf. das 8h à 1h. 
Sábado das 9h à 1h e domingo 
das 14h às 22h (aos domingos 
não há serviço de almoço nem jantar). 

Um espaço de gastronomia 
aberto à cultura 

CONTEÚDO PATROCINADO

tas do Conservatório da cidade do 
Luxemburgo.“Pretendo dar conti-
nuidade ao ambiente de artes e de 
música que aqui se vivia e dar voz a 
novos talentos que não têm muitas 
oportunidades de se poderem apre-
sentar à comunidade. Desta forma, 
ultimamente temos vindo a pro-
mover o lançamento de artistas na 
área da música, mas ambicionamos 
estender o projeto ‘Novos Talentos’ 
ao mundo da cultura e das artes. 
Desde noites de poesia a improvi-
sações teatrais e exposições de pin-
tura, aceitamos propostas de novos 
talentos em todas as áreas”, explica 
Marlène Lousada, proprietária. 

Recentemente o espaço promo-
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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 resul-
tados esperados. Não admira por 
isso que as oficinas com mecânicos 
experientes e uma gestão séria não 
tenham mãos a medir. 

É o que acontece com a oficina 
Carrosserie NCM, em Mamer, que 
efetua reparações de carroçaria, 
pintura, mecânica, montagem e ca-
libragem de pneus e ainda serviço 
de reboque. Esta empresa familiar 

HORÁRIOS E CONTACTOS
Aberta de segunda a sexta, das 8h
às 12h e das 13h às 17h e aos sábados
das 8h às 12h, a carrosserie NCM
está situada na route d’Arlon, n°113.

As marcações podem ser feitas
através do telefone 31.89.91.40
ou por email: carroncm@pt.lu

113, route d’Arlon
L-8211 Mamer
Tél.: +352 31.89.91.40
Fax: +352 31.89.91.45
info@carrosserie-ncm.lu
www.carrosserie-ncm.lu

CONTEÚDO PATROCINADO

Carrosserie NCM

foi criada por Manuel Rosa e vai já 
na segunda geração. Após ter con-
cluído a formação necessária à ob-
tenção da autorização de comércio 
e de ter trabalhado vários anos na 
empresa, Melvin Rosa, filho do fun-
dador, assumiu a gerência. 

Atualmente a oficina conta com 
três mecânicos, quatro bate-chapas 
e quatro pintores, todos eles portu-
gueses. A maioria dos serviços pres-
tados são de chaparia, mecânica e 
pintura. 

Para além de ser representante da 
Subaru, a Carrosserie NCM possui 
a acreditação Bosch, que lhe possi-
bilita fazer reparações em todas as 
marcas. 

Reconstrução de veículos antigos
Nesta garagem é também habitual 
encontrar veículos antigos recons-
truídos praticamente de raiz. In-
clusive os carros de coleção para os 
quais é geralmente complicado en-
contrar peças. 

Uma competência conquistada 
ao longo de 17 anos de experiência 
e uma aposta em mão-de-obra al-
tamente especializada, mas que tem 
os seus custos. “Temos sempre um 
ou outro veículo de coleção na ofi-
cina para reconstruir”, afirma Ma-
nuel Rosa, fundador da empresa.

Uma atividade que abraçaram 
mais por paixão do que propria-
mente pelo negócio. “A nossa ati-
vidade principal é a carroçaria e a 
mecânica, os carros antigos de cole-
ção são mais uma paixão”, explica.
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Dylan Pereira
Bastava terminar na nona posição. Terminou em quinto e sagrou-se campeão da Porsche Super Cup. 
Nunca o Luxemburgo tinha conquistado um título internacional de alto nível no desporto automóvel. 
Dylan Pereira acabou de o conseguir. Uma conquista que encheu de orgulho o Luxemburgo, com o 
ministro do Desporto, George Engel, a publicar uma nota no site do Ministério a elogiar o feito do 
jovem lusodescendente. “Como verdadeiro embaixador desportivo do Luxemburgo contribuíste 
para a imagem de marca do nosso país, fiel ao slogan “Let’s make it happen” [vamos fazer com 

que aconteça]”, escreve o ministro, realçando que esta vitória é uma “recompensa merecida” pelo 
“trabalho árduo” e pela “perseverança” do jovem piloto. Por Paula Fereira e redação

O piloto que fez
o Luxemburgo acontecer
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“Quero 
ser

piloto 
de uma 
equipa 
oficial”

Éum objetivo ambicioso, 
mas que já esteve mais 
longe de se concretizar. 
No passado mês de setem-

bro o jovem piloto lusodescendente 
fez história ao sagrar-se campeão da 
Porsche Supercup. Agora quer vol-
tar a ser campeão, mas como piloto 
oficial da marca.  

Em 2020, o piloto luso-luxem-
burguês Dylan Pereira sagrou-se vi-
ce-campeão da prestigiada Porsche 
Supercup, uma conquista que ape-
sar de ser importante lhe deixou um 
sabor “amargo” por não conseguir o 
primeiro lugar no pódio, confessou 
na altura. Lutou e trabalhou bastan-
te e a 11 de setembro concretizou o 
sonho: ser campeão da Porsche Su-
percup 2022, o difícil campeonato 

de apoio à Fórmula 1. 
No final da prova, o jovem luso-

descendente de 25 anos revelava-se 
um homem feliz. “É muito difícil. 
Fiz sete anos com esta equipa, 
sempre a trabalhar e a aprender. Em 
2020, foi por pouco [que não fui 
campeão]. Este ano, demos tudo por 
tudo. A equipa gastou mais dinheiro 
para ganhar tudo e conseguiu. Foi 
um sonho que realizei e estou muito 
contente”, disse aos microfones da 
Sport TV, citado pela Lusa. 

ORGULHO DO LUXEMBURGO 
A vitória de Dylan Pereira encheu 
de orgulho o Luxemburgo. George 
Engel, ministro do Desporto, fez 
questão de felicitar o piloto entu-
siasticamente numa nota oficial 
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publicada no site do Ministério, no 
próprio dia 11 de setembro. 

“Como verdadeiro embaixador 
desportivo do Luxemburgo con-
tribuíste para a imagem de marca 
do nosso país, fiel ao slogan “Let’s 
make it happen” [vamos fazer com 
que aconteça]”, escreve o ministro, 
realçando que esta vitória é uma 
“recompensa merecida pelo traba-
lho árduo e pela perseverança” do 
jovem piloto. 

“Bravo, Dylan, pela tua excelente 
temporada e boa sorte para o futuro 
que se anuncia interessante”, escre-
veu ainda George Engel. 

VOAR MAIS ALTO 
Dylan Pereira sonha em ir mais lon-
ge após esta consagração, ambicio-
nando ser “piloto de uma equipa ofi-
cial”. “No ano passado fui segundo 
no WEC [Mundial de Resistência] e 
[nas 24 Horas de] Le Mans. Quero 
repetir, mas por uma equipa oficial”, 
confessou à Sport TV. Determinação 
e empenho não lhe faltam, como 
confessa o jovem, admirador do céle-
bre campeão mundial de Fórmula 1, 
Aryrton Senna. 

Mesmo sabendo que integrar 
uma equipa oficial é algo “ambi-
cioso e complicado”, como assume 
no seu site, Dylan Pereira não vai 
desistir. Este é o seu desafio, vinca, 
e lembra as palavras de Ayrton Sen-
na, que tem publicadas no seu site. 
Quando se atinge este limite, “algo 
acontece e, de repente, pode-se ir 

um pouco mais longe”, com a força 
da mente, determinação, instinto 
e experiência, pode “voar-se muito 
alto”, assim incentivava o piloto 
brasileiro de Fórmula 1. 

FINAL EMOCIONANTE 
Na prova final, em Monza, Dylan 
Pereira partiu em terceiro lugar no 
Grid, numa corrida cheia de emo-
ção e onde ao volante do Porsche 
911 GT3 Cup foi travando lutas 
com os rivais para conquistar o 
título, como descreve a notícia do 
site da Porsche. 

Um dos principais duelos foi com 
Larry ten Voorde, o seu antecessor 
que este ano não conseguiu renovar 
a proeza máxima. “Parabéns ao 
Dylan. Esta foi novamente uma tem-
porada extremamente emocionante 
da Supercup. Fiz o meu melhor, mas 
desta vez não foi suficiente para man-
ter o título”, comentou o holandês 
que ficou em segundo lugar, também 
em declarações ao site da Porsche. 

Dylan Pereira terminou a corrida 
em quinta posição, o suficiente para 
assegurar o primeiro lugar no pódio, 
com uma vantagem de 13 pontos 
sobre o adversário. 

A Porsche Super Cup é uma prova 
de apoio à Fórmula 1, que se desen-
rola nos mesmos circuitos da prova 
rainha e é considerada bastante difí-
cil. No circuito todos os automóveis 
em prova são idênticos, Porsches 
911 GT3. É, por isso, a mestria do 
piloto que o pode levar ao pódio.  

Paixão nos genes 
A paixão pelo desporto automóvel 
já nasceu com Dylan Pereira, cujo 
pai, Guillaume Pereira, conhecido 
empresário do ramo automóvel, 
também chegou a ser piloto de 
Karting. Com apenas 4 anos de 
idade, Dylan Pereira começou a 
pilotar um Go Kart, como conta 
no seu site oficial. Aos 10 anos, 
estreou-se nas provas oficiais de 
automobilismo, num campeonato 
de karting, em França, tendo depois 
participado na Volkswagen Golf Cup. 
Há sete anos estreia-se na Porsche 
Supercup, em Austin, Texas, EUA, 
e este ano vence a prova. Próximo 
objetivo: pertencer a uma equipa 
oficial. 
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M
obilidade para todos: justa, 
inclusiva, barata e acessível 
em todos os lugares” é um 
dos temas escolhidos para a 
primeira sessão estratégica da 

Transport Research Arena (TRA), a 
maior conferência europeia de inves-
tigação e tecnologia em mobilidade 
e transportes, que se realizará de 14 
a 17 de novembro, no Centro de 
Congressos de Lisboa.  

O que se espera desta TRA, que 
reúne representantes da indústria 
com os académicos e políticos, são 
precisamente novas soluções para 
a mobilidade do futuro. Em cima 
da mesa está o problema social das 
novas formas de mobilidade - das 
bicicletas às motas ou trotinetas 
elétricas, às boleias partilhadas ou 
carros das plataformas Uber, Bolt 
ou outras - não chegarem a todos. O 
objetivo é encontrar soluções para 
evitar que a promoção das novas for-
mas da mobilidade ativa (caminhar, 
andar de bicicleta), sustentável (os 
veículos elétricos, por exemplo), e 
partilhada (plataformas de carros, de 

Tornar a 
mobilidade 
verde acessível 
a todos

boleias, etc) venha a excluir certos 
grupos sociais. 

O acordo “verde” que compro-
mete os Estados membros da União 
Europeia (UE) com metas de des-
carbonização apertadas nos próxi-
mos anos coloca pressão sobre os 27 
países da UE para adotarem novas 
formas de mobilidade e deixarem os 
transportes movidos a combustí-
veis fósseis. Mas a precariedade de 
alguns grupos sociais, das mulheres 
nas comunidades rurais às minorias 
étnicas, deixa de fora desta onda 
ecológica de mobilidade individual 
uma grande parte da população, a 
qual continua dependente dos trans-
portes públicos convencionais, como 
refere o site da TRA. 

Nesta conferência também haverá 
oportunidade para discutir opções 
de mobilidade que poderiam facilitar 
o acesso dos jovens nas comuni-
dades rurais a educação, lazer e 
desporto, e que soluções podiam 
ser adotadas para melhorar as liga-
ções entre o campo e a cidade por 
forma a facilitar as necessidades de 
mobilidade de todos, especialmente 
das mulheres que tantas vezes têm a 
cargo a família e o trabalho a longas 
distâncias de casa. 

Outro dos temas de debate é o fac-
to de a crescente digitalização poder 
ser um fator de exclusão.  

A conferência contará com a pre-
sença de responsáveis da Comissão 
Europeia e das políticas de transpor-
tes de vários países.  

Tram Howald.
Milionários fazem 
descarrilar as obras 
Muito em breve o Tram chegará a 
Bonnevoie. Ao mesmo tempo, ace-
lera-se o prolongamento da linha 
que vai da Rue des Scillas a Gas-
perich. Tudo avança sobre rodas, 
à exceção da importante ligação a 
Howald, que demorará vários anos. 
Um litígio com um fundo de inves-
timento está a atrasar a construção 
do terminal intermodal que reúne 
uma estação de Tram, de comboios 
e de autocarros.  

O terreno em questão situa-se 
no antigo local da empresa de be-
bidas Munhowen que pertence ao 
fundo imobiliário Olos. Em 2020 
o Ministério da Mobilidade tomou 
conhecimento que os proprietários 
do terreno a sul da plataforma de 
Howald estavam em litígio. Entre-
tanto passaram dois anos e o litígio 
mantém-se. O Ministério já lançou 
o processo de expropriação, mas a 
questão que se coloca é quem deve 
ser expropriado? “Os principais 
acionistas do Olos, Flavio Becca e 
Eric Lux, disputam nos tribunais, 
desde há anos, a propriedade deste 
terreno. E nós ainda não sabemos 
quem devemos expropriar”, 
explicou Frank Vansteenkiste do 
Ministério da Mobilidade. 
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Entrevista com Fernando Teixeira,
CEO da Garagem Euroccasion. 

Como e quando surgiu a ideia de criar 
a vossa própria empresa? 
Em 2005, após algumas más expe-
riências, alguns clientes continu-
aram a contactar-me para que os 
ajudasse na sua escolha, mesmo 
depois de já ter saído da garagem 
onde trabalhava. Devido à insis-
tência de alguns amigos e talvez 
devido ao próprio destino, decidi 
avançar com este projeto de vida 
que hoje é a Euroccasion.  

grande parte da nossa clientela é 
recorrente… Em alguns casos, três 
gerações de famílias já compram 
connosco. Isso é fruto de uma con-
fiança conquistada ao longo dos 
anos e trabalhamos sempre para 
mantê-la. 

Que tipo de serviços propõe? 
A Euroccasion está ao serviço 
dos clientes na compra e venda 
de automóveis usados há 17 anos. 
Temos sempre uma grande va-
riedade, com mais de 70 veículos 
de todas as marcas (Audi, BMW, 
Volkswagen, Mercedes, etc.), todos 
totalmente revistos antes de serem 
entregues. 

Efetuamos também reparações 
mecânicas e de carroçaria, seja qual 
for a marca da viatura. Os nossos 
especialistas também efetuam todo 
o tipo de trabalhos de customiza-
ção e tunning, como montagem 
de acessórios, rádios, jantes, kits 
de carroçaria ou mesmo rebaixar 
o automóvel. Para isso contamos 
com uma equipa multilingue (por-
tuguês, francês, italiano, luxembur-
guês e inglês) sempre ao dispor do 
cliente. Podemos também ser par-
ceiro de financiamento na compra 
do seu automóvel, quer resida no 
Luxemburgo, Bélgica ou França. 

Euroccasion 
21, rue Robert Krieps | L-4702 Pétange 
www.euroccasion.lu  
T. (+352) 26 65 26 07  

Os desafios
no momento
de escolher
o veículo certo

Quais eram os objetivos quando criou 
a empresa? 
O meu objetivo na altura era o 
mesmo de hoje, que é prestar um 
bom serviço. Para mim, não se 
trata apenas de vender e comprar 
carros. É prestar o melhor atendi-
mento possível ajudando o cliente 
a fazer a melhor escolha. 

Qual é a vantagem de recorrer a um 
prestador de serviços para comprar ou 
vender o seu carro? 
Num concessionário automóvel, 
como a Euroccasion, o cliente be-
neficia de um apoio especializa-
do na área da compra e venda de 
carros usados. Além disso, a ope-
radora oferece uma gama de ser-
viços adicionais, a saber: revisão 
completa do veículo, reparações de 
mecânica, carroçaria, manutenção, 
customização do carro, etc. O nos-
so atendimento é principalmente 
no pós-venda, no acompanhamen-
to do cliente. Não é por acaso que 

CONTEÚDO PATROCINADO
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A HISTÓRIA DE UM MODELO QUE SE 
TRANSFORMOU NUMA MARCA

O CUPRA foi lançado em 2018 
com a ambição de reinventar 
o desportivo contemporâneo, 
impulsionado por alguns fãs que 
queriam desafiar o status quo.

O CUPRA ATECA foi o primeiro 
veículo a encarnar a ambição e o 
carácter da marca desafiante. Um 
modelo único no seu segmento.

Dois anos depois veio o CUPRA
LEON, a Rainha dos Leões. Foi o 
primeiro modelo da marca com 
uma vasta gama de motores 
potentes e o primeiro CUPRA 
eletrificado graças ao seu 
motor híbrido plug-in de alto 
desempenho. 

O CUPRA LEON está agora 
também disponível em 1.5 eTSI 
com uma potência de 150 cv, o 
suficiente para beneficiar de um 
baixo consumo com um visual 
marcante. 

Seguiu-se o CUPRA FORMENTOR, 
o primeiro modelo criado 
exclusivamente para a CUPRA. 

Com quase 100.000 unidades 
vendidas em todo o mundo até 
hoje, este Crossover tem sido um 
enorme sucesso tornando-se o 
modelo mais vendido da empresa.

Depois veio o CUPRA BORN, o 
primeiro carro 100% elétrico 
que mostra que eletrificação e 
desempenho podem andar de 
mãos dadas. 

Mas os veículos são apenas parte 
da história. O CUPRA Tribo é um 
dos elementos-chave do sucesso 
da CUPRA.

ATUAIS MODELOS:

CUPRA Born
CUPRA Formentor
CUPRA Leon
CUPRA Leon Sportstourer
CUPRA Ateca

CUPRAOFFICIAL.LU

GARAGEM CLAREN & CIE
2, RUE ANDRÉ LOSCH
L-7759 ROOST

GARAGEM M. LOSCH 
6, CITÉ GRAND-DUC JEAN

L- 7233 BERELDANGE

GARAGEM MARC WINANDY
326, ROUTE DE MONDORF
L-3260 BETTEMBOURG

TRÊS CONCESSIONÁRIOS 
NO LUXEMBURGO:
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DE OLHOS POSTOS 
NO FUTURO

Um novo impulso. Para uma 
nova geração. Atraente. Potente. 
100% elétrico. A promessa 
Cupra. Pelo clima.

Que vantagens oferece o 
CUPRA Born enquanto veículo 
elétrico?

Amigo do ambiente: Com 
o CUPRA Born é mais amigo 
do ambiente e sustentável. 
Graças à tecnologia de ativação 
puramente elétrico, não gera 
emissões.

Redução de ruído: Os veículos
elétricos são significativamente 
mais silenciosos durante a 
condução em comparação com 
os modelos com motores de 
combustão interna. Para garantir 
a segurança de todos os utentes 
da estrada nas imediações, o
e-sound foi especialmente 
desenvolvido para o CUPRA 
Born. O sistema de aviso sonoro 
do veículo soa automaticamente 
em velocidades entre 0 e 50 km/h. 

Recuperação: O processo de
travagem regenerativa garante
que a bateria do CUPRA Born 
já esteja carregada pela energia 
de travagem. Graças a essa 
tecnologia, o motorista tem 
recuperação de energia e, além 
disso, menor desgaste nos 
travões. Isso reduz os intervalos 
de manutenção a longo prazo.

Dinâmico: A tecnologia de
acionamento elétrico do CUPRA 
Born permite uma aceleração 
dinâmica constante com torque 
total desde o início. Sem mais 
comutação e sem mais atrasos. 

Durante o evento Impulse, a 
CUPRA deu uma antevisão das 
próximas versões das suas gamas 
atuais (CUPRA Leon, CUPRA 
Formentor e CUPRA Born), que 
serão lançadas até 2025.

O CUPRA olha para o futuro com novos 
ícones destinados a uma nova era.

Inserido no projeto ‘Future’: Fast Forward, 
a empresa criou um grupo de 62 parceiros 
nacionais e internacionais para fazer da 
Espanha um hub europeu de mobilidade 
elétrica. 

Há algumas semanas, a CUPRA apresentou 
um projeto de angariação de 10 mil 
milhões de euros para eletrificar Espanha 
com  o Grupo Volkswagen e os parceiros 
do Future: Fast Forward, o maior 
investimento industrial da história do país. 

“Sabemos exatamente para onde 
queremos ir e prometo que não será 
chato. Cada modelo que lançarmos será 
um avanço na nossa jornada”, disse 
Wayne Griffiths. “Vamos permanecer 
fiéis a nós mesmos e seremos autênticos 
porque esse é todo o espírito da Tribo 
CUPRA. Vamos fazê-lo à maneira CUPRA, 
como sempre fizemos. O futuro é 
elétrico. CUPRA é o futuro”.

CUPRA BORN, O PRIMEIRO 
MODELO 100% ELÉTRICO

CONTEÚDO PATROCINADO

O CUPRA CONNECT INCLUI OS 
SEGUINTES PACOTES:
Acesso remoto:

• Quando sai do seu CUPRA fica 
conectado ao automóvel. Como 
funciona? Muito simples: com o seu 
smartphone.

• Quem precisa de uma chave 
quando tem CUPRA CONNECT? 
É assim que abre ou bloqueia o seu 
CUPRA.

• Não tem certeza se você deixou 
a luz acesa? Basta procurar na app 
CUPRA CONNECT.

• Onde deixou o carro estacionado? 
O localizador de posição de 
estacionamento irá mostrar-lhe.

• Emprestou o seu CUPRA a um 
amigo? Em seguida, pode utilizar a 
aplicação CUPRA CONNECT para 
verificar a velocidade com que o seu 
CUPRA viaja a qualquer momento. E 
onde.

• Adora o seu CUPRA e quer 
protegê-lo? O seu smartphone 
avisa-o se alguém o tentar roubar.

Segurança e Assistência:

• Está na estrada e precisa de
ajuda? Ainda bem que está sempre 
conectado com segurança e 
assistência, mesmo em caso de 
emergência.

Em caso de acidente, a chamada de 
emergência privada estabelece
automaticamente a ligação ao centro 
de chamadas de emergência CUPRA.

• Sentiu-se mal? Basta pressionar 
o botão com o símbolo “chave” e 
é conectado ao nosso centro de 
atendimento de emergência.

• Tem alguma dúvida sobre o seu 
CUPRA? O botão “i” conecta você ao 
nosso serviço de concierge.

• Está na hora da próxima 
inspeção? O seu CUPRA envia 
automaticamente os dados do 
veículo para o seu parceiro de 
serviço CUPRA e o seu parceiro 
CUPRA entrará em contacto consigo 
em breve para lhe marcar uma 
consulta para uma inspeção.

Infotainment online:

Está conectado a tudo que você 
gosta - 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. Isso está totalmente 
conectado: tudo o que você precisa 
e deseja aceder está a apenas 
um clique de distância: receberá 
informações de trânsito on-line e 
atualizações em tempo real sobre 
as condições da estrada enquanto 
dirige. Sabe exatamente onde pode 
estacionar e quanto custa sua vaga.

Ou você pode encontrar 
rapidamente todos os postos 
de gasolina em sua área e ser 
informado sobre seus preços atuais 
e horários de funcionamento. Tudo 
isso pode ser feito sem tirar as mãos 
do volante. Graças à ativação por 
voz, você só precisa dizer o que 
deseja e seu sistema de informação 
de rádio de navegação reagirá 
imediatamente.

Legendas
Em casa. Na estrada. No destino. A escolha é sua. Carregado 
de 5 a 80%, a partir de 30 minutos de carregamento. Alcance 
máximo até 550 km. Ou desempenho máximo com 6,6s a 
100km/h. Energia renovável. Para reduzir as emissões de CO2. 
Projetos ambientais certificados. Compensar as emissões 
inevitáveis de CO2.

Controle o seu CUPRA onde quer 
que esteja. Antes do início. Na 
rota. E quando o desliga. Com 
CUPRA CONNECT. Para todos os 
condutores CUPRA. Ligue-se ao 
mundo com os recursos inovadores 
do CUPRA CONNECT. Por exemplo, 
pode verificar se todas as portas 
do seu veículo estão trancadas ou 
procurar onde estacionou o seu 
CUPRA - e muito mais!
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DE OLHOS POSTOS 
NO FUTURO

Um novo impulso. Para uma 
nova geração. Atraente. Potente. 
100% elétrico. A promessa 
Cupra. Pelo clima.

Que vantagens oferece o 
CUPRA Born enquanto veículo 
elétrico?

Amigo do ambiente: Com 
o CUPRA Born é mais amigo 
do ambiente e sustentável. 
Graças à tecnologia de ativação 
puramente elétrico, não gera 
emissões.

Redução de ruído: Os veículos
elétricos são significativamente 
mais silenciosos durante a 
condução em comparação com 
os modelos com motores de 
combustão interna. Para garantir 
a segurança de todos os utentes 
da estrada nas imediações, o
e-sound foi especialmente 
desenvolvido para o CUPRA 
Born. O sistema de aviso sonoro 
do veículo soa automaticamente 
em velocidades entre 0 e 50 km/h. 

Recuperação: O processo de
travagem regenerativa garante
que a bateria do CUPRA Born 
já esteja carregada pela energia 
de travagem. Graças a essa 
tecnologia, o motorista tem 
recuperação de energia e, além 
disso, menor desgaste nos 
travões. Isso reduz os intervalos 
de manutenção a longo prazo.

Dinâmico: A tecnologia de
acionamento elétrico do CUPRA 
Born permite uma aceleração 
dinâmica constante com torque 
total desde o início. Sem mais 
comutação e sem mais atrasos. 

Durante o evento Impulse, a 
CUPRA deu uma antevisão das 
próximas versões das suas gamas 
atuais (CUPRA Leon, CUPRA 
Formentor e CUPRA Born), que 
serão lançadas até 2025.

O CUPRA olha para o futuro com novos 
ícones destinados a uma nova era.

Inserido no projeto ‘Future’: Fast Forward, 
a empresa criou um grupo de 62 parceiros 
nacionais e internacionais para fazer da 
Espanha um hub europeu de mobilidade 
elétrica. 

Há algumas semanas, a CUPRA apresentou 
um projeto de angariação de 10 mil 
milhões de euros para eletrificar Espanha 
com  o Grupo Volkswagen e os parceiros 
do Future: Fast Forward, o maior 
investimento industrial da história do país. 

“Sabemos exatamente para onde 
queremos ir e prometo que não será 
chato. Cada modelo que lançarmos será 
um avanço na nossa jornada”, disse 
Wayne Griffiths. “Vamos permanecer 
fiéis a nós mesmos e seremos autênticos 
porque esse é todo o espírito da Tribo 
CUPRA. Vamos fazê-lo à maneira CUPRA, 
como sempre fizemos. O futuro é 
elétrico. CUPRA é o futuro”.

CUPRA BORN, O PRIMEIRO 
MODELO 100% ELÉTRICO

CONTEÚDO PATROCINADO

O CUPRA CONNECT INCLUI OS 
SEGUINTES PACOTES:
Acesso remoto:

• Quando sai do seu CUPRA fica 
conectado ao automóvel. Como 
funciona? Muito simples: com o seu 
smartphone.

• Quem precisa de uma chave 
quando tem CUPRA CONNECT? 
É assim que abre ou bloqueia o seu 
CUPRA.

• Não tem certeza se você deixou 
a luz acesa? Basta procurar na app 
CUPRA CONNECT.

• Onde deixou o carro estacionado? 
O localizador de posição de 
estacionamento irá mostrar-lhe.

• Emprestou o seu CUPRA a um 
amigo? Em seguida, pode utilizar a 
aplicação CUPRA CONNECT para 
verificar a velocidade com que o seu 
CUPRA viaja a qualquer momento. E 
onde.

• Adora o seu CUPRA e quer 
protegê-lo? O seu smartphone 
avisa-o se alguém o tentar roubar.

Segurança e Assistência:

• Está na estrada e precisa de
ajuda? Ainda bem que está sempre 
conectado com segurança e 
assistência, mesmo em caso de 
emergência.

Em caso de acidente, a chamada de 
emergência privada estabelece
automaticamente a ligação ao centro 
de chamadas de emergência CUPRA.

• Sentiu-se mal? Basta pressionar 
o botão com o símbolo “chave” e 
é conectado ao nosso centro de 
atendimento de emergência.

• Tem alguma dúvida sobre o seu 
CUPRA? O botão “i” conecta você ao 
nosso serviço de concierge.

• Está na hora da próxima 
inspeção? O seu CUPRA envia 
automaticamente os dados do 
veículo para o seu parceiro de 
serviço CUPRA e o seu parceiro 
CUPRA entrará em contacto consigo 
em breve para lhe marcar uma 
consulta para uma inspeção.

Infotainment online:

Está conectado a tudo que você 
gosta - 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. Isso está totalmente 
conectado: tudo o que você precisa 
e deseja aceder está a apenas 
um clique de distância: receberá 
informações de trânsito on-line e 
atualizações em tempo real sobre 
as condições da estrada enquanto 
dirige. Sabe exatamente onde pode 
estacionar e quanto custa sua vaga.

Ou você pode encontrar 
rapidamente todos os postos 
de gasolina em sua área e ser 
informado sobre seus preços atuais 
e horários de funcionamento. Tudo 
isso pode ser feito sem tirar as mãos 
do volante. Graças à ativação por 
voz, você só precisa dizer o que 
deseja e seu sistema de informação 
de rádio de navegação reagirá 
imediatamente.

Legendas
Em casa. Na estrada. No destino. A escolha é sua. Carregado 
de 5 a 80%, a partir de 30 minutos de carregamento. Alcance 
máximo até 550 km. Ou desempenho máximo com 6,6s a 
100km/h. Energia renovável. Para reduzir as emissões de CO2. 
Projetos ambientais certificados. Compensar as emissões 
inevitáveis de CO2.

Controle o seu CUPRA onde quer 
que esteja. Antes do início. Na 
rota. E quando o desliga. Com 
CUPRA CONNECT. Para todos os 
condutores CUPRA. Ligue-se ao 
mundo com os recursos inovadores 
do CUPRA CONNECT. Por exemplo, 
pode verificar se todas as portas 
do seu veículo estão trancadas ou 
procurar onde estacionou o seu 
CUPRA - e muito mais!
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WLTP : CUPRA Formentor  - Consumo médio : 10,3 - 1,2 l/100km. Emissões CO2 : 233 - 26 g/km | Valores determinados segundo o método 
de medição legalmente obrigatório. Para mais informações, consulte www.cupraoffical.lu ou o seu consultor de vendas CUPRA.

Foto não atual. Sujeito a alterações ou erros. 

VOCE ENCONTRARÁ A LISTA DE CONCESSIONÁRIOS NO CUPRAOFFICIAL.LU

CUPRA FORMENTOR
UNCONVENTIONALLY 
UNIQUE. 

Tipo de motor disponível
Gasolina: de 150 cv a 390 cv
Gasóleo: 150 cv
e-HYBRID: de 204 cv a 245 cv

Experimente-o agora no seu concessionário CUPRA.

CUPRAOFFICIAL.LU
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