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Nota do Editor

 Caro leitor,

 Estou orgulhoso de ter a oportunidade 
de vos apresentar a 2a edição da nossa revista 
lançada no final de 2017, que nos permite divulgar 
os projetos realizados com o apoio e a confiança 
dos nossos membros, sempre com o objetivo de 
os evidenciar e de lhes permitir de alargar os seus círculos profissionais 
para assim facilitar o desenvolvimento das suas atividades.

 Mas esta revista tem igualmente outros objetivos como, por 
exemplo, manter os nossos leitores informados das novas legislações 
uteis para a gestão das suas empresas.

 A nossa federação irá festejar 2 anos no mês de junho de 2018 e 
agradeço ao Sr. Comendador Paulo Carvalho, nosso Presidente, de me 
ter proporcionado participar nesta aventura desde a sua formação.

 Independentemente dos altos e baixos, ligados entre outros, às 
nossas obrigações profissionais, tentamos dar o nosso melhor a fazer 
sempre os possíveis para cumprir um objetivo de grande importância 
que é de permitir aos empresários da nossa comunidade estarem unidos 
e de evoluírem juntos partilhando os seus conhecimentos, contatos etc.

Filipe SEQUEIRA COUTINHO
filipe@sfconsult.be
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Editorial Cultura SHAPE/NATO

THE BEST SENSES OF PORTUGAL 
EDITION II SHAPE/NATO

 No passado dia 22 de fevereiro, realizou-se em 
Mons no Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
(SHAPE) um evento português para a comunidade da 
NATO, que inclui 29 países e ainda os países parceiros 
para a paz, chamado PfP (Partnairs for Peace). Contou 
ainda com o apoio da Representação Nacional Militar 
no SHAPE (NMR) na pessoa do Sr. Almirante Vladimiro 
Neves Coelho e o seu staff.
 Estiveram presentes mais de 1.000 visitantes 
numa iniciativa que  teve o objetivo de dar a conhecer o 
nosso país, também através do Turismo de Portugal.
 Participaram no evento alguns stands que 
dignificaram Portugal com a apresentação dos seus 
produtos: Sol Ar – prova de vinhos, Luso Loja – produtos 
gourmet, Bolota Rodrigues – artesanato em cortiça, 
Alimentar – Licor de Pastel de Nata 35 e Cozzi Little 
Things – artesanato.
 Também não faltou a animação, com o 
acordeonista Hermenegildo Correia, com o Rancho 
Folclórico “O Elvas” o espetáculo musical terminou com 
a atuação da fadista Ana Ferreira, acompanhada à viola 
clássica pelo Joaquim Caniço e na guitarra portuguesa 
com o Miguel Braga.
 No evento não podia faltar a nossa gastronomia, 
com pratos tradicionais e o famoso pastel de nata.
 Esta iniciativa  serviu também para ajudar 
famílias carenciadas, através de uma associação que 
colabora com o SHAPE, o Share-a-Meal (SAM), para a 
qual contribuiu uma tombola com prémios oferecidos por 
diversas empresas de Portugal e da Bélgica, assim como 
particulares.
 Foi um fim de tarde e início de noite muito 

bem passado, onde a comunidade “shapiana” se sentiu 
satisfeita. Muitos foram os elogios que recebemos, quer 
pessoalmente como através da nossa página no Facebook 
– Portuguese Flavours, ou mesmo das nossas páginas 
pessoais. 
 A organização vem por este meio agradecer 
também a presença do Portugalnet, que fez a cobertura 
fotográfica do evento assim como a presença do Sr. 
Comendador Paulo de Carvalho.
 Tendo sido a segunda edição , este evento ainda 
é muito novo, tendo por isso a meu ver sempre algo a 
melhorar, mas estamos certo de que é um acontecimento a 
figurar no calendário do SHAPE. O mesmo só foi possível 
graças ao empenhamento de uma equipa que tudo fez para 
que isto fosse possível – o grupo “Portuguese Flavours” e 
todos os que colaboraram connosco, vindos diretamente 
de Portugal.
 Chegámos ao fim da festa com o sentido de 
termos dignificado o nosso país, mostrando aos países 
nossos parceiros um pouco da nossa cultura.
 Esperamos pelo próximo… e um bem-haja a 
todos os que contribuíram para que esta festa fosse um 
sucesso.

Obrigado a todos. 
José Maria da Silva Miguel, CIV

SHAPE SAG LEG

fonte : Portugalnet
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Construção

AS CONSEQUÊNCIAS DA OBRIGAÇÃO 
DE JUSTIFICAR UM DESPEDIMENTO

 Um trabalhador com contrato de duração 
indeterminada tem hoje o direito de conhecer os motivos do seu 
despedimento. Se estes forem, manifestamente inaceitáveis, o 
trabalhador tem direito a uma indeminização.
 Sanções :
 O montante está dependente do quanto as causas do 
despedimento são inaceitáveis. O mínimo são três semanas de 
salário, para um máximo de 17 semanas.
 Exceções :

•	 Não existe obrigação de justificar o licenciamento :
•	 Durante os primeiros seis meses do contrato de 

trabalho;
•	 No caso de trabalho temporário;
•	 No caso de trabalho para estudantes;
•	 Se o despedimento tiver como consequência o 

desemprego com complemento da empresa;
•	 Após o mês durante o qual o trabalhador, sob 

contrato com duração indeterminada, atingiu o 
limite de idade legal de pensão;

•	 Se o despedimento entra num quadro de 
despedimento coletivo;

•	 Se se tratar de um despedimento por motivos 

graves;
•	 No caso de encerramento de atividade da empresa;
•	 No caso de encerramento da empresa.

 Abuso de direito :
 Os tribunais do trabalho estimam que o despedimento 
pode ser considerado um abuso de direito.
 É altamente recomendável dispor de um registo 
bem documentado antes de demitir um trabalhador e depois 
manter a calma. Evite o confronto e a violência que possam 
prejudicar o empregador antes dos tribunais do trabalho.
 A doença, é um motivo ?
 Longos períodos de incapacidade para o trabalho, 
podem constituir um motivo aceitável para despedimento.
 No entanto, não se deve concluir que o despedimento 
é sempre aceitável devido a doença. As ausências devem dar 
origem a dúvidas razoáveis quanto à aptidão do trabalhador 
para desempenhar a sua função habitual. Este não é 
necessariamente o caso de todas as doenças.
 Aqui, mais uma vez, devemos recomendar que 
qualquer despedimento por doença de longo prazo, se baseie 
num registo bem documentado.
 CFR.CONFEDERATIONCONSTRUCTION.BE

Por Manuel Raposo
Alpha Solar Security

peuvent constituer un motif de licenciement acceptable.

 Toutefois, il ne faut pas en déduire que l’on peut 
toujours licencier pour cause de maladie. Les absences 
doivent susciter des doutes fondés quant à l’aptitude du 
travailleur à remplir la fonction convenue. Ce n’est pas 
nécessairement le cas de toutes les maladies.

 Ici aussi, nous devons recommander de baser 
tout licenciement pour cause de maladie de longue durée 
sur un dossier solidement étayé.

CFR.CONFEDERATIONCONSTRUCTION.BE

Pour Manuel Raposo
Alpha Solar Security

LES CONSEQUENCES DE L’OBLIGATION 
DE MOTIVER UN LICENCIEMENT

 Un travailleur sous contrat à durée indéterminée 
a aujourd’hui le droit de connaître les motifs de 
son licenciement. Si ceux-ci sont manifestement 
déraisonnables, il a le droit à une indemnisation.

 Sanctions :
 Le montant dépendre de la mesure dans laquelle 
le licenciement est déraisonnable. Le minimum est de 
trois semaines de salaire, pour un maximum de dix-sept 
semaines.

 Exceptions :
 Il n’y a pas d’obligation de motiver le licenciement:

•	 Durant les six premiers mois du contrat de 
travail

•	 En cas de travail intérimaire
•	 En cas d’occupation d’étudiants
•	 Si le licenciement donne lieu à un chômage 

avec complément d’entreprise
•	 Après le mois au cours duquel le travailleur 

sous contrat à durée indéterminée a atteint 
l’âge légal de la pension

•	 Si le licenciement s’inscrit dans le cadre d’un 
licenciement collectif

•	 S’il s’agit d’un licenciement pour motif grave
•	 En cas de cessation de l’activité de l’entreprise
•	 En cas de fermeture de l’entreprise

 Abus de droit :
 Les tribunaux du travail estiment que le 
licenciement peut être un abus de droit.

 Il est vivement recommandé de disposer d’un 
dossier bien étayé avant de licencier un travailleur et 
ensuite de rester calme. Il faut éviter toute confrontation 
et violence qui pourrait nuire à l’employeur devant les 
tribunaux du travail.

 La maladie, un motif ?
 De longues périodes d’incapacité de travail 

Construction
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Negócios

ECONOMIA EUROPEIA COMEMORA 
MAIS DE UM ANO COM CRESCIMENTO. 
SERÁ O FIM DA CRISE?

PIB da zona do euro cresceu 0,6% no segundo 
trimestre, puxado por Espanha, Alemanha e França

 A recuperação da economia europeia começa a 
assentar as suas bases. Os dezenove países da zona do 
euro registraram no segundo trimestre do ano o seu ritmo 
de cruzeiro acima dos 2% ao ano – a economia avança a 
2,2% –, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo 
Eurostat. Em termos trimestrais, o PIB da zona do euro 
cresceu 0,6%, um décimo a mais do que nos primeiros 
três meses do ano, com as grandes economias como 
Espanha (+ 0,9%), Alemanha (+ 0,6%) e França (+ 0,5%) 
apresentando taxas de crescimento consistentes.
 Até mesmo a Itália, quem tem sido questionada 
por conta de sua dívida elevada e da anemia que atinge sua 
economia há mais de 15 anos, surpreendeu positivamente. 
Roma acelerou o ritmo de crescimento para 1,5% ao ano 
– o melhor dado desde 2011 – e seu risco-país reagiu com 
quedas desde as primeiras horas desta manhã. O país 
avançou 0,4%, abaixo da média europeia, mas afastando, 
ao mesmo tempo, as expectativas mais negativas que 
havia. O Reino Unido, imerso em plena negociação do 
Brexit, cresceu a metade dos países da zona do euro. Já 
no conjunto da União Europeia, o maior impulso veio do 
Leste, com Polônia, República Tcheca, Romênia e Letônia 
registrando crescimentos superiores a 4% ao ano.
 O chamamento ao otimismo lançado por 
Bruxelas nos últimos dias, dando por encerrada a crise na 
Europa dez anos depois do choque do Lehman Brothers, 
baseia-se em grandes variáveis macroeconômicas como 
as divulgadas nesta quarta-feira: uma queda importante 
no desemprego – em comparação com 2009 –, um 
crescimento sustentado – 17 semestres consecutivos – 
e, no plano dos riscos políticos, o fracasso eleitoral dos 
populismos na Holanda e na França – com previsão no 
mesmo sentido para o caso da Alemanha em setembro. 

Especialistas e organismos internacionais consideram, 
no entanto, que as incertezas estão longe de ter sido 
apagadas. Em seu relatório mais recente sobre a zona 
do euro, o Fundo Monetário Internacional alertou para 
a possibilidade de que o fim da convergência econômica 
entre os membros do euro pode ter graves efeitos e 
“poderia significar um desafio para a coesão da união 
monetária”.
 As nuances aparecem também na dicotomia 
Norte-Sul, quando se faz o balanço da saída da crise depois 
das turbulências dos últimos dez anos. “A Alemanha 
foi uma das economias que suportou melhor o ciclone. 
Mas existem diferenças que vão além do eixo geográfico 
Norte-Sul. Espanha e Portugal se saíram melhor do que 
Grécia e Itália. E economias como as da Holanda e da 
Finlândia sofreram bastante”, observa Miguel Otero, do 
Real Instituto Elcano. O sinal amarelo acendeu no país 
nórdico, ovelha negra do novo momento econômico dos 
Dezenove, que tem o fim da crise como ponto central. A 
Finlândia foi o único país da UE que se contraiu no último 
trimestre, com uma queda de 0,5%, a primeira desde 
2012, e seu desempenho vem sendo medíocre devido ao 

declínio de setores industriais essenciais como o de papel 
e a decadência e desvalorização de gigantes da tecnologia, 
como a Nokia.
 Apesar dos dados globais de crescimento, 
segundo especialistas, seria ainda prematuro afirmar que 
a zona do euro como um todo já deixou sua crise para 
trás. “A Alemanha está agora em uma situação melhor do 
que antes da crise, mas isso é uma exceção e não a regra. 
Países como Espanha, Portugal e Itália e, obviamente a 
Grécia, continuam piores. Pensando como um todo, não 
se pode dizer que os europeus estejam agora melhores 
do que dez anos atrás”, avalia Ángel Talavera, da Oxford 
Economics.
 A grande pergunta que paira sobre a recuperação 
continua sendo o que acontecerá quando os incentivos do 
banco Central Europeu desaparecerem e as taxas de juros 
baixas ficarem para trás. “Há grandes desequilíbrios e será 
um desafio para o BCE aumentar as taxas sem ampliar as 
desigualdades atuais”, alerta o analista Lorenzo Codogno, 
ex-diretor do Tesouro italiano.

Fonte : El País

Leis

COMEÇAR DE NOVO... 

País novo, vida nova.

 Com a mudança de país, 
algumas coisas acabam por ficar 
para trás, na maioria dos casos 
as pessoas querem virar páginas, 
seguir em frente, mas atenção, 
alguns detalhes podem trazer-lhe 
problemas. Já pensou que mesmo 
não estando em Portugal, se mantiver 
o domicílio fiscal é considerado 
sempre legalmente notificado pelas 
autoridades portuguesas? é prudente 
avisar as autoridades nacionais, 
nomeadamente o serviço de finanças 

da alteração da sua morada fiscal.

 A existência de dívidas não 
liquidadas, mesmo pequenas podem 

representar um grande susto no 
futuro com o acumular de juros, 
custas judiciais, penhoras, etc.  
Cabe ainda lembrar, que a maioria 
dos procedimentos já são possíveis 
online, bastando para isso aceder ao 
site do Portal das Finanças,  
www.portaldasfinancas.gov.pt

 As dívidas ao fisco podem 
ser comunicadas ao Ministério 
Público se o responsável não for 
encontrado, culminando com 
a decretação de contumácia do 
devedor. Este instrumento impede os 

contumazes de renovar documentos 
de identificação em Portugal, entre 
outras penalizações.

 (Um qualquer parecer 
jurídico ou de informação genérica 
não substitui a consulta jurídica 
presencial). 

Por Claudino Fernandes da Custódia 
Advogado
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ASSEMBLEIA GERAL FEPB

 No passado dia 24 de fevereiro realizou-se a 
assembleia geral nas novas instalações da Federação dos 
Empresários Portugueses na Bélgica.
 Embora o tempo não tenha ajudado muito 
derivado à temperatura quase negativa, a presença 
dos administradores e associados foi suficiente para a 
realização tendo sido quórum necessário atingido.
 Alguns dos membros fizeram-se representar 
através de procuração.
 A assembleia geral apresentou a seguinte ordem 
de trabalhos: Nomeação de administradores, Demissão 
de administradores, Mudança de sede, Diversos.
 Num ambiente de muita união e vontade de 
levar a federação 
a bom porto, 
todos os presentes 
estiveram de 
acordo nos variados 
temas tratados na 
assembleia.
 Por motivos particulares, dois dos antigos 
administradores tiveram de pedir a demissão, desejando as 

melhores felicidades a federação, ocupando assim os seus 
lugares de membros. Os dois membros demissionários 
foram substituídos por dois novos administradores, Luis 
Moreira e Manuel Meireles. Sendo assim, passou a FEPB 
a ter dois administradores com o mesmo nome, visto que 
já existia um administrador Manuel Meireles.
 A federação mudou a sua sede, passando a partir 
de agora a ter lugar no seguinte endereço: Chaussée de 
Ruisbroek, 83  -  1190 Bruxelles.
 A alteração de morada deve-se ao encerramento 
das instalações da empresa Nogueira, onde estava 
domiciliada a sede da FEPB.
 A alteração de morada deve-se ao encerramento 
das instalações da empresa Nogueira, onde estava 
domiciliada a sede da FEPB.
 No ponto Diversos, foram discutidos os seguintes 
assuntos: 

•	 Participação no evento O Melhor de Portugal 
dias 16 e 17 de junho de 2018.

•	 Encontro (jantar) anual com os membros e 
familiares no início do mês de junho de 2018

•	 Entrega de prémios Empresário do Ano e 
Revelação aos membros no encontro anual. 

www.fepb.be

FEPB

fonte : Angela Piqui

FEPB

PARTENARIADO ENTRE BRICO MAT 
KELLY E FEDERAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS 
PORTUGUESES NA BÉLGICA

 Brico Mat Kelly: Empresa de venda de material 
de construção, associou-se à nossa federação num evento 
para angariar novos clientes e ao mesmo tempo travar 
conhecimento com os nossos membros.
 A FEPB aderiu a esta solicitação da empresa na 
expectativa de encontrar melhores preços na mateira 
prima para os nossos membros. 
 No intuito de agradecer à nossa comunidade 
portuguesa e aos nossos empresários, a empresa Brico 
Mat Kelly entrou em contato com a nossa administração a 
fim de, juntos criar uma parceria e organizar igualmente 
um evento onde se pudesse mostrar aos nossos membros 
do ramo da construção as instalações e os produtos da 
empresa.
 Num evento peculiar, foi organizado um evento 
belgo/português onde foi apresentado aos convidados 
o típico porco assado no espeto, gastronomicamente 
preparado pelo nosso patriota Miranda dos Leitões. 
 A empresa organiza periodicamente eventos 
desta natureza com outras nacionalidades. Normalmente 
associa a gastronomia do pais convidado, mas desta 
vez para agradar aos nossos empresários, adicionou 
também a bebida (cerveja)  que distribuía gratuitamente 
juntamente com as sandes de porco no espeto.
 Os nossos sócios foram acolhidos pelos gerentes 
Gabriel Golger e Gecer Janot, seguindo para duas visitas 
guiadas aos corredores das instalações comerciais.
 Brico Mat Kelly angariou alguns novos clientes, 
por entre os muitos presentes que já trabalhavam com a 
empresa. 
 No final, registou-se um saldo muito positivo 
para ambos os parceiros, confirmando-se os objetivos: 
novos clientes para a empresa, novos associados para a 
FEPB.

PARTENARIAT ENTRE BRICO MAT KELLY ET 
FÉDÉRATION DES ENTREPRENEURS

 Brico Mat Kelly, société de vente de matériaux 
de construction, s’est associé à notre Fédération pour un 
double évènement, avec pour objectifs, à la fois, d’élargir 
la liste de leurs clients et permettre une rencontre des 
membres de la Fédération afin qu’ils puissent élargir leurs 
cercles professionnels et échanger leurs expériences.
 La FEPB a accepté ce partenariat dans l’objectif 
d’obtenir des accords plus avantageux pour ses membres. 
 Afin de remercier notre communauté et nos 
entrepreneurs, Brico Mat Kelly nous a contacté mettre 
en place les conditions de ce partenariat et, en même 
temps, programmer une visite de ses installations pour 
nos membres.
 Dans une organisation “sui generis”, un 
évènement belgo/portugais a été créé, où, bien sûr, ne 
pouvais pas manquer, pour les invitées, le typique porc 
grillé fait par notre compatriote Miranda dos Leitões. 
 Brico Mat Kelly organise, périodiquement, 
ce genre d’évènements avec d’autres nationalités et la 
connexion des évènements avec la gastronomie du pays 
à l’honneur est une habitude, mais, cette fois-ci, la bière 
était également présente et distribué gratuitement avec 
les sandwiches de cochon de lait, un petit plaisir, en plus, 
pour les entrepreneurs présents.
 Nos membres ont été accueillis par les gérants 
Gabriel Golger et Gecer Janot et ont pu bénéficier de deux 
visites guidés des installations. 
 Ce partenariat a produit un résultat très positif 
pour les deux organisateurs et certains de nos membres 
ont commencé à travailler avec Brico Mat Kelly.
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FEPB Participações

melhor orientado.
 As alterações climáticas e a pressão sobre os 
recursos naturais continuarão a afetar a agricultura e a 
produção alimentar e a futura PAC deve refletir uma maior 
ambição nestas matérias.

 COMENTÁRIO 
 A Confederação dos Agricultores esteve presente 
na apresentação do documento da Comissão e começa por 
considerar que este processo de discussão sobre a futura 
PAC foi lançado sob um conjunto único de circunstâncias 
muito particulares. Senão vejamos:  

a) não há indicação clara do nível e repartição entre as 
políticas do próximo orçamento da UE; 
b) a atual situação do mercado para a maioria das 
commodities agrícolas é negativa;
c) as negociações em curso para a retirada do Reino 
Unido da UE (Brexit) não apresentam progressos 
significativos.

 O novo contexto em que as discussões vão ter lugar, 
deve reconhecer claramente que a PAC é, e deve continuar a 
ser, uma política forte, comum e devidamente financiada.
 Esta apresentação da Comissão Europeia, em tom 
mais generalista do que os documentos a que estamos 
habituados, mais não é, do que uma ação de comunicação 
para os diferentes atores políticos, provavelmente devido às 
incertezas orçamentais. 
 A comunicação não inclui cenários nem opções de 
políticas, como os exercícios das reformas anteriores, mas 
destaca a importância da PAC em responder aos desafios 
estabelecidos e em realizar as prioridades da Comissão 
Juncker. 
 A Comissão tem também o cuidado de abordar 
as preocupações de todos os cidadãos da União Europeia, 
abrangendo desde os agricultores até aos consumidores, 
passando pelas ONG´s do ambiente à indústria, procurando 
agradar a todos e não levantar polémicas em relação à 
importância da política agrícola comum.

 PLANO ESTRATÉGICO DA PAC
 A principal alteração anunciada nesta comunicação 
da Comissão é o novo modelo de pagamentos decorrente de 
um plano estratégico da PAC, que deve ser concebido pelos 
Estados-membros, utilizando ambos os pilares, e com base 
nos objetivos propostos pela União Europeia e nos objetivos 
nacionais a aprovar pela Comissão. 
 No novo modelo da PAC, os Estados-membros 
ganhariam mais subsidiariedade e assumiriam maior 
responsabilidade nos pagamentos, controlos e execução das 
metas estabelecidas para os objetivos da política agrícola 
comum, havendo uma majoração para os Estados-membros 
que executem as políticas com maior sucesso.

Duarte Mira - CAP

POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM 
PÓS-2020
«O futuro da alimentação e da agricultura»
Comissão Europeia prepara mais uma reforma 
da PAC

 A Comissão Europeia deseja, que dentro de dois 
anos, a mais antiga política comum da União Europeia seja 
mais flexível, justa e sustentável. Regras simplificadas e 
uma maior flexibilidade da PAC devem traduzir resultados 
concretos no apoio aos agricultores e na promoção do 
desenvolvimento sustentável da agricultura europeia. 

Estas são as linhas mestras da comunicação da Comissão, 
apresentadas no dia 29 de novembro, sobre o futuro da 
alimentação e da agricultura na União Europeia.
 “A comunicação apresentada visa assegurar que 
a política agrícola comum seja capaz de dar resposta a 
objetivos novos e emergentes como a promoção de um 
sector agrícola mais inteligente e resiliente, o reforço da 
proteção ambiental e a luta contra as alterações climáticas e 
o fortalecimento do tecido socioeconómico das zonas rurais. 
Introduz igualmente uma mudança significativa na execução 
da PAC: em vez do atual sistema, será introduzido um 
novo sistema de execução que proporcionará aos Estados-
membros e às regiões um maior grau de subsidiariedade” 
declarou na ocasião o comissário da Agricultura, Phil Hogan.
 Refira-se que o documento da Comissão mantém a 
estrutura da PAC assente em dois pilares, mas com uma nova 
abordagem, mais simplificada e flexível, que permita definir 
ações específicas destinadas a atingir os objetivos da UE. 
Cada Estado-membro deverá elaborar o seu próprio Plano 
Estratégico - a ser submetido e aprovado pela Comissão - no 
qual descreve a forma como pretende atingir os objetivos. A 
Comissão defende que, ao passar de um modelo único para 
uma abordagem adaptada a cada caso, a política e os seus 
efeitos na vida real serão mais próximos de quem os executa 
no terreno.
 O apoio aos agricultores continuará a processar-
se através do sistema de pagamentos diretos, ainda que se 
anuncie garantias de um apoio ao rendimento mais justo e 

CAP

MNE DE PORTUGAL, AUGUSTO SANTOS 
SILVA ESTEVE NA BÉLGICA EM VISITA 
OFICIAL

 Nos passados dias 22 e 23 de janeiro, o Ministro 
dos negócios estrangeiros esteve na Bélgica para encontros 
com o seu homólogo e outras entidades do executivo 
belga. Nesta visita encontrou também a comunidade, 
mais concretamente representantes das variadas áreas, 
nomeadamente do núcleo associativo.
 O encontro entre a comunidade e o movimento 
associativo teve lugar na sala Damião de Gois nas 
instalações da Embaixada de Portugal na Bélgica.
 A Federação dos Empresários Portugueses na 
Bélgica apresentou-se no evento com uma comitiva 
bastante representativa, com diversos administradores e 
membros da federação.
 O Ministro Augusto Santos Silva discursou para 
uma plateia numerosa e atenta, acompanhado também 
pelo Senhor Embaixador de Portugal na Bélgica António 
Alves Machado e pelo Comissário Europeu, Carlos 
Moedas entre muitos outros.  
 No seu discurso, Augusto Santos Silva enalteceu 
a coragem e a simpatia da nossa comunidade, dizendo 
que é notória a total integração dos portugueses neste 
país do centro da Europa.
 Alguns membros da nossa federação tiveram a 

oportunidade de falar com o Ministro Augusto Santos 
Silva, no intuito de lhe apresentar a federação bem como 
de o informar no que respeita a algumas situações dos 
nossos empresários na Bélgica.
 O nosso Presidente, Comendador Paulo Carvalho 
foi também convidado a estar presente no almoço que 
se realizou no dia seguinte no Cercle Royal Gaulois em 
representação da FEPB. O almoço decorreu na presença 
de duas dezenas de individualidades, maioritariamente 
representantes de instituições da Bélgica, Casa Real e 
núcleo forte do meio empresarial da Bélgica. Durante o 
almoço decorreu uma breve apresentação dos organismos 
que cada um dos presentes representava.
 O Ministro Augusto Santos Silva discursou 
sobre a importância das boas relações entre os dois 
países e a necessidade de algumas das empresas ou 
grupos presentes moverem sinergias para em conjunto 
se realizarem algumas iniciativas parcerias e negócios. 
Nesse sentido verificou-se uma interação dos presentes, 
que aproveitaram o momento para trocar contatos, 
informações e algumas experiências no meio empresarial.
 Para a FEPB, esta foi mais uma oportunidade 
de divulgar o trabalho da associação bem como dar 
a conhecer os nossos membros, as suas empresas e o 
peso, em termos económicos, das empresas portuguesas 
na Bélgica, associado à mais-valia que é a importância 
das remessas de dinheiro enviadas pelos mesmos para 
Portugal.
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A REFORMA DO IMPOSTO DAS 
SOCIEDADES PARA AS PME

SOCIEDADES PARA AS  PME
 Nos próximos anos, o imposto sobre as socieda-
des vai sofrer uma grande reforma, que será introduzida 
em 3 fases com o intuito de facilitar a transição: 

•	 Fase 1 : Entrada em vigor no dia 1 de janeiro 
de 2018 e de aplicação a partir do exercício 
fiscal de 2019 para todas as PME que iniciem 
o seu exercício contabilístico, o mais tardar, 
dia 1 de janeiro de 2018;

•	 Fase 2 : Entrada em vigor no dia 1 de janeiro 
de 2018 e de aplicação a partir do exercício fis-
cal de 2019, para todas as PME para as quais o 
exercício contabilístico se inicie, o mais tarda, 
dia 1 de janeiro de 2019;

•	 Fase 3 : Entrada em vigor dia 1 de janeiro 
2020 e de aplicação a partir do exercício fiscal 
de 2021, para todas as PME para as quais o 
exercício contabilístico se inicie, o mais tarda, 
dia 1 de janeiro de 2020.

AS MEDIDAS DA PRIMEIRA FASE
A diminuição do imposto das sociedades

 Desde a alguns anos, o imposto das sociedades é 
constituído por duas taxas:

1. A taxa normal que até ao exercício de 2018 in-
clusive, era de 33,00 % + 3,00% de cêntimo 
adicionais correspondentes à contribuição 
complementar de crise (abreviatura, CCC), o 
que representava uma taxa de 33,99 % ;

2. A taxa reduzida progressiva, acordada sob cer-
tas condições e com base em três fatias (24,98 
% CCC incluída, 31,93 % CCC incluída, 35,54 
% CCC incluída) aplicável até 322.500,00 € de 
benefício sujeita a imposto.

 Na reforma, a taxa reduzida é mantida mas sim-
plificada, desaparecendo as três fatias para darem lugar 
a uma única que será aplicada a um benefício sujeito a 
imposto de 100.000,00 €, sendo a taxa normal aplicada 
para montantes que excedam este escalão.

 Quais serão os novos escalões? 
 Para o exercício fiscal de 2019 e 2020, a taxa nor-
mal passará a ser de 29,00 % + 2,00 % de CCC (contra 
3,00 % anteriormente), representando um valor de 29,58 
% e a taxa reduzida passa a 20,00 % + 2,00 % de CCC, 

representando um valor de 20,40 %.

Novas condições para beneficiar de uma taxa reduzida
1. A sociedade não poderá ser uma « sociedade 

financeira », o que quer dizer que não pode ter, 
no ativo, valores de investimento superiores a 
50,00 % do seu capital disponível adicionado 
das suas reservas tributadas e das mais-valias 
contabilizadas à date de fecho. As ações que 
representem, pelo menos, 75,00 % do capital 
disponível da sociedade que as emitiu não são 
tidas em conta;

2. A sociedade não pode ser uma filial, quer isto 
dizer que as empresas não podem deter, 50% 
ou mais da sociedade;

3. A sociedade deverá atribuir, pelo menos a um 
dos seus administradores, uma remuneração 
não inferior a 45.000,00 € ou, no caso de o seu 
benefício tributável ser inferior a 45.000,00€, 
uma remuneração no mínimo igual a este;

4. A sociedade, deverá ser uma pequena socieda-
de segundo o art.15 §1-6 do Código das Socie-
dades.

Cotização especial para remuneração insuficiente

 Desde 1 de janeiro de 2018, as sociedades que 
não atribuam, a pelo menos um dos seus administrado-
res, a remuneração mínima exigida para beneficiar da 
taxa reduzida, deverão pagar uma cotização especial, de-
dutível, de 5,00 % + 2,00 % de CCC, seja 5,10 %, sobre 
a diferença entre a remuneração exigida, para beneficiar 
da taxa reduzida e o valor da remuneração mais elevada 
atribuída a um dos seus administradores.

 Atenção, mesmo que a sociedade seja excluída da 
taxa reduzida por outro motivo que a remuneração dos 
seus administradores, esta ficará em divida da cotização 
especial. No entanto, durante os quatro primeiros exercí-
cios fiscais que seguem a constituição da sociedade, esta 
não se aplicará.

 Pagamentos antecipados
 A não-aplicação de aumento por falta de paga-
mento antecipado, no caso em que o montante é inferior 
a 0,50 % do imposto sobre o qual esta é calculada ou a 
50,00 € é suprimida.

 Despesas pagas antecipadamente
 Até ao exercício fiscal de 2018 inclusive, as des-
pesas pagas antecipadamente (exemplo: sinal de um 
aluguer/renting) eram deduzidas numa só vez. A partir 
do exercício fiscal de 2019, as despesas pagas antecipa-
damente deverão ser deduzidas durante o exercício ao 
qual correspondem. Em relação aos contratos de aluguer 
“renting”, dever-se-á introduzir as despesas dedutíveis ao 
longo dos anos de duração do contrato.

Imposto direto em caso de não apresentação ou apre-
sentação tardia de uma declaração de imposto sobre 
sociedades

 No caso em que uma declaração não seja entre-
gue ou seja entregue fora de prazo, a administração pode 
impor uma taxa às sociedades com base num benefício 
mínimo fixo que, até ao exercício fiscal de 2018, não po-
deria ser inferior a 19.000,00 €. 

 A partir do exercício fiscal de 2019, este benefício 
mínimo fixo eleva-se a 34.000,00 €.

AS MEDIDAS DA SEGUNDA FASE
 A segunda fase, consiste em por em prática as 
diretivas da EU e as propostas da O.C.D.E. que não têm 
um verdadeiro impacto para as PME. Assim sendo, não 
desenvolveremos esta fase.

AS MEDIDAS DA TERCEIRA FASE
Diminuição das taxas dos impostos das sociedades

 A taxa normal do imposto das sociedades passa-
rá de 29,00 % a 25,00 %. Em relação à taxa reduzida, 
essa, permanecerá fixa a 20,00% e a contribuição com-
plementar de crise será suprimida.

Cotização especial para remuneração insuficiente

 A cotização especial por remuneração insuficien-
te passará de 5,00 % a 10,00 %.

Modificações respeitantes às regras de amortização

 A partir de 1 de janeiro de 2020 não será possí-
vel, no que respeita ao imposto das sociedades, aplicar a 

amortização decrescente dos investimentos. Mais, os in-
vestimentos realizados ao longo do ano pelas PME, não 
poderão usufruir de uma amortização para o ano comple-
to, devendo esta ser feita sob forma de “prorata”.

Modificações respeitantes às despesas automóveis

 Desde a alguns anos, no que respeita às despesas 
automóveis, é aplicado um limite em função dos valores 
de CO2 emitidos pelo mesmo. Atualmente, esta limitação 
é determinada segundo categorias baseadas numa tabela 
de emissões de CO2 e no tipo de combustível. 

 A partir de 1 de janeiro de 2020, o novo limite 
de despesas automóveis, incluindo despesas de combus-
tível, será o resultado do seguinte cálculo:

120,00 % - (0,50 % x coeficiente em função do 
combustível x CO2/km)

 O coeficiente é estabelecido a 1 para as viaturas a 
gasóleo, a 0,9 para as viaturas que circulam a gaz natural 
e os quais a cilindrada fiscal seja inferior a 12cv fiscais, e 
a 0,95 para as restantes.

 Atenção, para as viaturas em que o CO2 é de 
200gr/km ou superior, a dedução das despesas é deter-
minada à taxa fixa de 40,00 %.

Imposto direto em caso de não apresentação ou apre-
sentação tardia de uma declaração de imposto sobre 
sociedades

 A partir do exercício fiscal de 2022, este benefí-
cio mínimo de taxa fixa eleva-se a 40.000,00€.

Por Filipe Sequeira
Especialista em Contabilidade
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LA REFORME DE L’IMPOT DES SOCIETES 
POUR LES PME

 Ces prochaines année, l’impôt des sociétés va su-
bir une grande réforme, réforme qui sera introduite en 3 
phases afin de faciliter la transition :

•	 Phase 1 : Entrée en vigueur le 1er janvier 
2018 et d’application à partir de l’exercice 
d’imposition 2019 pour toutes les PME dont 
l’exercice comptable débute, au plus tôt, le 1er 
janvier 2018 ;

•	 Phase 2 : entrée en vigueur le 1er janvier 
2018 et d’application à partir de l’exercice 
d’imposition 2020 pour toutes les PME dont 
l’exercice comptable débute, au plus tôt, le 1er 
janvier 2019 ;

•	 Phase 3 : Entée en vigueur le 1er janvier 
2020 et d’application à partir de l’exercice 
d’imposition 2021 pour toutes les PME dont 
l’exercice comptable débute, au plus tôt, le 1er 
janvier 2020.

•	

LES MESURES DE LA PREMIERE PHASE
La baisse de l’impôt des sociétés

 Depuis plusieurs années, l’impôt des sociétés est 
constitué de deux taux :

1. Le taux ordinaire qui jusqu’à l’exercice 2018, 
inclus, était de 33,00 % + 3,00 % de centimes 
additionnels correspondants à la contribution 
complémentaire de crise (en abrégé, CCC), ce 
qui faisait un taux de 33,99 % ;

2. Le taux réduit progressif, octroyé sous cer-
taines conditions, selon trois tranches (24,98 
% CCC incluse, 31,93 % CCC incluse, 35,54 % 
CCC incluse) applicable jusqu’à 322.500,00 € 
de bénéfice imposable.

 Dans la réforme, le taux réduit est maintenu mais 
simplifié, les trois tranches disparaissent pour ne laisser 
place qu’a une seul qui ira jusqu’à un bénéfice imposable 
de 100.000,00 €, le taux normal sera appliqué sur le bé-
néfice dépassant ce seuil. 

 Quels seront les nouveaux taux ?
 Pour l’exercice d’imposition 2019 et 2020, le taux 
ordinaire passe à 29,00 % + 2,00 % de CCC (contre 3,00 
% précédemment), ce qui le porte à 29,58 % et le taux 
réduit passe à 20,00 % + 2,00 % de CCC, ce qui le porte à 

20,40 %.

Nouvelles conditions pour bénéficier du taux réduit
1. La société ne peut pas être une « société finan-

cière », c’est-à-dire qu’elle ne peut pas avoir, à 
l’actif, des valeurs d’investissement supérieu-
re à 50,00 % de son capital libéré augmenté de 
ses réserves taxées et des plus-values compta-
bilisées à la date de clôture. Les actions repré-
sentent, au moins, 75,00 % du capital libéré 
de la société qui les a émises ne sont pas prises 
en compte ;

2. La société ne peut pas être une filiale, c’est-
-à-dire qu’elle ne peut pas être détenue à au 
moins 50,00 % par d’autres sociétés ;

3. La société doit attribuer à un de ses dirigeants 
au moins, une rémunération d’au moins 
45.000,00 € ou, si son bénéfice imposable est 
inférieur à 45.000,00 €, une rémunération au 
moins égale à celui-ci ;

4. La société doit être une petite société suivant 
l’art.15 §1-6 du Code des Sociétés.

Cotisation spéciale pour rémunération insuffisante

 Depuis le 1er janvier 2018, les sociétés qui 

n’attribuent pas, à au moins un de ses dirigeants, la ré-
munération minimum requise pour bénéficier du taux 
réduit, devront payer une cotisation spéciale, déductible, 
de 5,00 % + 2,00 % de CCC, soit 5,10 %, sur la différence 
entre la rémunération requise pour bénéficier du taux ré-
duit et la rémunération la plus élevée attribuée à un des 
dirigeants.

 Attention, même si la société est exclue du taux 
réduit pour un motif autre que la rémunération de ses di-
rigeant, elle reste redevable de la cotisation spéciale, tou-
tefois, elle ne s’applique pas durant les quatre premiers 
exercices comptables qui suivent la constitution de la so-
ciété. 

 Versements anticipés
 La non-application de la majoration pour man-
que de versement anticipé lorsque le montant est infé-
rieur à 0,50 % de l’impôt sur lequel elle est calculée ou à 
50,00 € est supprimée.

 Charges payées d’avance
 Jusqu’à l’exercice d’imposition 2018 inclus, 
les charges payées d’avance (exemple : un acompte sur 
un renting) étaient déductibles en une fois, à partir de 
l’exercice d’imposition 2019, les charges payées d’avance 
devront être déduites au cours de l’exercice auquel elles 
se rapportent, pour les acomptes payés sur un contrat de 
renting, il y aura donc lieu d’étaler la déductibilité sur le 
nombre d’années durant lesquels le contrat cours.

Imposition d’office en cas de non dépôt ou de dépôt tardif 
d’une déclaration à l’impôt des sociétés

 Dans le cas où une déclaration n’est pas déposée 
ou déposée tardivement, l’administration peut taxer les 
sociétés sur base une bénéfice minimum forfaitaire qui, 
jusqu’à l’exercice d’imposition 2018 inclus, ne pouvait 
être inférieur à 19.000,00 €. 

 A partir de l’exercice d’imposition 2019, ce béné-
fice minimum forfaitaire est porté à 34.000,00 €.

LES MESURES DE LA DEUXIEME PHASE
 La deuxième phase correspond à la mise en place 
de directives de l’U.E. et des propositions de l’O.C.D.E. 
n’ayant pas de réel impact pour les PME, par conséquent, 
nous ne développerons pas cette phase.

LES MESURES DE LA TROISIEME PHASE
Diminution des taux d’impôt des sociétés

 Le taux ordinaire de l’impôt des sociétés passera 
de 29,00 % à 25,00 %, le taux réduit, quant à lui, reste 
fixé à 20,00 % et la contribution complémentaire de crise 
sera supprimée.

Cotisation spéciale pour rémunération insuffisante

 La cotisation spéciale pour rémunération insuffi-
sante passera de 5,00 % à 10,00 %.

Modifications concernant les règles d’amortissement

 A partir du 1er janvier 2020, il ne sera plus pos-
sible, à l’impôt des sociétés, d’appliquer l’amortissement 
dégressif sur les investissements, de plus, les investisse-

ments effectués au cours de l’année par les PME ne pour-
ront plus faire l’objet d’un amortissement pour l’année 
complète, celui-ci devra être proratisé.

Modifications concernant les frais de voiture

 Depuis plusieurs années, une limitation est ap-
pliquée sur les frais de voiture en fonction du CO2 émis 
par celle-ci, actuellement, cette limitation est déterminée 
suivant des classes basées sur une fourchette d’émission 
de CO2 et sur le type de carburant. 

 A partir du 1er janvier 2020, la nouvelle limita-
tion des frais de voiture, y compris les frais de carburant, 
sera le résultat du calcul suivant :

120,00 % - (0,50 % x coefficient en fonction du 
carburant x CO2/km)

 Le coefficient est fixé à 1 pour les voitures die-
sel, à 0,9 pour les voitures roulant au gaz naturel et dont 
la puissance fiscale est inférieure à 12cv fiscaux et à 0,95 
pour les autres voitures.

 Attention, pour les voitures dont le CO2 est de 
200gr/km ou plus, la déductibilité des frais est détermi-
née, forfaitairement, à 40,00 %.

Imposition d’office en cas de non dépôt ou de dépôt tardif 
d’une déclaration à l’impôt des sociétés

 A partir de l’exercice d’imposition 2022, ce béné-
fice minimum forfaitaire est porté à 40.000,00 €.

Pour Filipe Sequeira
Expert Comptable
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Membros da Federação Membros da Federação

AB.Classificados
Rue Theodore Verhaegen, 20
1060 Saint-Gilles
Telefone: 0476 25 77 50

Afiport
Av. de la Couronne, 106
1050 Ixelles
Telefone: 0484 10 20 27  
   
Alpha Solar Security
Rue du Ministre, 4
1170 Watermael-boitsfort
Telefone: 02 675 31 05

Amavida
Chaussée d’Alsemberg, 22
1060 Bruxelles
Telefone: 0492 45 03 85 

Ango.Net
Rue de Holand, 61
1060 Bruxelles
Telefone: 0473 88 70 67  

Batijotex
Av. du Bempt, 31
1190 Forest
Telefone: 0475 59 64 12

Baucriativo-Brindes
Rue Steens, 35
1060 Bruxelles
Telefone: 0484 87 99 26  

BDM Magalhães (O Sarilho)
Boulevard Lambermont, 166
1030 Bruxelles
Telefone: 02 306 55 72

C. And C.
Dreve de L’Infante, 29-G
1410 Waterloo
Telefone: 0484 623 777

Café Fora D’Horas
Sint-Jansplein, 18
2060 Antwerpen
Telefone: 0488 83 49 87

Café Mila
Vondelstaat,5
2060 Antwerpen
Telefone: 0498 03 70 57 

Casa Peixoto
Chaussée de Waterloo, 53
1060 Saint-Gilles
Telefone: 02 537 15 09

Churrasqueira Portugalia
Chaussée de Waterloo, 30
1060 Bruxelles
Telefone: 02 850 62 08 

Delícias de Portugal
Rue de Vergnies, 38
1050 Bruxelles
Telefone: 02 646 63 43

Elect. Frias sprl
Petite Rue Des Loups, 18
1070 Anderlecht
Telefone: 0477 55 30 68

Energing Empathy
Dr. Antonio Manuel Gamito, 23-A
2900-056 Setubal
Telefone: 0035191946 

Euro Proservices
Av. Frans Van Kalken, 9
1070 Anderlecht
Telefone: 0491 88 31 36  

Eurobatime
Rue De La Liberté, 2-F
6040 Jumet
Telefone: 0472 645 942

Godim Construct Sprl
Chaussée de Mons, 662
1070 Bruxelles
Telefone: 02 830 48 66

Grani Pierre SPRL
Rue des Colombophiles, 194
1070 Bruxelles
Telefone: 02 411 25 20

Guedes Jorge
Meersstraat, 44
1742 Ternat
Telefone: 0495 24 94 00

Immo Staff
Rue du Tabellion, 64
1050 Bruxelles
Telefone: 0479 760 892

Inter Gebouw
Boomkwekerijstraat, 101
1601 Sint-Pieters-Leeuw
Telefone: 0486 562 831    

Jynga
Rue Vanderschrick, 5
1060 Bruxelles
Telefone: 02 534 70 61

LC Moreira
Chaussée de Bruxelles, 97
7850 Petit Enghien
Telefone: 0486 16 61 87

Leno Construct sprl
Rue de Bosnie, 87
1060 Bruxelles
Telefone: 0475 83 41 79

Manie-Tout Toiture
R. Notre Dame du Sommeil, 52
1000 Bruxelles
Telefone: 0490 437 608
     
Mercosul Market
Rue du Merode, 9
1060 Saint-Gilles
Telefone: 02 537 76 49

Mica-Mica sprl
Guido Gazellstraat, 12
1654 Huizingem
Telefone: 02 479 09 15

N. Borges S.A.
Rue de la Semence, 14 bte 6
1080 Molenbeek Saint-Jean
Telefone: 02 411 77 23

New Colors
Chaussée de Namur, 81
1300 Wavre
Telefone: 0483 09 80 90 

Nogal Filipa Midwife Service
Mollekensstraat, 42/5
1700 Dilbeek
Telefone: 0473 445 526 

O Alentejo
Rue Louis Coenen, 3
1060 Bruxelles
Telefone: 0473 472 754

PAC scri
Av. Adolphe Buyl, 112 - bte 20
1050 Bruxelles
Telefone: 0471 192 813

Parcialfinance
Rue Stevin, 71
1000 Bruxelles
Telefone: 02 725 11 92

Pastelaria Garcia
Av. de la Couronne, 75
1050 Ixelles
Telefone: 02 640 79 56

PB Portes Automatismes
Rue Victor Hugo, 90
1030 Schaerbeek
Telefone: 0488 864 948

Pinto Carvalho sprl
Rue Rittweger, 6 / 1
1640 Rhode-Saint-Genese
Telefone: 0474 404 642

Portugalnet Consulting
Zeenstraat, 121
1933 Sterrebeek
Telefone: 02 523 47 99

Renov-Macedo
Rue de l’Artisanat, 7A
1400 Nivelles
Telefone: 0495 545 699

S&T Accountancy SC
Mollekensstraat, 42 bus5
1700 Dilbeek
Telefone: 0474 77 29 02

SCP Construct
Av. Raymond Vander Bruggen, 51
1070 Bruxelles
Telefone: 0471 184 960

SD Bruxelas “Panela de Barro”
Boulevard du Midi, 108
1000 Bruxelles
Telefone: 0485 306 984 

Sitel-Renove
Av. du Bempt, 31 -33
1190 Forest
Telefone: 0477 41 84 27

Société Juridique
Avenue Louise, 363/3 B-4
1050 Bruxelles
Telefone: 0477 44 40 34

Sueles 
Meeistraat, 44
1742 Termat
Telefone: 0495 249 400

Super Rocha
Rue Max Waller, 25
1190 Forest
Telefone: 0489 23 49 67

Tamega scrl
Chaussée de Mons, 691
1070 Bruxelles
Telefone: 0475 96 97 45

Thermo +
Blvd. de L’Humanité, 102
1190 Forest
Telefone: 0471 30 30 38   
   
Visionline B&B
Chaussée de Mons, 411A
1070 Anderlecht
Telefone: 0470 05 59 45 
 
Wooly Patisserie
Chaussée de Bruxelles, 720
1410 Waterloo
Telefone: 0497 55 15 20




