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É com muita alegria que recebo o convite para redigir esta pequena
nota que pretende exaltar o esforço da FEPB, Federação dos Empresários
portugueses na Bélgica e levar até aos portugueses e à lusofonia em geral este
instrumento de integração e valorização que é a nossa revista A FEDERAÇÃO.
Sinto-me particularmente honrado pela possibilidade de me dirigir a
esta comunidade, a qual com muito orgulho pertenço portuguesas e portugueses
cidadãos do mundo, todos com histórias de superação e de vitória, mas não
sem luta ardúa, travada dia a dia, sem medo e com muita disposição, foi assim
que conquistámos o respeito do mundo em todos os sitios onde vivemos ou
passámos.
Aproximam-se as festas de fim de ano, momento de agradecer pelo
dom da vida, renovar forças e esperanças para o que aí vem em 2020.
Boas Festas portugueses do mundo, sejamos Orgulhosos em o ser, isto
não é para todos.
2020 é nosso.
Forte Abraço,
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RENOV MACEDO
Agostinho Macedo

Nasceu em Poiares da Régua distrito de Vila Real.
Empresário de sucesso no ramo da construção civil diz
que veio para a Bélgica por acaso, tinha que fazer uma
mudança radical na sua vida e em Portugal seria difícil.
Tinha que se afastar de várias situações pessoais e só
longe desses problemas iria conseguir. O bichinho de
abandonar esses problemas já la andava, mas com o
apoio dos pais ainda foi mais fácil, porque eles próprios
diziam … tens que emigrar seja França seja Bélgica, só aí
vais conseguir ser feliz. Em 1995 fez-se à estrada.
Já em Portugal trabalhava por conta própria,
mas mesmo assim veio, sabia que ia conseguir dar a volta,
até porque o trabalho nunca o assustou e sabia que iria
vingar... o que veio acontecer.
Bateu a várias portas e lamenta a maneira como
muitos compatriotas na altura não lhe quiseram dar a
mão. Chega mesmo a dizer que alguns deles, mesmo
da sua aldeia, que ele sabia que precisavam de pessoal
para trabalhar, lhe fechavam as portas. Diziam-lhe para
não ficar porque havia muito pouco trabalho e que ele
tinha feito mal em vir que seria melhor regressar. Não
o convenceram, até porque desistir era uma palavra que
não fazia parte do seu dicionário.

pois tinha dois trabalhos um de dia outro de noite. Alguns
dos trabalhos eram renovações que só se podiam realizar
durante o período da noite pois eram em lojas comerciais.
Pensa que o seu golpe de sorte foi quando um amigo
português, da zona de Chaves, lhe disse que o patrão
estava a contratar pessoal para ele entrar em contato.
Assim fez tendo ficado durante 3 meses à espera,
continuando sempre com os seus trabalhos. Quando já
tinha perdido a esperança é contactado por essa empresa
para se apresentar. Diz que foi aí o grande salto na sua
vida, nunca pode esquecer a maneira como foi tratado
pela gerência dessa empresa a HOME Design em Stockel.
Começou imediatamente como ladrilhador tendo
mais tarde efetuado todos os trabalhos relacionados
com a renovação. Ficou durante 7 anos, mesmo nessa
altura continuava com dois trabalhos, um deles para
um empresário português, prefere não dizer o nome...
porque foram muitos os problemas que teve de enfrentar
com ele, alguém com caracter muito difícil, diz..., fez-me
várias propostas aumentando sempre o meu salário para
me convencer a sair de onde estava. Confesso até que me
fez uma proposta muito tentadora, que acabei por aceitar.
Fiquei lá 6 meses, mas era muito difícil de suportar, cada
dia que passava exigia mais, era quase humanamente
impossível responder às suas exigências. Por mais que se
fizesse nunca ficava contente, acabei por vir embora.
Agostinho sabia o que queria, foi uma má
experiência e na sua cabeça tinha a certeza de que depois
deste patrão que tanto o rebaixou, teria mesmo de se
lançar por conta própria, não iria suportar este tipo de
atitudes de mais ninguém. Mas na altura não era fácil
derivado aos acessos à profissão que eram necessários
para abrir uma empresa. Falou com uns cunhados que já
eram empresários e nada... falou com outros empresários,
fecharam também as portas. As hipóteses eram escassas
só mesmo seguindo um caminho, fazer o necessário
para atingir o fim. Começou a frequentar cursos à noite
de gestão entre outros. Mas não era fácil estudar à
noite e trabalhar de dia. E é nessa altura, que mais uma

contatos, mas sem resultados. Visitou grandes marcas de
azulejos em Portugal, mas era sempre encaminhado para
revendedores, o que não veio a acontecer em Espanha e
em Itália, de onde importa atualmente o maior volume de
material.

vez aparece a Home design na sua vida. M. Jean, um
senhor belga que conheceu na empresa, sabendo do seu
empenho para se lançar por conta própria, apoiou-o
incondicionalmente e ajudou-o a a obter todos os acessos
legalmente reconhecidos para abrir aquela que viria a ser
a sua primeira empresa do grupo “Reno-Macedo”. Diz
que nunca conseguirá agradecer a essa pessoa tudo o que
fez por ele, após ter lançado a Reno-Macedo juntaram-se
a Renov- Macedo e a Urbino Carrelages.
Hoje tem uma boa carteira de clientes, abriu no
ano passado também o seu espaço escritório / Loja de
artigos de construção mais concretamente azulejos. Um
showroom com mais de 400 metros quadrados, onde
podemos encontrar uma grande gama de azulejos de
chão e parede entre outros artigos, como artigos para
isolação de fachadas. Com esta iniciativa nasce a outra
empresa do grupo a Urbino Carrelages. Tem pena de
trabalhar com pouco material de Portugal, fez vários

Agostinho Macedo é também um autodidata,
inventou um tecido que já se vende em várias lojas de
material de construção para limpar a cola dos azulejos
o CMDIDON. Este artigo é muito apreciado tendo o seu
nome sido inspirado nas iniciais do nome dos dois filhos
e cão mascote da família. Inventou também um artigo de
construção que evita que os funcionários necessitem de
estar de joelhos para alisar a betomilha. Tem outro grande
projeto em carteira, um dipositivo para colocar nas caixas
de correio que indica ao seu proprietário se tem ou não
correio, evitando assim que a pessoa se desloque para
essa verificação.
Diz que parar é morrer, avançando que sempre
vão aparecer mais ideias...
Agradece à revista da Federação por lhe dar esta
oportunidade de contar a sua historia e ao mesmo tempo,
com este gesto simbólico, poder agradecer a esse grande
senhor que nunca esquecerá Ms. Jean.
RENOV MACEDO
Rue de l’Artisanat, 7A
1400 Nivelles
E-mail: renov-macedof@hotmail.com

Andou um pouco ao Deus dará, a fazer uns
trabalhos aqui outros ali, até conhecer aquela que até hoje
é sua esposa Luisa Barreto Macedo. Algum tempo depois,
consegue os papeis para poder trabalhar legalmente no
país. Trabalhou um ano a colocar azulejos nas lojas Paris
Ixelles, depois em 1998 trabalhou para a STIB, também
no Logement social onde passado uns tempos trabalharia
também a sua esposa. Em todos estes locais, sempre
dedicado a trabalhos de renovação. Acabou por concluir
que não era ainda por ali que ficaria, eram muitas horas,
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Impostos
PASSEI A CASA PARA NOME DOS MEUS
FILHOS. TENHO DE PAGAR IMPOSTOS?
Tive uma divergência com as finanças por
causa do IRS, o qual tive de pagar, mas sinto-me lesado.
Éramos detentores de uma moradia em Braga, a qual
estávamos a pagar ao banco. Devido a uma insolvência,
e na impossibilidade de abatermos à dívida, pedimos
reavaliação do processo, atendendo às dificuldades de
momento e só pagaríamos juros. Chegou o momento em
que o banco não facilitou mais essa situação e deu-nos
uma solução: passarmos a casa para o nome dos filhos,
como são mais novos o seguro seria menor e poderia
abater-se à dívida.
Cumprimos todas as formalidades que o banco
nos apresentou. Fizemos a escritura para a passagem da
casa para o nome dos filhos e pagámos todos os impostos
inerentes. Quando submetemos os dados no IRS, fomos
confrontados com 17 000 euros adicionais para pagar.
Não houve qualquer tipo de transação. Os dois filhos,
com partes iguais, apenas assumiram a dívida para não
ficarmos sem a casa.

A HERMETICIDADE DOS EDIFÍCIOS: UM
GRANDE DESAFIO PARA TODOS OS
NEGÓCIOS 2012 / 01.01

lhe está associado pode ser distinto consoante o caso.
Por
exemplo,
é
possível,
dependendo
naturalmente dos contornos do negócio, que a referida
transmissão configure uma alienação ou cessão onerosa,
caso em que confirmamos que a referida operação ficará
sujeita a IRS, podendo ser tributada em sede de maisvalias, o que já não aconteceria se se tratasse de uma
doação (a qual ficaria apenas sujeita a Imposto do Selo a
uma verba reduzida de 0,8%).

Os regulamentos regionais para o desempenho
energético predial (PEB) estão a crescer a um ritmo
constante. Além do alto isolamento térmico do invólucro
do edifício e das instalações técnicas eficientes (sistema
de ventilação, por exemplo), uma boa estanqueidade
rapidamente se tornará inevitável: pode de fato aumentar
até 15% o desempenho energético de um edifício. Se,
como casas passivas, edifícios herméticos já estiverem
construídos, será necessário generalizar esses princípios
para todos os novos edifícios. Essa mudança não deixa
de ter consequências para os empreendedores e todos os
profissionais do setor, pois eles terão que adaptar a sua
maneira de projetar, coordenar e executar o trabalho.
A hermeticidade dos edifícios é um problema
conhecido há vários anos, mas atualmente não há
documento específico no nosso país que especifique
como projetá-lo e implementá-lo. Por várias razões, é
impossível calculá-lo no momento da concepção: deve

de ser medido no final do projeto, numa altura em que
muitas vezes é muito difícil fazer grandes melhorias.
Além disso, se os resultados forem insatisfatórios, será
particularmente difícil determinar as responsabilidades.
Esta situação dará inicio a discussões, muitas vezes sem
fim, entre os vários intervenientes para saber em que
etapa (s) os vazamentos apareceram ...
No entanto, existem várias recomendações para
o design, implementação e coordenação do trabalho
que, se seguidas, podem obter um desempenho muito
melhor do que costuma acontecer hoje em dia. O
objetivo deste CSTC-Contact temático é resumir essas
recomendações, que dizem respeito a praticamente todos
os empreendedores. Esses textos também serão o início
de uma futura nota de informações técnicas e uma base
de dados de detalhes construtivos.

Resumindo, passei a casa para nome dos
meus filhos, tenho de pagar imposto?
Em cada caso concreto é necessário averiguar qual
o instrumento que titula a transferência da propriedade
de imóveis de pais para filhos, já que o impacto fiscal que

6

7

Empresário

Empresário
abriram as portas no sentido de o ajudarem a melhor
conhecer o ofício da construção. Fica para sempre com
uma divida de gratidão par com todos eles, sem eles conta
que nunca teria sido possível chegar onde chegou.
Jorge Teles diz que a adaptação não foi muito
difícil, pois teve sempre o apoio dos tios. Eles explicavamlhe sempre tudo o que podia e não podia fazer no que
respeitava as leis e outras questões administrativas e
burocráticas, fica-lhes para sempre muito grato por todos
esses ensinamentos.

SITEL-RENOVE
Jorge Teles

Natural do Peso da Régua nasceu em Travassos
Loureiro distrito de Vila Real.
Estudou no seminário em Braga, pensava em
ser padre, mas os caminhos proibidos foram mais fortes.
Como diz o próprio, a certa altura teve que decidir ou
as moças ou o sacerdócio? Seguiu a primeira opção, e a
julgar pelo presente não fez uma má escolha.
Continua a ter muitos amigos da altura que
estavam no seminário, alguns deles são agora padres,
mas Jorge cedo percebeu que não era essa a sua primeira
vocação.
Quando saiu do seminário continuou os estudos
e quando terminou esteve dois anos num trabalho de
restauro de móveis antigos. De dia estava nesse trabalho
à noite trabalhava numa bomba de gasolina da SHELL.
Nessa altura recebe um convite de um tio (irmão mais
novo do seu pai) para vir para a Bélgica trabalhar com ele.
Adão Teles, o tio já tinha conhecimento das suas aptidões
e qualidades na área da renovação, pois Jorge tinha feito
esse trabalho juntamente com ele numa garagem e conta
que ele ficou surpreendido com a sua perícia Aqueles 15
dias de trabalho foram suficientes para o convidar a vir
trabalhar com ele na Bélgica em Janeiro 1997.
Tinha nessa altura 19 anos e nem pensou duas
vezes, aquela era mesmo a idade ideal para se lançar na
aventura de emigrar. Sabia que tinha algo a seu favor,
pois não vinha completamente ao desconhecido, uma
grande parte da familia da parte do pai já se encontrava
nesse pais à mais de 15 anos, portanto sabia que se não
desse certo por um lado daria por outro.
Acabou por trabalhar algum tempo com o tio
AdãoTeles, bem como com os outros tios, todos eles lhe
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um simples erro está sempre presente. Tenho grandes
esperanças que o meu filho, Filipe Teles, no futuro, mais
2 ou 3 anos comece a pegar nisto. Vejo já nele um grande
interesse em dar seguimento, que foi o que eu sempre
desejei, mas sei que tenho que ser paciente e esperar até
que ele acabe os seus estudos.
Entretanto diz que vai conseguir aguentar
o barco. Não gosta de trabalhar ao metro à hora etc,
sempre trabalhou com arquitetos e clientes privados,

Andou durante dois anos e meio, por vários
lados com os tios, com uns e com outros, até perceber
que estava na altura de se lançar. Mais uma vez, com o
apoio de Adão Teles, criam a empresa EURO APAC, onde
ficaram sócios. Com o tempo o seu tio desejava voltar a
Portugal e sendo assim acabaram por encerrar a empresa.
Na altura, Jorge Teles fala com o irmão que
também já tinha vindo para a Bélgica e com quem já
trabalhava e decidiram ir trabalhar como assalariados
durante algum tempo em empresas belgas. Em
simultâneo Jorge Teles já tinha obras dele em curso fora
da empresa onde trabalhava e não demorou a chegar à
conclusão que tinha mestria para avançar por conta
própria. Já tinha alguns clientes que conheciam o seu
trabalho e sabia que uns trariam outros, portanto porque
não arriscar? e assim foi, decide lançar-se inicialmente
em nome individual Jorge da Silva Teles e mais tarde
criou a empresa SITEL-RENOVE, nome repescado do
antigo Silva Teles, estavamos no ano de 2007.

FAC e dá preferência aos empregados portugueses não
esquecendo, claro está, outras nacionalidades.
Este ano a SITEL-RENOVE ja se viu obrigada
a expandir as suas instalações derivado ao volume de
trabalhos e ao mesmo tempo para o stock de materiais
e ferramentas, espaço amplo inaugurado no dia 1 de
outubro 2019.
A grande especialidade da empresa SITELRENOVE são os acabamentos e renovação.
Jorge Teles conheceu Agostinha Teles na Bélgica
uma amizade que deu em namoro e depois em casamento.
Casou em Braga e tem dois filhos Tiago Teles com 9 anos
e Filipe Teles com 19 .
Congratula-se com a maior proximidade da
comunidade portuguesa, pensa que neste momento se
verifica uma maior entre-ajuda entre muitos portugueses
e acha isso muito positivo. Mas, mesmo assim, pensa que
no meio da construção ainda existe muita falsidade e tem
grande esperança que esse comportamento aos poucos,
vá mudando.

muitos deles portugueses. A empresa trabalha à muitos
anos com o Sr. Luc Vandersleyn, gerente da empresa
Rencco SA, uma empresa que tem tido confiança em
Jorge Teles ao longo dos anos nos trabalhos que vai
realizando. É uma das empresas que nos dá os maiores
trabalhos. Trabalha com fornecedores reconhecidos no
mercado, tais como Steen Houdt Mr. Renaat, Demoortel,

A empresa SITEL-RENOVE ainda vai dar muito
que falar...

SITEL-RENOVE
www.sitel-renove.be
E-mail: info@sitel-renove.be

O volume de negócios foi aumentando de ano
para ano, Jorge percebe a dificuldade em tomar conta da
mesma sozinho, sabe que precisa de ajuda na parte da
gestão, pois no terreno tem a seu lado, desde o início, o
seu irmão Francisco Teles a quem muito agradece.
Sabe as dificuldades que se avizinham com o
avanço das novas tecnologias e logística de uma empresa.
A logística é de grande relevância, a empresa precisa de ter
uma boa estrutura e sabe que mais cedo ou mais tarde vai
ter dificuldades em acompanhar tudo pessoalmente, mas
também tem consciência de que não pode agora vassilar,
diz: é uma empresa familiar, uma empresa onde a nossa
melhor publicidade são os nossos trabalhos, sou muito
prefeccionista, tenho que estar sempre em cima de tudo...
Sei que muitas vezes o cliente até pode não ter razão,
mas quando tem razâo sou eu que tenho e quero dar a
cara até para verificar pessoalmente que o cliente ficou
satisfeito no final. Foi assim que consegui a reputação que
a minha empresa SITEL-RENOVE tem hoje no mercado.
O medo de que todo esse trabalho vá por água abaixo com
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EMPRESAS PORTUGUESAS EM
DESLOCAÇÃO NA BÉLGICA
Mais uma vez atento ao convite da FEDERAÇÃO
DOS EMPRESARIOS PORTUGUESES NA BÉLGICA,
voltamos a este assunto motivados pela atualidade
do problema vivido pelas empresas portuguesas em
deslocação na Bélgica.
Notamos um crescente controle das autoridades
belgas, no que concerne as empresas em deslocação,
nomeadamente na área da Construção civil, segmento
onde somos referência internacional de qualidade
reconhecida.
Aparentemente o interesse pecuniário de
angariação de recursos pelo Estado através da penalização
sistemática das empresas sobrepõem-se à ideia da
fiscalização preventiva e pedagógica. Portanto não existe
perdão, uma vez confrontada com irregularidades, o
pagamento de multas pesadas passa a ser uma dura
realidade.
Estas empresas com sede em Portugal, via de

regra, utilizam mão de obra portuguesa deslocando os
seus trabalhadores portugueses que mantêm residência
em Portugal, em ocupação temporária na Bélgica. Estas
empresas são obrigadas não só a respeitar a legislação
portuguesa na matéria, mas também a cumprirem as
regras legais europeias e belgas relativamente a estes
trabalhadores.

e não poderem pedir LIMOSAS ao longo do seu primeiro
ano de atividade.

de documentos regendo-se pela lei de 05 de março de
2002 em matéria de condições do trabalho.

O respeito ao descrito acima, permite a estas
empresas alguma tranquilidade nos primeiros 12 meses
de deslocação, sujeito sempre a fatores de controle
pontual.

O trabalho suplementar ou horas extraordinárias
aos sábados demonstram ser prejudiciais às empresas,
tendo em vista os problemas que este tipo de trabalho
tem causado junto dos serviços de controle belgas.
Os diversos serviços apresentam instruções que
podem ser identificadas nos sites:  
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/
income-taxes-abroad/index_fr.htm e http://ec.europa.
eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/
treaties-avoidance-double-taxation-concluded-memberstates_fr

Atenção às Regras:
1- Obrigatoriedade da Declaração LIMOSA, a
declaração contém menções relativas ao trabalhador e a
empresa em causa, horas de trabalho, local, etc. antes
do começo da atividade efetiva deste trabalhador. Uma
consulta ao contabilista e ao advogado demonstra-se
incontornável.

De positivo a possibilidade de se estabelecerem
discussões jurisprudenciais de conflito entre Portugal e
a Bélgica a serem discutidos em instância jurídica com
a ajuda de advogado e o facto de se poder, em qualquer
fase da discussão, concretizar acordo (incerto) entre a
sociedade e o órgão fiscalizador.  

Um site é colocado à disposição na Bélgica neste sentido:
https://www.international.socialsecurity.be/working_
in_belgium/fr/limosa.html
As
empresas
portuguesas
são
sempre
confrontadas com a necessidade de manterem ao menos
25% de seu facturamento em território nacional português

Neste momento, a Bélgica exige a comunicação de
uma pessoa de contato ao serviço de inspeção social. Para
facilitar o contato desta inspeção, isto seria o equivalente
ao que existia em Portugal na pessoa do representante
fiscal, somente para facilitar a ligação e a comunicação
com esta empresa (pode assim ser um mandatário).
A inspeção do trabalho, exige o pagamento de
salário idêntico pelo serviço prestado por trabalhadores
belgas em cada área de atividade e ainda a disponibilização
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A presente não constitui um estudo exaustivo e
não substitui consulta jurídica presencial de estudo do
caso em particular (fonte SPF belge),

Por Claudino FERNANDES DA CUSTÓDIA
Advogado/AVOCAT
Portugal e Bélgica
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Programa Regressar
como:

•
•
•

O PROGRAMA REGRESSAR
O Programa Regressar, instituído pela Resolução
de Conselho de Ministros n.º 68/2019, de 28 de Março,
tem por objectivo apoiar o regresso para Portugal de
trabalhadores portugueses que tenham emigrado, bem
como dos seus descendentes e familiares, permitindolhes regressar ao seu país com menores custos de
transição.

Um regime fiscal mais favorável a quem
regressa;
Um apoio financeiro para os emigrantes, e
seus familiares, que venham trabalhar para
Portugal;
Uma linha de crédito de apoio ao
investimento empresarial.

No mesmo diploma legal foi criado o Ponto de
Contacto do Programa Regressar (PCRE) que, entre
outra, tem a missão de promover a divulgação, junto
das comunidades no estrangeiro, das oportunidades de
emprego e das medidas de apoio ao regresso, bem como,
apoiar e acompanhar a agilização dos procedimentos e
das decisões administrativas necessárias ao seu regresso.
Assim, o PCRE tem vindo a desenvolver ações
de comunicação e esclarecimento junto de diversas
entidades com o intuito de difundir a existência do
Programa Regressar pelo maior número de potenciais
interessados possível.
Mais informaçôes: www.programaregressar.gov.pt/

O Programa Regressar inclui medidas concretas

VELOCIDADE DE AVANÇO DO EURO PODE
SURPREENDER MERCADO EM 2020
O euro pode surpreender especialistas em 2020 e
valorizar-se mais rápido do que o esperado.
A moeda comum deve subir para US$ 1,12 em
março, antes de seguir em ascensão constante para US$
1,16 até o fim de 2020, em comparação à cotação atual de
US$ 1,11 (na data da publicação dessa revista), segundo
pesquisa da Bloomberg. No entanto, alguns analistas
podem estar subestimando as perspectivas de estímulo
fiscal, um coro crescente contra as taxas de juros abaixo de
zero do Banco Central Europeu e a potencial volatilidade
que ameaçaria a viabilidade de usar o euro como moeda
de financiamento para o chamado carry trade, ou o ganho
com a arbitragem de juros.
Um número crescente de bancos está mais
otimista em relação ao cenário para o euro em 2020. O
Morgan Stanley é o mais otimista de Wall Street, com
uma aposta de valorização de quase 5%, para US$ 1,16 no
primeiro trimestre. O ABN Amro Bank e o Commerzbank
também esperam um avanço mais rápido, para US$ 1,14
em março, diante da estabilização da economia e menor
incerteza em relação ao Brexit. Traders de opções também
apostam em ganhos para a moeda comum.
A nova presidente do BCE, Christine Lagarde,
que fará seu primeiro anúncio de uma reunião política de
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monetária na quinta-feira, parece focada na necessidade
de maior estímulo fiscal para enfrentar os problemas
de crescimento econômico e inflação da região. Ela
reconheceu que “a postura política acomodatícia do BCE
tem sido um fator fundamental da demanda doméstica
durante a recuperação, e essa postura permanece em
vigor”, que em teoria alimenta as apostas em novos cortes
dos juros em 2020, como sugere a atual precificação do
mercado.

Esta política de juros negativos é cada vez mais
desafiada por ministros de Finanças da zona do euro,
que se queixam do impacto negativo sobre os sistemas
de poupança e pensões. E não estão sozinhos. A Pacific
Investment Management alerta que os juros negativos
podem estar causando mais mal do que bem à medida
que diminuem a rentabilidade dos bancos, reduzem os
retornos do mercado e criam uma “ilusão de dinheiro”,
na qual os poupadores se sentem mais pobres e, assim,
reduzem o consumo.
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Bolsa de Turismo

União Europeia
UE CORTA PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DA
ZONA DO EURO EM 2020
Comissão advertiu que o crescimento econômico
poderia ser ainda mais lento tanto neste ano quanto
em 2020 se os Estados Unidos e a China impuserem
tarifas adicionais a produtos um do outro.

financeiras”, disse a Comissão Europeia. De acordo
com a comissão, a queda do desemprego na zona do
euro ajudou a apoiar o crescimento em face das tensões
comerciais, mas um desaquecimento prolongado da
indústria poderia se espalhar para o resto da economia.

Em seu relatório trimestral sobre as perspectivas
para a economia da Europa, a Comissão Europeia reduziu
suas projeções para o crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) da zona do euro em 2020 de 1,5% para 1,4%,
mas manteve as expectativas inalteradas para este ano
em 1,2%.
No entanto, a Comissão advertiu que o
crescimento econômico poderia ser ainda mais lento tanto
neste ano quanto em 2020 se os Estados Unidos e a China
impuserem tarifas adicionais a produtos um do outro.
De acordo com o braço executivo da União Europeia,
as crescentes tensões entre as duas maiores economias
do globo levaram a uma desaceleração do comércio e da
indústria, o que minou a expansão econômica da zona do
euro desde o início de 2018.
“Qualquer nova escalada nas tensões comerciais
e um aumento na incerteza política podem prolongar a
atual desaceleração do comércio global e da indústria e
desencadear uma mudança acentuada no sentimento
de risco mundial e um rápido aperto das condições

14

A Comissão Europeia reduziu sua expectativa
de crescimento da Alemanha em 2020 de 1,5% para
1,4% e também cortou a projeção de expansão da
França no próximo ano de 1,5% para 1,4%. A previsão de
crescimento da Espanha, contudo, foi elevada de 2,1%
para 2,3% em 2020. Já as projeções de inflação na zona
do euro também foram reduzidas tanto neste ano quanto
em 2020 e, agora, a Comissão Europeia espera que os
índices de preços ao consumidor subam 1,3% ante 1,4%
na projeção anterior.

REGISTO VIAJANTE
Na sequência da entrada em funcionamento,
em janeiro 2017, da Aplicação Registo do Viajante
para smartphones, disponível nos sistemas operativos
Android e IOS, que permite, de forma voluntária e
gratuita, o registo de viagem a quem se desloca para o
estrangeiro, informa-se V. Exa. que, em março deste
ano, foi divulgada na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL),
por ocasião da comemoração do 25.º aniversário da
DGACCP, a nova versão da referida aplicação que permite
trabalhar em backoffice com novas valências. Sublinhe-se
que se encontram garantidas as condições de segurança
e confidencialidade dos dados pessoais ao abrigo da
legislação de proteção de dados em vigor.
2. Neste sentido, sempre que é ativado o registo
viagem, a aplicação fornece as seguintes informações:
• recomendações de segurança (conselhos de
segurança) para todos os países, informações
úteis, indicação das representações diplomáticas e
consulares de Portugal;
• acesso a informação de última hora, sob a forma de
alertas ou avisos;
• acesso a contactos em caso de crise grave no país;

• a possibilidade de o utente poder ser localizado por
GPS em caso de crise;

• nova funcionalidade de botão de pânico que permite
telefonar/enviar mensagem para o GEC com
coordenadas de geolocalização do utente, emitindo
um SOS no backoffice da aplicação;
• possibilidade de registo da viagem, com detalhes das
cidades e locais a visitar;
• respostas a questões frequentes;
• após o registo, permite a criação de novas viagens
para o utente, que ficarão alojadas nos serviços de
suporte da aplicação.
3. Deste modo, destaca-se ser possível, em caso
de crise ou de necessidade, localizar os cidadãos nacionais
registados que se encontram em determinado país e
em determinada altura, e elaborar listas com nomes,
localização e detalhes dos mesmos. Tal funcionalidade
constituiu uma mais-valia em crises ocorridas este ano.
Esta reveste-se, por isso, da máxima importância para
este tipo de situações e têm estado a ser disponibilizadas
listas de cidadãos em situações de crise aos postos em cuja
área de jurisdição se encontrem, podendo as mesmas ser
solicitadas pelos postos em caso de necessidade.
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FEPB
FEDERAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS PORTUGUESES NA BÉLGICA
Mais um ano presente no evento O Melhor de Portugal a promover os seus membros
Foi num evento de dois dias “O Melhor de Portugal” que a FEPB promoveu mais uma vez os seus membros.
Como já tem vindo a acontecer em anos transatos, a federação reservou um espaço, este ano mais amplo, para dar
mais visibilidade ao seu grupo. No stand estavam disponíveis brindes fornecidos pelas empresas tendo a decoração
sido feita com vídeos publicitários, bandeiras e banner-ups que davam a conhecer as empresas dos nossos membros.
Os administradores marcaram presença a titulo gratuito, tendo-se revezado de 3 em 3 horas em mais um
projeto de dinamização e promoção das empresas associadas à FEPB.
Foram oferecidos aos membros e acompanhantes uma bebida de boas vindas e algumas iguarias da nossa
gastronomia. Saldo positivo para esta iniciativa, onde novos membros se inscreveram e muito outros ficaram a saber
da existência da federação e a conhecer os trabalhos já desenvolvidos.
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Membros da Federação

Membros da Federação
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Godim Construct sprl
Chaussée de Mons, 662
1070 Bruxelles
Tel: 02 830 48 66

O Alentejo
Rue Louis Coenen, 3
1060 Bruxelles
Tel: 0460 97 14 95

Peixoto & Fils
Chaussée d’Haecht, 705
1030 Bruxelles
Tel: 0499 17 74 22

SCP Construct
Av. Raymond Vander Bruggen, 51
1070 Bruxelles
Tel: 0471 18 49 60

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

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

Sitel-Renove sprl
Av. du Bempt, 31 -33
1190 Bruxelles
Tel: 0477 41 84 27

Inter Gebouw
Chaussée de Ruisbroek, 83/3
1190 Bruxelles
Tel: 0486 56 28 31

O Cantinho da Ninna
Av. Albert, 59
1190 Bruxelles
Tel: 02 387 12 26
		
PAC
Av. Adolphe Buyl, 112 bte 20
1050 Bruxelles
Tel: 0471 19 28 13

Renov Macedo
Rue de l’Artisanat, 7A
1400 Nivelles
Tel: 0495 54 56 99

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

LC Moreira sprl
Rue Maurice Xhoneux, 19
1070 Bruxelles
Tel: 0486 16 61 87

Parcialfinance
Rue François Dons, 26
1050 Bruxelles
Tel: 02 725 11 92

S&T Accountancy SC
Chaussée de Ruisbroek, 83/4
1190 Bruxelles
Tel: 0474 77 29 02

Tamega scrl
Chaussée de Mons, 814A
1070 Bruxelles
Tel: 02 347 10 97

Leno Construct
Rue de Bosnie, 8
1060 Bruxelles
Tel: 0475 83 41 79

PB Portes Automatismes
Rue Victor Hugo, 90
1030 Bruxelles
Tel: 0488 86 49 48

Saint Mirande
Chaussée de Bruxelles, 521
1410 Waterloo
Tel: 02 387 55 15

Wooly Patisserie
Chaussée de Bruxelles, 720
1410 Waterloo
Tel: 0497 55 15 20

Afiport sprl
Av. de la Couronne, 106
1050 Bruxelles
Tel: 0484 10 20 27

Douro Bati
Chaussée de Waterloo, 42-44/8
1060 Bruxelles
Tel: 02 538 54 94

Manie-Tout Toiture
Rue du Transvaal, 4
1070 Bruxelles
Tel: 0490 43 76 08

Alea Le Time
Chaussée de Ruisbroek, 47
1190 Bruxelles
Tel: 02 332 29 07

DS Toiture
Frans Sermonstraat, 13
1651 Lot
Tel: 0479 05 70 35

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

Alimentar
Rue Hector Genard, 14
1070 Bruxelles
Tel: 02 257 91 91

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

MP Renov sprl
Drève J. Deschuyffeleer, 69
1780 Wemmel
Tel: 02 420 08 91

Batijotex
Av. du Bempt, 31
1190 Bruxelles
Tel: 02 377 88 76

Ferronnerie da Cruz bvba
Chaussée d’Alsemberg, 842
1180 Bruxelles
Tel: 02 726 09 42

N. Borges S.A.
Rue de la Semence, 14 bte 6
1080 Bruxelles
Tel: 02 411 77 23

Bau Criativo
Rue Steens, 35
1060 Bruxelles
Tel: 0484 87 99 26

FLC Construct
Rue Saint-Denis, 51
1190 Bruxelles
Tel: 0483 03 66 65

NF Midwife Services
Mollekensstraat, 42 / 5
1700 Dilbeek
Tel: 0473 44 55 26

Brites Martins
Tuinwijk, 105
1501 Huizingen
Tel: 0475 43 18 62

Fusion Coop SLU
Lange Dijkstraat, 60
2060 Antwerpen
Tel: 03 226 47 17

Nortech sprl
Av. Louis Gribaumont, 99
1200 Woluwe Saint Lambert
Tel: 02 762 45 76
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