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Nota do Editor

 Caro leitor,

Chers Amis, membres de la FEPB, chers 
lecteurs et chers compatriotes.

C’est avec joie que me revient l’honneur 
de présenter cette nouvelle édition de la revue de 
notre fédération.

communauté portugaise de Belgique. 
Que notre site Facebook est actif et que nous serons présents les 

16 et 17 Juin prochain, dans la plus grande manifestation étrangère de 
Belgique : « O Melhor de Portugal » sur le site du Parc du Cinquantenaire 

sur la terre natale vous revigore et vous fasse revenir plein de courage et 

de présence portugaise en Belgique, de par son comportement et parfaite 
intégration, nous sommes une des communautés les plus respectées 
dans notre patrie d’accueil.
 Bonne lecture,

Manuel Raposo
Vice-presidente da FEPB
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Construction Construção

FRAUDE AU DETACHEMENT : LA COUR 
DE JUSTICE DE L’UE DONNE RAISON A 
LA BELGIQUE

A1 prouve que c’est bien le cas. Elle est en principe 

dans lequel le travailleur est actif. Mais d’après la Cour de 

document dans certaines circonstances.

Belgique-Bulgarie

 Une société de construction belge a été contrôlée, 

qui détachaient des travailleurs en Belgique. Ces 
travailleurs disposaient tous de formulaires A1 délivrés 
par les autorités bulgares. Mais les services d’inspection 
belges ont soupçonné un abus et ont démontré que 
les formulaires A1 avaient été obtenus de manière 
frauduleuse. Les entreprises bulgares n’avaient aucune 

 L’inspection belge s’est adressée aux tribunaux 

de passer outre les formulaires A1 et de soumettre les 

aux Services d’inspection pour lutter contre le dumping 

l’organe bulgare qui a délivré les formulaires A1 et qui n’a 
pas fait son travail correctement en sachant que la fraude 
et l’abus de droit sont interdits. C’est pour cette raison 
que la Cour de Justice de l’UE accepte que les instances 
judiciaires belges laissent de côté les formulaires A1.

responsabilité des organes qui délivrent les attestations. 
Sui ceux-ci ne font pas leur travail correctement, les A1 

 Entrepreneurs portugais, assurez-vous que les 
travailleurs que vous détachez en Belgique soient bien en 
ordre avec le formulaire A1. 
 Dans le cas contraire, la Belgique peut exiger le 

Manuel Raposo
Membre de la Confédération de la construction

FRAUDE NO DESTACAMENTO: O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UE DÁ 
RAZÃO À BÉLGICA

 Um trabalhador destacado, deve pagar as 

princípio, vinculativo para os serviços de inspeção do país 
em que o trabalhador está ativo. Mas, de acordo com o 
Tribunal de Justiça da UE, o serviço de inspeção pode, em 
determinadas circunstâncias, ignorar este documento.

Bélgica-Bulgária

 Uma empresa de construção belga foi controlada, 

que destacavam trabalhadores para a Bélgica. Todos 
esses trabalhadores possuíam formulários A1 emitidos 

belgas, suspeitaram de abuso e demonstraram que os 
formulários A1 haviam sido obtidos de forma fraudulenta. 

comprovada no seu próprio país.

 A inspeção belga apelou aos tribunais belgas, 

anular os formulários A1 e remeter estes trabalhadores 
para o sistema de segurança social belga.
 Esta decisão parece dar mais recursos aos 
Serviços de Inspeção para combater o dumping social. 

que emitiu os formulários A1 e não fez o seu trabalho 
de forma adequada, sabendo que a fraude e o abuso de 
direitos são proibidos. É por esta razão que o Tribunal de 
Justiça da UE aceita que os tribunais belgas “deixem de 
ter em conta” os formulários A1.
 Este acórdão é importante porque acentua 
a responsabilidade dos organismos que emitem os 

trabalho corretamente, o A1 pode ser ignorado em caso 
de fraude.

os trabalhadores que destacam para Bélgica, estão em 
ordem com o formulário A1. 
 Caso contrário, a Bélgica pode exigir o pagamento 
do ONSS.

Manuel Raposo
Membro da Confédération de la Construction
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CGD CAP

pelos visitantes é extraordinária.

 Bruxelas já tem uma comunidade Portuguesa 
considerável, e mantém uma actividade cultural muito 
marcada pelos emigrantes Portugueses de todo o país.

 A festa não podia dispensar a nossa gastronomia, 
com os típicos restaurantes Portugueses, o artesanato e a 

Lusófona, neste particular continua a ser essencial o 
envolvimento da associação de promoção dos Portugueses 
na Bélgica – A PONTE.

 Esperamos pela vossa visita nos dia 16 e 17 de 
Junho, o horário do evento no Sábado dia 16 será das 11.00h 

VENHA CONHECER
O MELHOR DE PORTUGAL

Duarte Mira
Representante Permanente em Bruxelas

Confederação dos Agricultores de Portugal
tel: +32 475 713 889
Mail: dmira@cap.pt

15, RUE STE GERTRUDE
B - 1040  BRUXELLES 

O MELHOR DE PORTUGAL 2018, 16 E 
17 DE JUNHO
A ALEGRIA DE PROMOVER O QUE DE MELHOR 
SE FAZ EM PORTUGAL

 A Capital Belga vai ser pela 6ª vez palco de uma 
das maiores iniciativas de promoção de produtos agro-
alimentares Portugueses que se realiza fora de portas.

 Durante os dois dias do evento a CAP - Confederação 
dos Agricultores de Portugal, por intermédio dos seus 
produtores, dá a conhecer aos visitantes diversos produtos 
agro-alimentares Portugueses, entre os quais os vinhos 
das diferentes regiões vitivinícolas de Portugal, os queijos, 
salientando-se os produzidos com leite de ovelha e cabra, 
os enchidos, nomeadamente os produzidos com os nossos 
porcos de raças autóctones, os presuntos e as alheiras, os 
azeites das regiões mais tradicionais portuguesas, os méis, 

frutas e produtos hortícolas mais reconhecidos de Portugal. 

 Contamos nesta 6ª Edição com 60 Empresas da 
mais variadas regiões do país e cerca de 40 são aderentes ao 
programa Portugal Sou Eu, que começam a dar os primeiros 
passos na exportação.

 Para além de ser visitado por grande parte da 
comunidade Portuguesa e Belga, os certames contam com 
a presença de muitos outras nacionalidades que residem e 
trabalham na Bélgica, além de contar também com a presença 
de vários representantes das instituições Europeias.

 Após os certames, e segundo informações recolhidas 
entre as empresas participantes, o balanço é sempre positivo 
e a aceitação dos produtos agro-alimentares Portugueses 

O NOVO PARADIGMA DA ATIVIDADE 
BANCÁRIA

 Não será segredo para ninguém que existe um 
período A.T. (antes da Troika) e D.T. (depois da Troika), 

de si historicamente marcada por profundas mutações ao 

 Após um período de grande crescimento, iniciado 

investimentos em evolução tecnológica, contratação e 

– com evidentes benefícios para a população portuguesa 
e respetiva “bancarização” - seguiu-se o período de 

em todos os quadrantes da sociedade portuguesa, não 
sendo o setor bancário exceção.
 Nos vinte cinco ou trinta anos anteriores - 
inevitavelmente atravessados por fases de expansão e 
de contração económica - até nos ciclos depressivos os 

parecendo passar incólumes pela adversidade. Desde a 
crise do sub-prime, cujas ondas de choque não tardaram 
a chegar a Portugal (independentemente da maior ou 
menor exposição ao fenómeno), a banca nacional viu-
se forçada a levar a cabo reorganizações estruturais que, 
incontestavelmente, tiveram impacto juntos daqueles 
que são a sua razão de existir: os seus clientes (indivíduos, 
empresas e demais agentes económicos).
 As reestruturações internas que os principais 

ou as novas políticas de pricing aplicadas sobre serviços 
prestados são apenas a face visível e “noticiável” do 
processo, porque mais impactante no espaço mediático 

e intervencionismo das entidades supervisoras e pelo 
inusitadamente prolongado período de taxas de juro 
baixas (porventura o principal “culpado” da erosão dos 
balanços), os Bancos nacionais tiveram que repensar todo 
o modelo de negócio, eliminar excessos e excedentes, 
maximizar e realocar recursos, focando a atuação 

rentabilidade), num exercício particularmente exigente, 
cujo alcance escapa ao comum cidadão. Certamente que 

é menos verdade que o ser humano é, intrinsecamente, 

quo vigente lhe sugere conforto, independentemente de 
todas as restantes visões.

mestras do crescimento económico e (indiretamente) 
do bem-estar social. Daí que, ultrapassado o impacto 
desta pequena “revolução”, apreendidos os “mecanismos 
de compensação” que indivíduos e organizações 
naturalmente desenvolvem e interiorizados os fatores 

claramente reforçada.
Cláudio Alves
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Leis Tema de Capa

A BÉLGICA ESTÁ ENTRE OS PAÍSES QUE 
MAIS SE TRABALHA NA EUROPA

Países desenvolvidos estão a reduzir limites de horas 
semanais trabalhadas para ‘melhorar qualidade de 
vida da população’, mas a cultura de horas longas de 
trabalho persiste em muitas nações. OCDE divulgou 
ranking dos países onde as pessoas trabalham mais 
horas

 Segundo estudos da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), trabalhadores de países com renda 
baixa e média tendem a trabalhar por mais tempo do que 
em países mais ricos. Isso graças a uma série de fatores, 
como uma maior proporção de trabalhadores autônomos, 
instabilidades no trabalho e questões culturais.

 A OIT diz que a Ásia é o continente em que mais 
pessoas fazem as jornadas mais longas de trabalho. A 
maioria dos países (32%) não tem um limite nacional 
para o volume de horas trabalhadas por semana; outros 

semanais ou mais). E somente 4% dos países seguem 
a recomendação da OIT de limitar o valor em 48 horas 
semanais ou menos.

 Nas Américas e no Caribe, 34% das nações não 

No Brasil, a Constituição determina o limite de 44 horas 
semanais.

a maior abertura para longas horas: oito entre dez países 
permitem que elas passem de 60 horas semanais.

limites estabelecidos. Apenas na Bélgica e Turquia esse 
valor passa de 48 horas.

 Cidades de trabalho
 Enquanto isso, a África é a região do mundo em 

sua força de trabalho atuando mais de 48 horas semanais. 
Essa é a situação de 60% dos trabalhadores na Tanzânia, 
por exemplo.

trabalhadas.

 Em 2016, o banco suíço UBS publicou um estudo 
sobre a situação de 71 cidades. Hong Kong apareceu no 

topo, com 50,1 horas trabalhadas por semana, na frente 
de Mumbai (43,7); Nova Déli (42,6) e Bangcoc (42,1). 
Duas cidades brasileiras foram incluídas: Rio de Janeiro 
(33,5) e São Paulo (34,9).

 Os mexicanos, além de terem a maior soma de 

de férias remuneradas: um mínimo de 10 dias, como 
na Nigéria, Japão em China. Um valor bem distante do 

 Mas poderia ser pior: na Índia, não há limites 
legais para o volume de horas trabalhadas e nem um 
mínimo de férias remuneradas.  

fonte: Pragmatismo Político

AS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
PORTUGUESAS E A EUROPA

 Muitas são as empresas portuguesas que se 
aventuram pela Europa fora em deslocação com mão-

menos 25% do valor de faturação em mercado nacional 
é já uma limitação, a liberação dos documentos A1 que 
permitem a deslocação destes trabalhadores faz com 

que os problemas destas na Bélgica se multiplicam. Desde 

com penalizações pecuniárias por vezes acima da sua 
capacidade económica, acabam por criar verdadeiros 

A CAPACIDADE LIMITATIVA E
VINCULATIVA DO CONTRATO

 A Legislação civil é clara quando versa que duas 
ou mais partes podem contratar o que lhes aprouver 

Contrato tantas vezes desvalorizado na sua necessidade. A 
elaboração de um contrato que preveja direitos e prerro- 

contrato bem redigido é fundamental para determinar 
o limite do estabelecido entre as partes e pode evitar 

prever os trabalhos a realizar, o prazo previsto para 
este trabalho, o valor a ser pago, o tribunal competente 
para dirimir diferendos jurídicos, as penalizações por 
eventuais atrasos na concretização das obrigações 
contratadas e ainda os casos de exclusão, clausulas 

por exemplo. 

previamente. Isto pode evitar prejuízos motivados por 
não pagamentos decorrentes ou penalizações pelo atraso, 
em contrapartida a faturação em curtos períodos evita 

 A legalidade da documentação disponível e 
ainda o respeito da tabela de salários por categoria Belga 
ajudam a manter uma gestão de riscos no que diz respeito 

 Uma consulta jurídica informativa pode evitar 
problemas futuros como menciona o Barreau des Avocats 
“ il faut consulter un Avocat avant pour eviter les ennuis 
après “;

Claudino Fernandes da Custódia 
Advogado/Avocat Bélgica e Portugal

 “O presente estudo não é exaustivo e carece 

estabelecimento de um parecer jurídico atento e correto. 
A presente não substitui uma consulta jurídica nem 
se apresenta como manual de procedimento, sendo 
desprovida de todo o conhecimento prejudicial e sujeita 
a melhor entendimento”
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Comptabilité Contabilidade

LES NOUVEAUX AVANTAGES DE TOUTE 
NATURE, EN ABREGE « A.T.N. »

 A partir du 1er janvier 2018, de nouveaux 
Avantages de Toute Nature sont appliqués, sur le plan 

personnelles, nous vous les détaillons ci-dessous : 

est de 72,00 € par an et par ordinateur contre 180,00 € 
au 31/12/2017 ;

janvier 2018, il faudra appliquer un A.T.N. de 36,00 € 
par an et par appareil ;

mobile) : il s’agit, ici, également d’une nouveauté, il 
faudra appliquer, par abonnement téléphonique, un 
A.T.N. de 48,00 € par an ;

: rien ne change, l’A.T.N. reste de 60,00 € par an et par 
connexion.

 Ces avantages de toute nature sont également 
applicables sur le plan social. 

 

Changement des droits d’enregistrement en 

les droits d’enregistrement pour l’acquisition de biens 

début d’année.

 Actuellement, en cas d’achat d’un bien 

immobilier, un taux de 10% est appliqué sur le prix 
d’achat pour calculer les droits d’enregistrement, ce taux 

une Revenu Cadastral « modeste », le gouvernement 

souhaitant acquérir une résidence principale en Région 

 Par ailleurs, l’abattement de 15.000,00 € 

 Ces abattements sont remplacés par un taux 
réduit de 7% applicable en cas d’achat, de la totalité du 
bien et en plein propriété, d’une habitation par une ou 

 1. Soit de l’utiliser, personnellement, comme 
habitation principale, dans quel cas, le taux peut encore 

l’habitation ;

de « patrimoine immobilier » ;
 2. Soit de le donner en location, pour une durée 

agréée ».

propriété, d’une autre habitation ou d’une parcelle de 

dans un délai d’un an ou si le bien fait l’objet d’une 

de l’achat du nouveau bien. 

 En plus du nouveau taux réduit, une réduction 
supplémentaire, de 5.600,00 € (ou 4.800,00 € si le 

totale du nouveau bien ne dépasse pas 200.000,00 €, la 

Por Filipe Sequeira

OS NOVOS BENEFÍCIOS DE TODA A 
NATUREZA, ABREVIADO « B.T.N. »

 A partir do dia 1 de janeiro de 2018, novos 
Benefícios de Toda a Natureza são aplicados, em matéria 

detalhamos a seguir:

o novo B.T.N. é de 72,00 € por ano e por computador, 
contra 180,00 € em 31/12/2017 ;

B.T.N. para estes aparelhos, a partir de 1 de janeiro de 
2018, aplicar-se-á um B.T.N. de 36,00 € por ano e por 
aparelho;

aqui trata-se, igualmente de uma novidade, terá de se 
aplicar, por assinatura telefónica um B.T.N. de 48,00 € 
por ano;

é alterado, os B.T.N. mantem-se em 60,00 € por ano e 
por ligação.
 Estes Benefícios de Toda a Natureza são aplicados 
igualmente no plano social. 

 Alteração de registo de direitos na região 

 Um projectão de decreto que visa rever 
completamente as taxas de registo para a aquisição de 

início do ano.
 Atualmente, no caso de compra de imóveis, uma 
taxa de 10% é aplicada sobre o preço de compra para 
calcular as taxas de inscrição. Esta taxa pode ser reduzida 
para 5% no caso da compra de um imóvel com um valor 

esta taxa reduzida de 5% e substituí-la por uma taxa de 
7% para pessoas singulares que pretendem adquirir uma 

conta o valor cadastral da propriedade, e isso para vendas 
concluídas a partir de 1 de junho de 2018.
 Para além disso, o subsídio de 15.000,00 € 
concedido, no caso de o imóvel adquirido ser destinado 

subsídio de renovação de 30.000,00 € concedido a 
pessoas singulares que comprem imóveis com a intenção 

abolido a partir da mesma data.
 Estas reduções são substituídas por uma taxa 
reduzida de 7% aplicável em caso de aquisição, da 

totalidade do imóvel e em plena propriedade de uma 
habitação por uma ou mais pessoas singulares que 
tenham a intenção de:

 1. Utilizar, pessoalmente, como habitação 
principal, e nesse caso, a taxa pode ainda ser reduzida a :

dentro dos prazos requeridos, a uma renovação energética 
profunda do imóvel;

categoria de « património imobiliário» ;
 2. Colocar em arrendamento, por um período 

reconhecida».

comprador não pode ser o proprietário, da totalidade da 
propriedade de uma outra habitação ou de uma parcela 

concorde em vender o bem no prazo de um ano ou se 
o bem for objeto de uma expropriação, forçada ou não, 
dentro do prazo de um ano a contar da data da compra do 
novo imóvel.
 Além da nova taxa reduzida, uma redução 
adicional de 5.600,00 € (ou 4.800,00€ se o juro de 
6% for aplicado) é concedida, se a base tributável total 
da nova propriedade não exceder 200.000,00€ a base 
tributável é aumentada para € 220.000,00 se a compra 
for realizada em certas cidades ou freguesias.

Por Filipe Sequeira
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ComunidadesComunidades

 Do IIº Encontro dos Investidores da Diáspora, 
realizado em Viana do Castelo em dezembro de 2017, 
resultou a decisão de promover (para além dos encontros 
anuais) encontros intercalares de âmbito regional, 
respetivamente nos Açores em 2018, e na Madeira em 
2019.

 Assim, e por iniciativa e impulso dos Senhores 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas 

Relações Externas do Governo Regional dos Açores, o 
Iº Encontro Intercalar dos Investidores da Diáspora 
decorrerá na Praia da Vitória, Terceira, Açores, nos 
dias 6 e 7 de julho próximo. Será organizado pelo 
Governo Regional dos Açores (Direção Regional das 
Comunidades), em parceria com a SDEA - Sociedade para 
o Desenvolvimento Empresarial dos Açores e a Câmara 
Municipal da Praia da Vitória, e pela Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas, através Gabinete de 
Apoio ao Investidor da Diáspora.

 O processo dos encontros dos investidores 
portugueses na Diáspora, subordinado ao tema 
“Conhecer para Investir”, consubstanciou-se com o Iº 
Encontro, que decorreu em Sintra, em dezembro de 2016, 

e com o IIº Encontro, realizado em Viana do Castelo, em 

participantes e resultados e retorno muito positivos. Com 
esta iniciativa, e em estreita cooperação com numerosas 

privadas, pretende-se promover a dinamização do tecido 
empresarial da Diáspora portuguesa e do seu duplo 

parte de empresários portugueses.

 Pretende-se com o Iº Encontro Intercalar dos 
Investidores da Diáspora, Açores-2018, facultar aos 
participantes, num contexto que seja simultaneamente 
institucional, propício ao networking e direccionado para 

informação sobre mecanismos e programas de apoio, 

lhes ao mesmo tempo uma plataforma privilegiada para 

interlocutores e redes de contacto importantes para os 
seus negócios.

Luísa Pais Lowe
Ministério dos Negócios Estrangeiros

gaid@mne.gov.pt



14 15

EconomiaAICEP

COTEC: SÃO ESTES OS FINALISTAS DO 
MELHOR PRODUTO INOVAÇÃO 2018

Prémio Produto Inovação da Cotec conta com 

 Dez anos depois da sua criação, a COTEC 
promove mais uma edição do Prémio Produto Inovação 
2018. A ideia é premiar empresas nacionais e estrangeiras 
a operar em Portugal em qualquer setor de atividade. 
“Em Portugal, apesar dos esforços registados em anos 
recentes, o contributo das empresas para o esforço de 
Investigação, Desenvolvimento e inovação ainda é baixo”, 

entre os quais estão um substituto da pele natural, um 

decisão e uma plataforma de desenvolvimento de código 
aberto, entre outros. Conheça-os melhor abaixo:

Gonçalves – TMG AUTOMOTIVE
 É um compósito de PVC ou PUR substituto da 

recurso a desperdícios dos resíduos das corticeiras tem 

Business
 É um sistema automático de previsão e deteção 

utiliza um conjunto de algoritmos para continuamente 
aprenderem e melhorarem o processo de deteção 

resiliente, de comunicações entre dispositivos e sensores 

Wireless Biosignals
 É uma plataforma de desenvolvimento de código 
aberto, lançada em 2013, composta por hardware de 
baixo custo e software de código aberto, que permite a 
qualquer pessoa desenvolver projetos e aplicações de 
medição sinais biomédicos, de forma fácil e rápida. 
Produto está presente em mais de 30 países e é utilizado 
pelo MIT, o Imperial College, a Boeing e o Facebook.

 BOEM-S (Blue Overall Energy Monitoring 

 É uma plataforma baseada na cloud que 
transforma Big Data de um navio/instalação em dados 
relevantes, direcionando-os de uma forma segura, 

automática de dados através de sensores instalados nos 
equipamentos em causa com capacidade de aprender, 
prevendo os resultados futuros através do tratamento de 
dados de uma forma customizada.

Informação 
 É uma solução de crédito em tempo real que 
cobre todo o ciclo de vida do crédito num processo 
completamente automatizado. Engloba todos os tipos 
de crédito e com esta solução de gestão de multiproduto 
centralizada, a contratação de crédito não implica a 
necessidade de deslocação ao balcão.

 
 É uma marca inovadora de tecidos sustentáveis e 
ecológicos para Moda, concebidos através da valorização 

e elevada qualidade e conforto. Este produto utiliza 80% 
de matéria-prima reciclada e é produzido com recurso 

com um elevado nível de automação e máquinas que 

defeitos nos tecidos fabricados.

 
 A tecnologia patenteada do wGo é um software 
modular de seguimento autónomo que com capacidades 
de navegação, mapeamento, controlo, pc vision, 

cujas ferramentas podem ser integradas em hardware 
já existente. Este produto aplica-se ao setor do retalho 
(apoio na realização de compras a pessoas com mobilidade 
reduzida) e ao setor da logística (transporte de matérias-

 O prémio será entregue pelo Presidente da 

encontro nacional da COTEC.

fonte: aicep Portugal Global

SE CMVM CONCLUIR QUE HOUVE 
PRÁTICAS INCORRECTAS NO BANIF, 
LESADOS SERÃO TRATADOS COMO 
OS DO BES

O primeiro-ministro disse recentemente que se 
a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários 
(CMVM) declarar que houve práticas incorrectas 

 “Se houver apreciação no mesmo sentido relati-
vamente aos lesados do BES, trataremos as pessoas com o 
mesmo princípio de igualdade, que deve ser respeitado”, 

após a reunião com o presidente do Governo Regional da 
Madeira.

da Madeira, a Quinta Vigia, estavam cerca de meia cente-
na de lesados do Banif que se manifestaram, mas António 
Costa não chegou a contactar as pessoas.

participar na sessão de encerramento do Dia do Empre-
sário, promovida pela Associação Comercial e Industrial 
do Funchal (ACIF
 “A situação dos lesados do Banif é distinta dos 
lesados do BES, porque relativamente aos do BES houve 
por parte das entidades competentes (Banco de Portugal 
e CMVM) o reconhecimento de que tinha havido práti-
cas erradas de mercado fraudulentas e misselling’ [venda 
abusiva]”, o que ainda não aconteceu em relação ao Ba-
nif, declarou
 António Costa acrescentou que também “havia 

-
mitiu ao Governo desenvolver “um mecanismo para che-
gar a acordo com as associações de lesados do BES”.
 Esta situação também viabilizou a possibilidade 
de “muito brevemente começar a fazer pagamentos, atra-
vés de uma entidade de recuperação de créditos que foi 
constituída pelos próprios lesados”

que “é bastante distinta porque só recentemente hou-

duas”, apontou.
 O governante complementou que, “em segundo 
lugar, a CMVM não fez uma declaração generalizada de 
‘misselling’, assegurando que o Governo tem estado a 
“trabalhar em conjunto com a Associação de Lesados, a 
ALBOA e a CMVM”.
 António Costa mencionou que na passada sexta-
-feira teve lugar uma reunião de trabalho sobre esta si-

-

CMVM uma caracterização individualizada das diferen-
tes operações e produtos, de forma a que a CMVM se pos-
sa vir a pronunciar sobre essa situação”.
 O governante sublinhou que “até haver uma pro-

a ALBOA”, no sentido de que sejam desenvolvidos todos 
-

Banif foi apresentado no passado dia 18 de Abril na As-
sembleia Legislativa da Madeira, após ter sido aprovado 
na comissão em 21 de Março deste ano pelos deputados 
do PSD e do CDS-PP, com os votos contra do Bloco de 
Esquerda, JPP e PS.
 A votação aconteceu após quase dois anos de 
audições, onde foram ouvidas diversas entidades e onde 
se assinalou que a região autónoma é “completamente 
alheia” ao processo de recapitalização e ruína do banco 

milhões de euros.
 A Comissão Eventual de Inquérito ao Banif da 
Assembleia Legislativa da Madeira foi constituída em 

colapso do banco, sendo que o objectivo era analisar a sua 

Autónoma da Madeira.
 Os trabalhos foram concluídos em Novembro 
de 2017 e os representantes do Santander e do Banco de 
Portugal (BdP), responsável pela resolução que culminou 
na venda, recusaram sempre comparecer perante os de-
putados madeirenses.

fonte: jornal de  notícias



16 17

FEPB FEPB

A FEDERAÇÃO TEM UM SITE MUITO 
ÚTIL PARA SÍ

O site conta com diversas informações, documentos 
úteis para download e sistema de oferta e procura de 
emprego gratuitamente

 Para os que ainda não conhecem o site, basta 
visitar www.fepb.be e conhecer melhor a nossa Federação. 

é empresário e presta serviços na Bélgica.
 A ideia da Federação é reforçar a capacidade 
competitiva dos seus membros, contribuir para um 
melhor reconhecimento das empresas portuguesas e 
apontar vias comerciais favoráveis.

 Queremos fomentar parcerias empresariais 
lusobelgas e porque não luso-francesas, luso-alemãs e 

no mercado, tanto em Portugal como na Bélgica. Devido 

queremos também incentivar a expansão do sector 

 

Formada por um conjunto de jovens empresários que 
ambiciona elevar a classe empresarial portuguesa, 
queremos levar esta Federação a todos vós com o intuito 
de criar uma plataforma de intercâmbio de serviços 

é construir uma “ponte empresarial” com portagens 
de baixo custo de forma a proporcionar as condições 
necessárias para impulsionar o crescimento dos que já se 
encontram no estrangeiro e ao mesmo tempo facilitar e 
criar sinergias para empresários que queiram iniciar as 
suas atividades fora de Portugal.

www.fepb.be

  

  

 

FEPB
Chaussée de Ruisbroek, 83 - 1190 Bruxelles (Belgique)

AS PRINCIPAIS VANTAGENS DE SER UM 
MEMBRO DA FEDERAÇÃO

Os nossos membros cada vez mais vão dando 
informações da nossa Federação, a novos possíveis 
membros das vantagens que a FEPB oferece
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Membros da Federação Membros da Federação

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

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 

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

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

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

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 

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

DSD sprl
Rue Auguste Van Zande, 92
1082 Bruxelles
Telefone: 0479 25 09 04

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

FLC Construct
Rue de Mérode, 225
1190 Bruxelles
Telefone: 0471 89 01 70

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

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

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

1050 Bruxelles
Telefone: 0471 192 813

Rue François Dons, 26
1050 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

Saint-Mirande sprl
Chaussée de Bruxelles, 521
1410 Waterloo
Telefone: 0474 01 44 01

SCP Construct

1070 Bruxelles
Telefone: 0471 184 960

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

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   

Rue du Merode, 15
1060 Saint-Gilles
Telefone: 02 538 04 96
   
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




