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Nota do Editor

 Caros leitores,
	 Após	reflexão	de	um	grupo	de	amigos	liderado	
pelo	Comendador	Paulo	Carvalho,		decidimos	criar	a	
Federação	dos	Empresários	Portugueses	na	Bélgica.
	 E	porquê?	Na	minha	opinião	os	empresários	
portugueses	 tinham,	 e	 têm,	 	 necessidade	 de	 uma	
entidade	 que	 assegure	 o	 fluxo	 de	 informações	 empresariais	 importantes,	 	 dar	
e	 receber	 noticias,	 bem	 como	 assegurar	 as	 questões	 eventuais	 do	 dia	 a	 dia	
empresarial.	Essencialmente	foi	isso.	
	 Penso	que	foi	um	projeto	positivo	e	a	Federação	tem	dados	provas	de	um	
certo	êxito.	Contamos	com	muitos	aderentes,	conseguimos	levar	alguns	problemas	
de	empresários	a	quem	de	direito	e,	encontrámos	em	muitos	casos,	soluções	para	
esses	problemas.
	 A	salientar	o	facto	de	que	em	pouco	tempo	realizámos	várias	apresentações	
e	 promoções	 dos	 membros,	 criou-se	 o	 portal	 internet,	 bem	 como	 esta	 revista	
trimestral	 A	 Federação,	 onde	 também	 são	 divulgados	 e	 apoiados	 os	 nossos	
membros.	
	 Não	menos	 importante	 é	 a	 nossa	 intervenção	no	 apoio	 às	 empresas	 já	
estabelecidas,	mas	 também	as	muitas	que	se	 instalam	de	novo	e	as	muitas	que	
estão	estabelecidas	em	Portugal	e	que	nos	contatam	com	variadíssimas	questões.	
Também	vamos	dando	algum	apoio	a	empresas	que	estão	na	Bélgica	e	decidem	
instalar-se	em	Portugal.	Temos	algumas	portas	abertas,	apoios	e	conhecimentos	
para	 que	 essas	 ajudas	 se	 concretizem.	 A	 rede	 social	 empresarial	 em	 Portugal	
do	nosso	presidente	é	 também	muito	representativa	o	que	 facilita	em	muito	os	
contatos.	
	 Por	 experiência	 própria,	 todos	 os	 empresários	 portugueses	 deveriam	
aderir	a	esta	iniciativa,	pois	penso	ser	uma	iniciativa	interessante,	bem	estruturada,	
com	poder	e	capacidade	para	resolver	muitas	das	nossas	dificuldades.
	 Obviamente	que	todas	estas	iniciativas,	como	tantas	outras,	só	evoluem	e	
são	possíveis	com	a	participação	de	mais	associados	na	Federação.	
	 Este	é	o	momento	para	muitos	empresários	perceberem,	que	em	muitos	
situações	 se	 confrontam	 com	 dificuldades	 para	 as	 quais	 não	 se	 encontram	
preparados	para	resolver	individualmente	e	que	necessitam	de	ser	representados	
por	alguém	que	tenha	voz	ativa.	Essa	representação,	esse	alguém,		essa	voz	ativa	
existe	 na	 Federação	 dos	 Empresários	 Portugueses	 na	Bélgica	 e	 está	 disponível	
para	si.

Moreirão	Cerca
Administrador	FEPB
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ALIMENTAR
SUCESSO / PROFISSIONALISMO / RESPEITO

	 São	muitos	os	adjetivos	que	podemos	encontrar	
para	 qualificar	 esta	 empresa	 familiar,	 pioneira	 na	
importação	 e	 distribuição	 de	 produtos	 alimentares	 de	
várias	marcas	e	regiões	de	Portugal.

	 Armindo	 Rodrigues	 um	 dos	 proprietários,	 veio	
para	a	Bélgica	com	18	anos,	 já	com	trabalho	prometido	
por	um	conhecimento	do	seu	pai.	Iniciou-se	na	empresa	
Caves	 de	 Portugal	 com	 a	 gerência	 a	 cargo	 de	 Bento	
Simões	 empresa	 que	 também	 já	 era	 reconhecida	 na	
distribuição	 de	 produtos	 alimentares.	 Certo	 dia,	 sem	
que	 nada	 esperasse,	 Armindo	 chegou	 à	 empresa	 e	 viu	
a	 secretária	 a	 chorar.	 Ficou	 surpreendido	 quando	 ela	
o	 informou	 que	 existia	 um	 grande	 problema	 e	 que	 a	
empresa	 certamente	 iria	 encerrar.	 Nesse	 mesmo	 dia	
Armindo,	 teve	 a	 confirmação	 pelo	 patrão	 que	 era	 uma	
realidade	 o	 encerramento	 da	 empresa.	 Embora	 tenha	
sido	 uma	 surpresa	 para	 o	mesmo,	 conta	 que	 não	 ficou	
parado.	Idealizou	a	continuidade	e	acabou	por	aproveitar	
a	vinda	do	seu	irmão	Carlos	Rodrigues	à	Bélgica	de	férias.	
Estas	férias	de	Carlos	acabaram	por	ser	umas	férias	mais	
longas,	pois	já	não	regressou	a	Portugal.	A	ideia	era	não	
deixar	 acabar	 a	 sua	 aventura	 na	 área	 da	 distribuição.	
Pediu	alguns	contatos	ao	antigo	patrão	e	com	a	ajuda	do	
irmão	e	do	pai,	para	a	parte	financeira,	 avançou	com	o	
projeto	da	formação	da	empresa	ALIMENTAR.

	 Viria	a	ser	um	projeto	mais	arrojado	já	projetado	
para	o	futuro	com	ideias	inovadoras.

	 Armindo	recorda	que	ter	vindo	para	a	Bélgica	foi	
quase	uma	casualidade,	visto	que	tinha	ideias	e	convites	
para	 ir	 para	 a	 Austrália,	 Canadá,	 Suíça,	 França,	mas	 a	
Bélgica	nunca	 tinha	sido	opção	o	que	finalmente	veio	a	
concretizar-se.	Agora	já	que	estava	aqui	porquê	sair?		

	 Os	dois	irmãos,	Armindo	e	Carlos,	são	de	Pombal	
e	juntos	conseguiram	levar	o	barco	a	bom	porto.	Pessoas	
sérias,	de	respeito,	humanas,	benévolas	são	adjetivos	que	
lhes	são	atribuídas	constantemente	por	todo	o	trabalho	
que	fazem,	seja	a	nível	profissional	seja	a	nível	particular.	
São	 inúmeras	 as	 pessoas,	 empresas	 e	 associações	 que	
são	 apoiadas	 por	 esta	 dupla	 mais	 concretamente	 pela	
empresa	que	representam.	São	muito	poucos	os	eventos	
culturais	 onde	 a	 empresa	 Alimentar	 não	 se	 revela	
como	 patrocinador.	 Apraz-me	 confirmar,	 com	 plena	
consciência,	 que	 foi	 este	 espirito	 de	 profissionalismo	 e	
respeito	 pelo	 próximo	 a	 resposta	 ao	 sucesso	 destes	 20	
anos	da	Alimentar.	

	 Foram	 várias	 as	 vezes	 que	 pensou	 desistir,	 ir	
embora...	mas,	as	raízes	começaram	a	ficar	aqui,	a	vida	
e	 o	 respeito	 pelos	 clientes	 amigos	 e	 principalmente	
funcionários	que	 se	multiplicaram	aos	 longos	dos	 anos	
fez	com	que	nunca	abandona-se	o	barco.

	 O	 nome	 Alimentar	 nasceu	 da	 necessidade	 de	
projetar	 a	 empresa	 para	 o	 futuro	 não	 se	 prendendo	
somente	à	antiga	empresa	que	estava	vocacionada	mais	
para	a	área	de	bebidas,	vinhos,	cervejas	etc.

	 A	 ideia	 era	 lançar	 também	 a	 distribuição	 de	
produtos	 alimentares,	 passando	 assim	 a	 empresa	 a	
representar	o	triplo	das	marcas	já	existentes	o	que	nos	dias	
de	hoje	é	já	um	número	sem	limite	de	produtos	e	dezenas	
de	marcas	diferentes.	Consequência	natural	do	aumento	
de	trabalho	e	o	querer	responder	a	todas	as	solicitações	
a	 empresa	 tem	 vindo	 a	 expandir-se	 adquirindo	 novos	
espaços	para	armazenar	e	gerir	os	seus	stocks.	A	logística	
é	uma	das	nossas	grandes	preocupações,	nomeadamente	
a	 área	 dos	 produtos	 congelados,	 visto	 ser	 um	 produto	
que	exige	rapidez	no	armazenamento	e	celeridade	entre	
o	veículo	de	transporte	e	as	câmaras	frigoríficas.

	 A	 Alimentar	 possui	 uma	 carteira	 de	 clientes	
diversificada,	 contando	 entre	 os	 muitos	 clientes	
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portugueses	 um	 grande	 número	 de	 clientes	 de	 outras	
nacionalidades.	Há	mais	de	10	anos	que	avançou	também	
para	 a	 área	 das	 grandes	 superfícies	 fornecendo	 entre	
outros	os	supermercados	Cora.	Hoje	pode-se	afirmar	que	
a	 empresa	 tem	 70%	 de	 clientela	 portuguesa	 e	 30%	
clientela	belga	e	outras	nacionalidades.	

	 Armindo	 fica	 com	 pena	 de	
não	 poder	 investir	 mais	 a	 nível	 das	
grandes	 superfícies,	 justificando	
que	 as	 grandes	marcas	 portuguesas	
não	 querem	 acompanhar	 a	
realidade	 das	 leis	 na	 Bélgica,	 as	
quais	 entre	 outras	 exigem	 que	 a	
etiqueta	 dos	 produtos	 venha	 nas	
duas	 línguas	 principais	 do	 país.	
Assim	 sendo	 acabam	 por	 perder	
um	 mercado	 muito	 importante,	
tanto	 na	 comercialização	 como	
na	divulgação	do	que	de	melhor	 se	
produz	e	fabrica	em	Portugal.	

	 E	 com	 tristeza	 que	 vê	 nas	 grandes	 superfícies	
nos	 expositores	 de	 produtos	 de	 Portugal	 a	 informação	

“ausente	 por	 falta	 de	 etiquetagem”.	 Nas	 suas	 palavras	
nota-se	alguma	tristeza	ao	afirmar	que	alguns	produtores	
gastam	milhões	em	coisas	menos	importantes	e	acabam	
por	não	perceber	que	não	acompanhando	estas	exigências	

a	comercialização	dos	seus	produtos	
se	 torna	 mais	 complicada.	 Assim	
sendo	 a	 empresa	 vai	 fazendo	 o	
que	 pode	 para	 deixar	 o	 nome	 de	
Portugal	bem	marcado	na	área	da	
distribuição	na	Bélgica.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 A	 empresa	Alimentar	 já	
recebeu	vários	prémios	e	distinções,	
entre	estes	destaca-se:
Empresário	do	Ano	2007.
Atribuido	pela	A.E.P.B

Empresário	do	ano	2018.	
Atribuido	 pela	 Federação	 dos	 Empresários	

Portugueses	na	Bélgica.

Paulo	Carvalho
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IRC DE 15% PARA MULTINACIONAIS 
DAVA 100 MILHÕES A PORTUGAL
Decisão dos países mais ricos do mundo é o 
primeiro passo para um eventual compromisso 
global que tornará mais difícil às multinacionais 
fugirem a impostos.
 
	 A	 concretizar-se,	 será	 uma	 das	 maiores	
revoluções	 do	 sistema	 tributário	 mundial,	 tornando	
mais	difícil	às	multinacionais	fugirem	ao	pagamento	dos	
impostos	 nos	 países	 onde	 obtêm	 os	 lucros.	 Ontem,	 na	
reunião	dos	sete	países	mais	ricos	do	mundo	-	o	G7	-,	em	
Londres,	os	ministros	das	Finanças	conseguiram	alcançar	
o	compromisso	para	uma	taxa	mínima	de	IRC	de	15%.
	 Este	 é	 apenas	 um	 primeiro	 passo	 para	 que	 as	
empresas	 paguem	 uma	 taxa	 mínima	 de	 imposto	 nos	
países	onde	obtêm	a	receita,	e	não	onde	têm	a	sede	fiscal.	
E	pode	afetar	as	gigantes	tecnológicas,	como	a	Amazon,	
a	Google,	o	Facebook	ou	a	Apple,	que	escolheram	países	
com	tributação	mais	vantajosa,	 como	a	 Irlanda	 (onde	a	
taxa	é	de	12,5%),	para	as	suas	residências	fiscais.
	 O	 mecanismo	 funciona	 através	 dos	 direitos	 de	
tributação	 nos	 países	 onde	 as	 multinacionais	 operam,	
ou	 seja,	 onde	 obtêm	 os	 lucros	 com	 a	 venda	 de	 bens	 e	
serviços.	O	imposto	incidiria	sobre	20%	da	receita,	acima	
da	margem	de	10%	dos	resultados.	Uma	forma	“justa”	de	
tributar	os	lucros	das	empresas	mais	rentáveis	do	planeta,	
pagando	“os	impostos	corretos	nos	locais	certos”,	afirmou	
o	ministro	britânico	das	Finanças,	Rishi	Sunak,	o	anfitrião	
do	encontro	de	ontem	em	Londres.
	 Este	 compromisso	 entre	 os	 Estados	 Unidos,	
Reino	Unido,	Alemanha,	França,	Itália,	Canadá	e	Japão	

é	apenas	o	primeiro	passo	para	obrigar	as	multinacionais	
a	pagarem	os	impostos	dos	lucros	nos	territórios	onde	os	
obtêm,	mas	envia	um	forte	sinal	para	a	reunião	do	G20	
agendada	para	os	dias	9	e	10	de	julho,	em	Veneza,	Itália,	
onde	estarão	os	ministros	das	Finanças	e	os	governadores	
dos	bancos	centrais	das	19	maiores	economias	do	mundo,	
mais	a	União	Europeia.	À	mesa	vão	estar	os	representantes	
da	China,	da	Coreia	do	Sul	ou	da	Índia	e	outras	potências	
emergentes.
 Acordo “histórico”
	 Os	 adjetivos	 não	 faltaram	 para	 classificar	 o	
acordo	de	ontem	no	G7,	e	o	mais	entusiasmado	terá	sido	
o	do	ministro	britânico,	que	considerou	tratar-se	de	uma	
“reforma	 tributária	 sísmica”,	 no	 sentido	 de	 criar	 um	
sistema	“adaptado	ao	século	XXI”.
	 “Histórico”	 e	 “sem	 precedentes”	 foram	 outras	
classificações	 dadas	 ao	 compromisso	 de	 ontem,	 com	 a	
secretária	 do	 Tesouro	 dos	 Estados	Unidos	 (equivalente	
ao	 ministro	 das	 Finanças)	 a	 falar	 de	 um	 “tremendo	
impulso”	para	alcançar	o	objetivo	global	de	uma	taxa	de	
15%.	Os	Estados	Unidos	 acabaram	por	dar	o	 empurrão	
que	faltava,	ao	baixarem	a	proposta	 inicial	de	uma	taxa	
mínima	de	21%.
	 O	 ministro	 alemão	 das	 Finanças,	 Olaf	 Scholz,	
afirmou,	por	seu	lado,	que	o	acordo	é	“uma	notícia	muito	
boa	para	a	justiça	e	solidariedade	fiscais	e	uma	má	notícia	
para	os	paraísos	fiscais	em	todo	o	mundo”.
	 O	 acordo	 alcançado	 ainda	 não	 é	 de	 aplicação	
imediata,	 faltando	 um	 longo	 caminho	 de	 detalhes	
técnicos	e	de	negociações	com	os	mais	de	130	países	que	
em	 paralelo,	 e	 sob	 coordenação	 da	Organização	 para	 a	
Cooperação	 e	 Desenvolvimento	 Económicos	 (OCDE),	
discutem	a	aplicação	de	uma	taxa	mínima	de	IRC.
	 Para	 já,	 o	 compromisso	 entre	 os	ministros	 das	
Finanças	do	G7	é	de	uma	taxa	de	“pelo	menos	15%”,	dando	
margem	a	uma	meta	mais	ambiciosa	noutros	 fóruns	de	
negociação.
 100 milhões em Portugal
	 De	acordo	com	uma	estimativa	do	Observatório	
Fiscal	 da	 União	 Europeia,	 lançado	 na	 passada	 terça-
feira,	Portugal	poderia	obter	uma	receita	de	100	milhões	
de	 euros	 só	 este	 ano	 com	 a	 aplicação	 de	 uma	 taxa	 de	
15%	 sobre	 as	 multinacionais.	 O	 estudo,	 liderado	 pelo	
economista	francês	Gabriel	Zucman,	calculou	o	chamado	
“défice	 fiscal”,	 definido	 como	 “a	 diferença	 entre	 o	 que	
as	 multinacionais	 pagam	 atualmente	 em	 impostos	 e	 o	
que	pagariam	se	estivessem	sujeitas	a	uma	taxa	mínima	
de	 imposto	 em	 cada	 país”.	 Para	 o	 conjunto	 da	 União	
Europeia,	 as	 simulações	 com	uma	 taxa	mínima	de	 15%	
apontam	para	uma	receita	adicional	de	50	mil	milhões	de	
euros.

Diário	de	Notícias
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CMVM

funções	 quando	Margarida	Corrêa	 de	Aguiar	 substituiu	
José	Almaça.
	 O	Jornal	Económico	noticia	que	um	dos	nomes	
apontados	 para	 a	 ASF,	 nomeadamente	 para	 substituir	
Filipe	Serrano,	é	Diogo	Alarcão,	que	esteve	nos	últimos	
15	anos	na	consultora	Mercer,	incluindo	como	presidente	
executivo	desde	2017.	A	ASF	também	pode	ter	até	cinco	
membros.
	 Estes	nomes	têm	ainda	de	ser	sujeitos	a	audição	
na	comissão	de	Orçamento	e	Finanças,	alvo	de	um	parecer	
(não	vinculativo),	bem	como	de	um	parecer	da	Comissão	
de	 Recrutamento	 e	 Seleção	 para	 a	 Administração	
Pública.	Só	depois	poderá	haver	luz	verde	do	Conselho	de	
Ministros.
	 De	recordar	que	tanto	na	CMVM	como	na	ASF	há	
limites	salariais,	o	que	pode	dificultar	as	contratações,	já	
que	o	vencimento	mensal	fica	limitado	a	superar	até	30%	
do	último	nível	 remuneratório	 da	 tabela	 remuneratória	
única	 prevista	 na	 Portaria	 nº	 1553-C/2008,	 de	 31	 de	
dezembro:	esse	nível	é	de	€6350,68.
	 Além	da	CMVM	e	da	ASF,	João	Leão	também	terá	
de	nomear	membros	para	 o	 conselho	de	 administração	
do	 Banco	 de	 Portugal	 (sem	 essas	 amarras	 salariais	
apertadas),	já	que	o	administrador	Hélder	Rosalino	está	
fora	do	seu	mandato,	e	o	órgão	não	cumpre	as	regras	de	
paridade	de	género.

Expresso.pt

GOVERNO JÁ TEM NOMES PARA CMVM 
E ASF: GABRIEL BERNARDINO E DIOGO 
ALARCÃO
Ex-presidente de regulador europeu dos seguros pode 
ir para a CMVM. Antigo CEO da Mercer a caminho da 
ASF. Salários estão limitados por lei.

 O	 Governo	 já	 começou	 a	 alinhar	 nomes	 para	
os	 supervisores	 financeiros.	 Gabriel	 Bernardino	 foi	
convidado	 para	 presidir	 à	 Comissão	 do	 Mercado	 de	
Valores	 Mobiliários	 (CMVM),	 segundo	 o	 jornal	 Eco,	 e	
Diogo	 Alarcão	 pode	 estar	 a	 caminho	 da	 Autoridade	 de	
Supervisão	 de	 Seguros	 e	 Fundos	 de	 Pensões	 (ASF),	 de	
acordo	com	o	Jornal	Económico.
	 Na	 CMVM,	 a	 presidente,	 Gabriela	 Figueiredo	
Dias,	 termina	 o	 seu	 mandato	 no	 final	 desde	 mês,	 e	 já	
mostrou	 ao	 acionista	–	 e	 publicamente	 através	 de	 uma	
entrevista	ao	Expresso	–	que	não	estaria	disponível	para	
permanecer	 muito	 tempo	 para	 lá	 do	 mandato,	 mas	 o	
Ministério	 das	 Finanças	 ainda	 não	 tem	 nenhum	 nome	
certo.
	 O	Eco	noticiou	que	o	Governo	já	convidou	Gabriel	
Bernardino,	que	esteve	entre	2011	e	2021	na	presidência	
da	autoridade	europeia	de	supervisão	de	seguros	(EIOPA),	
para	vir	a	presidir	ao	regulador	do	mercado	de	capitais.	
Porém,	ainda	não	terá	havido	resposta	do	convidado	que	
saiu	da	EIOPA	no	início	deste	ano,	e	que	só	agora	voltou	a	
ter	uma	nova	presidente	–	o	Conselho	da	União	Europeia	
aprovou	o	nome	da	holandesa	Petra	Hielkema	na	semana	
passada,	que	entrará	em	funções	em	setembro	para	um	
mandato	de	cinco	anos	(renovável),	e	que	é	a	responsável	
pela	supervisão	do	sector	no	país.
	 A	CMVM	devia	 ter	cinco	administradores,	mas,	
neste	momento,	conta	apenas	com	três	elementos,	sendo	
que	a	saída	de	Gabriela	Figueiredo	Dias	está	de	saída.
	 Já	 na	 ASF,	 há	 três	membros	 na	 administração	
–	Margarida	Corrêa	 de	Aguiar,	 como	presidente,	 Filipe	
Serrano,	como	vice-presidente,	e	Manuel	Caldeira	Cabral,	
como	vogal	–	sendo	que	Serrano	terminou	o	seu	mandato	
em	 2017,	 mas	 acabou	 desde	 aí	 por	 permanecer	 em	
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MANUEL MONTEIRO NASCEU EM VEIGA 
FERREIRA DE AVES, DISTRITO DE VISEU

 Chegou	a	Bélgica	há	27	anos	e	a	 ideia	 	não	era	
ficar.	 Veio	 apenas	 para	 aproveitar	 algum	 descanso	
durante	o	restabelecimento	de	uma	perna	partida.
Na	altura	era	jogador	de	futebol	e	teve	que	parar	algum	
tempo	derivado	a	essa	lesão.

	 Os	 dias	 tornaram-se	 anos,	 não	 sabe	 por	
quantos	mais	porque	a	vida	acaba	por	se	construir	aqui.	
Filhos,	depois	netos	e	acaba	por	ser	muito	difícil	voltar	
definitivamente	a	Portugal,	embora	diga	que	esse	é	o	seu	
objetivo	um	dia.

	 Pressionado	 pelos	 familiares	 que	 o	 iam	
convencendo	 a	 ficar,	 acabou	 por	 decidir	 ir	 a	 Portugal	
buscar	 os	 seus	 pertences	 e	 enveredar	 pela	 aventura	 do	
desconhecido.

	 Em	 Portugal	 estudava	 e	 jogava	 futebol,	 nunca	
tinha	 trabalhado,	 era	 o	 começar	 de	 uma	 nova	 vida.	
Quando	chegou	trabalhou	na	restauração	a	lavar	pratos	
durante	 9	meses	 antes	 de	 a	 casa	 fechar.	 Seguidamente	
foi	trabalhar	para	as	limpezas	com	um	senhor	português	
Sr.	Manuel.	Estudou	à	noite	durante	2	anos	num	curso	
de	francês.	Algum	tempo	depois		recebeu	uma	proposta	
para	 fazer	pequenos	 trabalhos	na	 construção	 incluindo	
eletricidade,	 e	 foi	 assim	 que	 	 se	 começou	 a	 interessar	
pela	 profissão.	 Curioso	 e	 interessado	 pela	 área	 elétrica	
frequentou	um		curso	que	durou	3	anos	na	escola	Arts	et	
Métiers.

	 Começou	logo	a	trabalhar	nessa	área	com	outro	
português,	o		Sr.	Abílio.	

	 Mais	 uma	 vez	 impulsionado	 pela	 família	 e	
amigos,	tornou-se	empresário	e	criou	a		Elect.	Frias	Sprl	
em	2013,	empresa	com	quase	uma	dezena	de	funcionários	
num	ambiente	familiar.	

	 Trabalha	 para	 o	 mercado	 belga	 mas	 também	
para	 empresas	 de	 gerência	 portuguesa.	 Diz	 que	 acaba	
mesmo	por	trabalhar	mais	para	as	empresas	portuguesas	
e	alguns	clientes	particulares.

	 Como	trabalhos	de	referência	gosta	de	mencionar	
os	6	anos	que	a	empresa	esteve	a	fazer	a	eletricidade	do		
Château	de	Mielmont,	que	se	situa	entre	Liège	e	Namur	
e	neste	momento	estão	a	trabalhar	com	a	empresa	Sonim	
Construct	 em	 12	 apartamentos,	 entre	 outros	 trabalhos.	
A	empresa	faz		todo	o	tipo	de	serviços	de	eletricidade	do	
projeto	à	finalização,	bem	como	a	certificação,	etc

	 Com	 grande	 pena	 sua	 tem	 de	 rejeitar	 muitos	
trabalhos,	 gostava	 de	 expandir	 a	 empresa,	 mas	 nota	
alguma	 dificuldade	 em	 recrutar	 bons	 profissionais	
ou	 pessoas	 com	 muita	 vontade	 de	 trabalhar.	 Chegam	
com	muitas	 exigências,	 razão	 pela	 qual	 teve	 de	 deixar	
de	 trabalhar	 aos	 sábados	 .	 No	 final	 essa	 situação	 veio	
a	 revelar-se	 mais	 útil	 e	 positiva	 pois	 tem	 mais	 tempo	
para	a	família	e	sente	isso		como	uma	experiência	muito	
agradável.	Tem	dois	filhos,	 	13	e	16	anos,	e	agora	até	já	
tem	tempo	para	acompanhar	o	filho	ao	futebol,	afinal	são	
eles	o	nosso	suporte.

	 Vai	 duas	 vezes	 por	 ano	 a	 Portugal.	 Considera-
se	 uma	 pessoa	 tímida	 e	 reservada	 e	 não	 vê	 grandes	
mudanças	na	comunidade	portuguesa	desde	que	chegou	
até	aos	dias	de	hoje.	Apela	à	união	e	sabe	que	se	todos	se	
ajudarem	tudo	se	torna	muito	mais	fácil.

Elect.	Frias	Sprl

Petit	rue	des	Loupes,	18	-	1070	Bruxelles

GSM:	0476	55	30	68
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NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM TEMPO 
DE PANDEMIA

 A	 repercussão	 da	 pandemia	 e	 da	 dificuldade	
económica	 agravada	 no	 pedido	 de	 exoneração	 e	
parcelamento	 de	 dividas	 junto	 à	 Segurança	 social	 e	 o	
Serviço	de	finanças	Belga.

	 Vivemos	 tempos	 de	 pandemia.	A	 discussão	 em	
torno	 do	 problema	 ultrapassa	 os	 aspetos	 de	 saúde	 e	 a	
economia	 acaba	 por	 ser	 uma	 preocupação	 acrescida.	
Encontrar	mecanismos	 para	mudar	 este	 paradigma	 de	
visão	 impõem-se,	 a	 oportunidade	 pode	 surgir	 para	 os	
mais	atentos.

	 A	mediação	e	negociação	de	dividas	em	alturas	
de	crise	acaba	por	possibilitar	às	empresas	e	particulares	
mais	atentos	realizar	boas	negociações	e	parcelamentos	

não	 possíveis	 em	 situações	 menos	 gravosas.	 No	 que	
respeita	à	Bélgica,	todos	os	pedidos	de	parcelamento	de	
dividas	 junto	 das	 caixas	 sociais,	 transmitidas	 depois	 à,	
INASTI	ou	junto	do	serviço	de	finanças	tendem	a	ter	uma	
melhor	 receção	 nestes	 tempos	 que	 correm.	 Permitem,	
mesmo	no	 caso	da	 segurança	 social,	 o	 estabelecimento	
de	 pedido	 de	 parcelamento	 e/ou	 exoneração	 junto	
às	 diversas	 caixas	 sociais	 existentes.	 Este	 período	
é	 particularmente	 importante	 já	 que	 caminhamos,	
esperasse,	 para	 o	 restabelecimento	 da	 normalidade.	
Nesta	medida,	o	aproveitamento	deste	argumento	deve	
ser	 limitado	 no	 tempo	 e	 também	 junto	 aos	 oficiais	 de	
justiça	que	embora	se	demonstrem	muito	menos	ativos	
continuam	a	fazer	o	seu	trabalho.

	 A	 intervenção	 de	 um	 advogado	 pode	 sempre	
ajudar	 no	 estabelecimento	 de	 relação	 produtiva,	 com	
estes	 Órgãos,	 disponibilizando	 ainda	 instrumentos	
de	 apoio	 jurídico	 diversos,	 reuniões	 se	 for	 caso	 disso,	
acompanhamento	 em	 audições	 e	 claro	 uma	 opinião	
profissional.	O	acesso	ao	mediador	de	dividas	é	ainda	uma	
alternativa	a	considerar,	a	velha	máxima	de	oportunidade	
em	tempo	de	crise	existe,	está	ao	alcance	de	todos.

Claudino	FERNANDES	DA	CUSTÓDIA
Avocat	Agréé	au	Barreau	Francophone	de	Bruxelles

Advogado	inscrito	à	Ordem	dos	Advogados	Portugueses

LEIS

BRUXELAS DEVE ANUNCIAR QUE 
REGRAS ORÇAMENTAIS CONTINUARÃO 
SUSPENSAS EM 2022
Decisão será formalmente tomada na reunião de esta 
manhã do colégio de comissários, no quadro da adoção 
do «pacote da primavera» do semestre europeu de 
coordenação de políticas económicas e orçamentais.

 A	Comissão	Europeia	deverá	adotar	esta	quarta-
feira	uma	recomendação	formal	no	sentido	de	as	regras	
de	disciplina	orçamental	continuarem	temporariamente	
suspensas	em	2022,	para	permitir	aos	Estados-membros	
fazer	 face	 à	 crise	 sem	 precedentes	 provocada	 pela	
pandemia	da	covid-19.

	 A	decisão	será	formalmente	tomada	na	reunião	
de	esta	manhã	do	colégio	de	comissários,	no	quadro	da	
adoção	do	«pacote	da	primavera»	do	semestre	europeu	
de	coordenação	de	políticas	económicas	e	orçamentais,	
que	será	apresentado	em	conferência	de	 imprensa	pelo	
vice-presidente	 executivo	 Valdis	 Dombrovskis,	 e	 pelos	
comissários	da	Economia,	Paolo	Gentiloni,	e	do	Emprego	
e	Assuntos	Sociais,	Nicolas	Schmit.

	 Além	 de	 contemplar	 relatórios	 de	 vigilância	
pós-programa	e	orientações	para	a	política	de	emprego,	
o	 «pacote	 da	 primavera»	 consiste	 sobretudo	 nas	
recomendações	 orçamentais	 para	 os	 Estados-membros	
e	na	decisão,	há	muito	aguardada,	sobre	a	manutenção	
da	chamada	cláusula	de	salvaguarda,	acionada	em	2020	
para	 permitir	 temporariamente	 aos	 Estados-membros	
desviarem-se	 das	 regras	 do	 Pacto	 de	 Estabilidade	 e	
Crescimento	em	matérias	como	o	défice	e	dívida	pública,	
face	 ao	 impacto	 brutal	 e	 sem	 precedentes	 da	 crise	
pandémica,	que	abalou	as	finanças	públicas	de	todos	os	
Estados-membros.

	 Numa	entrevista	concedida	à	Lusa	no	 início	de	
maio,	 Dombrovskis,	 responsável	 pela	 pasta	 de	 «Uma	

economia	 ao	 serviço	 das	 pessoas»,	 já	 antecipara	 que,	
«sem	 surpresa»,	 a	 Comissão	 deveria	 confirmar	 neste	
exercício	da	primavera	a	decisão	de	manter	ativa	também	
no	próximo	ano	a	cláusula	de	salvaguarda.

	 Dombrovskis	 apontou	 então	 que	 esse	 era	 um	
cenário	 «bastante	 plausível»,	 uma	 ideia	 reforçada	 com	
a	publicação,	a	meio	do	mês,	das	previsões	económicas	
da	 primavera,	 que	 ‘confirmaram’	 que	 a	 recuperação	
económica	 da	 Europa	 não	 deverá	 estar	 plenamente	
consumada	antes	de	finais	de	2022.

	 De	 acordo	 com	 as	 previsões	 económicas	
divulgadas	 há	menos	 de	 um	mês	 pela	Comissão,	 todos	
os	 Estados-Membros	 da	 UE,	 à	 exceção	 da	 Dinamarca	
e	 do	 Luxemburgo,	 deverão	 registar	 este	 ano	 um	défice	
superior	 a	 3%	do	PIB	 em	2021,	 com	o	défice	 agregado	
das	administrações	públicas	a	atingir	os	7,5%	do	Produto	
Interno	 Bruto	 (PIB)	 na	 UE	 e	 os	 8%	 na	 zona	 euro,	
esperando-se	 também	 um	 ‘pico’	 da	 dívida	 pública	 este	
ano,	de	94%	no	conjunto	da	União	e	de	102%	no	espaço	
da	moeda	única.

	 A	 manutenção	 da	 suspensão	 das	 regras	 de	
disciplina	orçamental	também	em	2022	parece	constituir	
assim	uma	matéria	‘pacífica’,	merecendo	a	concordância	
da	 generalidade	 dos	 responsáveis	 políticos	 europeus,	
incluindo	 o	 ministro	 João	 Leão,	 que	 até	 ao	 final	 do	
corrente	mês	de	junho	preside	ao	Conselho	de	ministros	
das	 Finanças	 da	 UE	 (Ecofin),	 que	 deverá	 ‘ratificar’	 a	
decisão	de	hoje	do	executivo	comunitário.

Expresso.pt
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MAIS MIL MILHÕES DE EUROS DE 
RECEITAS COM FISCALIDADE VERDE

	 As	 medidas	 de	 fiscalidade	 verde	 podem	 gerar	
1.180	milhões	 de	 euros	 em	 receitas	 extra	 entre	 2022	 e	
2030.	Esta	é	uma	das	conclusões	de	um	estudo	realizado	
pela	Deloitte	para	a	Associação	Portuguesa	de	Energias	
Renováveis	(APREN)
	 O	documento	já	foi	entregue	pela	associação	às	
respetivas	tutelas:	as	secretarias	de	Estado	da	Energia	e	
dos	Assuntos	Fiscais.
	 “Olhando	 para	 o	 panorama	 atual,	 a	 tributação	
de	energia	arrecada	cerca	de	11	mil	milhões	de	euros	por	
ano.	 Porém,	 a	 cobrança	 associada	 às	 diferentes	 fontes	
de	 energia	 não	 está	 alinhada	 com	 as	 externalidades	
ambientais	 que	 estas	 geram,	 nem	 com	 os	 seus	 teores	
energéticos.	 Por	 outro	 lado,	 o	 sistema	 tributário	 atual	
não	 incentiva	 as	 mudanças	 necessárias	 no	 sistema	 de	
energia	que	são	exigidas	pelo	PNEC	2030”,	disse	Pedro	
Amaral	Jorge,	presidente	da	APREN.
	 Uma	das	medidas	propostas	é	a	redução	da	taxa	
de	IVA	de	13%	para	as	componentes	fixas	e	variáveis	da	
tarifa	 da	 eletricidade.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 a	 associação	
defende	que	a	taxa	paga	mensalmente	pelas	famílias	para	
financiar	a	RTP	(Contribuição	Audiovisual)	devia	sair	de	
vez	da	fatura.
	 O	estudo	aponta	que	uma	família	de	rendimentos	
médios	 que	 não	 adote	 qualquer	 medida	 de	 transição	
energética	 teria	 um	 aumento	 nos	 seus	 custos	 de	 cerca	
de	60	euros	por	ano.	Pelo	contrário,	se	a	mesma	família	
adotasse	medidas	poderia	alcançar	poupanças	até	40%.

	 No	caso	de	uma	família	com	rendimentos	baixos,	
os	 investimentos	 em	 medidas	 de	 transição	 energética	
poderiam	 levar	 a	 uma	 redução	 dos	 seus	 gastos	 anuais	
entre	3%	a	15%	devido	à	redução	do	preço	da	fatura	da	
eletricidade.
	 No	 setor	 dos	 transportes,	 o	 estudo	 defende	
o	 aumento	 gradual	 do	 Imposto	 sobre	 os	 Produtos	
Petrolíferos	 (ISP)	 no	 gasóleo	 para	 ficar	 a	 um	 nível	
equiparável	ao	da	gasolina,	isto	no	transporte	privado.
	 Simultaneamente,	 o	 documento	 recomenda	
que	 quem	 compra	 carro	 elétrico	 deve	 poder	 fazer	 uma	
dedução	específica	no	IRC/IRS.
	 No	 caso	 do	 Imposto	 Único	 sobre	 a	 Circulação	
(IUC),	 é	 sugerido	 que	 os	 veículos	 mais	 antigos,	 mais	
poluentes,	devem	pagar	mais	IUC	face	aos	veículos	mais	
recentes,	mais	eficientes.
	 Em	relação	aos	edifícios,	são	sugeridas	deduções	
ao	IRS	no	caso	de	instalações	de	bombas	de	calor,	painéis	
solares	para	 autoconsumo	e	 coletores	 solares	 térmicos.	
Paralelamente,	 os	 eletrodomésticos	 mais	 eficientes	
energicamente	deveriam	pagar	menos	IVA.
	 Já	na	indústria,	são	propostas	deduções	de	30%	
no	 IRC	 para	 empresas	 que	 invistam	 na	 eletrificação	
e	 eficiência	 energética.	 No	 caso	 do	 hidrogénio	 verde,	
são	 recomendadas	 deduções	 de	 20%	 no	 IRC	 para	
investimentos	na	área	dos	transportes.

O	Jornal	Económico
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DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E 
RECONSTRUÇÃO DE CASAS: 6% IVA PARA 
TODA A BÉLGICA!
Desde 1 de janeiro de 2021, para a demolição e 
reconstrução de moradias, aplica-se uma taxa reduzida 
de IVA de 6% para toda a Bélgica. Este novo regime 
é temporário, terminará em 31/12/2022 e substitui o 
regime existente, que não era aplicado em certas áreas 
urbanas desde 2007.
 
	 O	 novo	 regime	 de	 taxa	 reduzida	 de	 IVA	
introduzido	para	a	demolição	de	edifícios	e	reconstrução	
de	casas	cobre	três	situações	diferentes:

1. A	demolição	de	um	edifício	e	a	reconstrução	
de	uma	habitação	por	um	chefe	de	projeto,	
pessoa	 singular,	 que	 ocupará	 ele	 próprio	 a	
nova	habitação;

2. A	 demolição	 de	 edifício	 e	 reconstrução	 da	
habitação	 por	 um	 chefe	 de	 projeto,	 pessoa	
singular	 ou	 coletiva,	 que	 arrendará	 a	 nova	
habitação	 ao	 abrigo	 da	 política	 social	 pelo	
menos	durante	15	anos;

3. O	fornecimento	de	uma	casa	após	demolição	
e	 reconstrução	 pelo	 proprietário,	 pessoa	
singular	 ou	 coletiva,	 que	 irá	 vender	 esse	
imóvel.

	 Regime	semelhante	já	existia	desde	2007	para	32	
áreas	urbanas,	mas	não	se	aplicava	em	caso	de	revenda	da	
casa	reconstruída.

1. O que queremos dizer exatamente com 
demolição de um edifício?
	 São	consideradas	edificações,	todas	as	edificações	
imóveis	 por	 natureza	 às	 quais	 se	 possa	 atribuir	 um	
rendimento	 cadastral	 de	 edificação	 edificada	 (moradias	
e	 “villas”	 residenciais,	 apartamentos,	 edificações	
industriais,	comerciais	ou	agrícolas),	devendo	ainda,	ser	
uma	 edificação	 com	 consistência	 significativa,	 por	 isso	
não	pode	ser	uma	ruína	com	2	paredes	ainda	de	pé.
	 Além	 disso,	 a	 nova	 construção	 não	 precisa	 de	
ser	 construída	 exatamente	 no	 mesmo	 local	 do	 prédio	
demolido,	 o	 importante	 é	 que	 ela	 esteja	 localizada	 no	
mesmo	terreno.
	 Tolerância	administrativa
	 Em	caso	de	grande	transformação	de	um	edifício	
antigo	em	que,	devido	à	demolição,	a	obra	já	não	assente	
significativamente	 nas	 antigas	 paredes	 estruturais	 e,	
de	 uma	 forma	mais	 geral,	 nos	 elementos	 essenciais	 da	
estrutura	do	edifício	antigo,	este	regime	pode	ser	aplicado.

2. O que acontece se, na sequência da fusão de 
várias parcelas cadastrais, um novo edifício se 

localizar parcialmente numa parcela cadastral 
inicialmente construída e parcialmente numa 
parcela cadastral inicialmente não construída?
	 Neste	caso,	a	administração	aceita	que	o	regime	
de	6%	de	IVA	seja	aplicado	a	toda	a	construção,	se	o	novo	
edifício	estiver	localizado,	pelo	menos	50%,	nos	antigos	
terrenos	cadastrais	construídos.

3. O que acontece com um edifício demolido 
num lote sobre o qual várias moradias são 
posteriormente construídas (divisão de um lote 
edificado)?
	 Se	 a	 área	 das	 novas	 habitações	 não	 for	
desproporcional	à	área	do	edifício	demolido,	é	aplicável	
o	regime	de	IVA	de	6%.

4. Quem pode ser “chefe de projeto”?
	 O	 chefe	 de	 projeto	 é	 aquele	 que	 é	 responsável	
pela	demolição	do	edifício	e	reconstrói	uma	habitação	que	
ocupa	 como	proprietário,	 possuidor,	 locatário	de	 longa	
duração,	superficiário	ou	usufrutuário.	Neste	caso,	uma	
pessoa	singular	pode	realizar	estas	obras	por	si	próprio	ou	
confiá-las	a	uma	ou	mais	empresas,	consequentemente,	
uma	pessoa	jurídica	não	pode	beneficiar	dessa	medida.

5. O que significa “usar como residência principal 
e casa própria”?
	 O	 chefe	 de	 projeto	 deve	 ocupar	 pessoalmente,	
como	proprietário,	possuidor,	locatário	de	longa	duração,	
superficiário	ou	usufrutuário,	a	nova	construção	e	estar	
domiciliado	no	mesmo.

6. O que queremos dizer com “habitação única”?
	 A	nova	construção	deve	ser	propriedade	exclusiva	
do	proprietário.

7. O que significa “domiciliar-se diretamente”?
	 O	 chefe	 de	 projeto	 deve	 estar	 domiciliado	 na	
nova	 habitação	 logo	 que	 este	 esteja	 pronto	 a	 habitar	 e	
deve	poder	comprova-lo	através	da	inscrição	no	registo	

civil	do	município	onde	se	encontra	a	residência.

8. O que significa “área de convivência” não 
superior a 200 m²?
	 A	área	da	nova	construção	não	pode	ultrapassar	
200	 m²,	 independentemente	 do	 tipo	 de	 habitação	
em	 causa	 (casa	 com	 quatro	 fachadas,	 casa	 geminada,	
apartamento	ou	unidade	habitacional	no	âmbito	de	um	
projeto	integrado	de	habitação	coletiva).	Para	determinar	
este	 último,	 os	 quartos	 não	 devem	 ser	 considerados:	
casas	 de	 banho,	WC’s,	 lavandarias,	 escadas,	 depósitos,	
corredores	e	garagens,	qualquer	que	seja	a	sua	superfície	
e	altura.

9. Durante quanto tempo essas condições 
precisam de ser cumpridas?
	 As	 condições	 acima	 devem	 de	 ser	 cumpridas,	
pelo	menos,	até	31	de	dezembro	do	quinto	ano	seguinte	
ao	ano	em	que	a	primeira	ocupação	ou	primeiro	uso	da	
habitação	ocorre	pelo	chefe	de	projeto	–pessoa	física.

10. Quais são as formalidades a serem cumpridas 
para que se possa beneficiar desta medida?
	 A	 entidade	 adjudicante	 deve	 apresentar	 uma	

declaração	(documento	n	°	111-1	ou	111-2)	à	FPS	Finances,	
de	 preferência	 através	 do	 site	 MyMinfin.	 Uma	 cópia	
desta	declaração	deve	ser	entregue	ao	(s)	prestador	(es)	
de	serviços	que	executam	a	obra	imobiliária.

11. A medida também se aplica a projetos já em 
curso antes de 1º de janeiro de 2021?
	 Se	o	projeto	de	demolição	e	reconstrução	já	tivesse	
começado	antes	de	1	de	janeiro	de	2021,	mas	o	imposto	só	
se	tornasse	exigível	após	essa	data	no	âmbito	da	medida,	
era	possível	beneficiar	deste	último.	Teriam	também	de	
responder	 às	 outras	 condições	 exigidas	 e	 a	 declaração	
exigida	 teria	de	ser	apresentada	à	administração	até	31	
de	março	de	2021.

12. E se eu começar o meu projeto no decorrer de 
2022?
	 A	fim	de	limitar	os	riscos	de	abuso,	está	previsto,	
para	 os	 projetos	 que	 beneficiam	 da	 medida	 e	 para	
os	 quais	 o	 pedido	 de	 licença	 de	 planeamento	 tenha	
sido	apresentado	a	partir	de	 1	de	 julho	de	2022,	que	a	
aplicação	da	taxa	reduzida	de	IVA	de	6%	seja	limitada	a	
25%	do	valor	total	da	obra.

DÉMOLITION DE BÂTIMENTS ET 
RECONSTRUCTION D’HABITATIONS: 6% 
TVA POUR TOUTE LA BELGIQUE! 
Depuis le 1er janvier 2021, pour la démolition et la 
reconstruction d’habitations, un taux de TVA réduit 
de 6% s’applique pour toute la Belgique, ce nouveau 
régime est temporaire, il se terminera au 31/12/2022, 
et remplace le régime existant, qui n’était d’application 
dans certaines zones urbaines depuis 2007.
 
	 Le	nouveau	régime	du	taux	de	TVA	réduit	instauré	
pour	 la	 démolition	 de	 bâtiments	 et	 la	 reconstruc¬tion	
d’habitations	porte	sur	trois	situations	différentes	:	

1. La	 démolition	 d’un	 bâtiment	 et	 la	
reconstruction	 d’une	 habitation	 par	 un	
maître	 d’ouvrage,	 personne	 physique,	 qui	
occupera	lui-même	la	nouvelle	habitation	;	

2. La	 démolition	 d’un	 bâtiment	 et	 la	
reconstruction	d’une	habitation	par	un	maître	
d’ouvrage,	personne	morale	ou	physique,	qui	
donnera	 la	 nouvelle	 habitation	 en	 location	
dans	le	cadre	de	la	politique	sociale	pendant	
au	moins	15	ans	;	

3. La	 fourniture	 d’une	 habitation	 après	
démolition	 et	 reconstruction	 par	 un	
fournisseur,	 personne	 physique	 ou	 morale,	
qui	vendra	cette	habitation.	

Un	 régime	 similaire	 existait	 déjà	 depuis	 2007	 pour	 32	
zones	urbaines	mais	ne	s’appliquait	pas	en	cas	de	revente	
de	l’habitation	ainsi	reconstruite.	

1. Qu’entend-on au juste par la démolition d’un 
bâtiment? 
	 Sont	 considérés	 comme	 des	 bâtiments,	 toutes	
les	 constructions	 immeubles	 par	 nature	 auxquelles	 un	
revenu	 cadastral	 d’immeuble	 bâti	 peut	 être	 attribué	
(maisons	d’habitation	et	villas,	appartements,	bâtiments	
industriels,	 commer¬ciaux	 ou	 agricoles),	 il	 doit,	
égale¬ment,	s’agir	d’un	bâtiment	ayant	une	consistance	
significative,	cela	ne	peut	donc	pas	être	une	ruine	avec	2	
murs	encore	debout.	
	 Par	ailleurs,	la	nouvelle	construction	ne	doit	pas,	
obligatoirement,	 être	 construite	 exactement	 au	 même	
endroit	que	 le	bâtiment	démolis,	 l’important	est	qu’elle	
se	situe	sur	la	même	parcelle	de	terrain.	
	 Une	tolérance	administrative	
	 En	cas	de	transformation	importante	d’un	ancien	
bâtiment	où,	en	raison	de	 la	démolition,	 les	 travaux	ne	
reposent	 plus	 de	 manière	 significative	 sur	 les	 anciens	
murs	porteurs	 et,	 plus	 géné-ralement,	 sur	 les	 éléments	
essentiels	de	la	structure	de	l’ancien	bâtiment,	le	présent	
régime	peut	se	voir	appliqué.

2. Que se passe-t-il si, à la suite de la fusion de 
plusieurs parcelles cadastrales, un nouveau 
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bâtiment se trouve en partie sur une parcelle 
cadastrale initialement bâtie et en partie sur une 
parcelle cadastrale initialement non bâtie? 
	 Dans	 ce	 cas,	 l’administration	 accepte	 que	
le	 régime	 TVA	 6%	 soit	 appliqué,	 à	 l’ensemble	 de	 la	
construction,	 dans	 le	 cas	 où	 le	 nouveau	 bâtiment	 est	
situé	 pour	 au	 moins	 50	 %	 sur	 les	 anciennes	 parcelles	
cadastrales	bâties.

3. Qu’en est-il d’un bâtiment démoli sur une 
parcelle sur laquelle plusieurs habitations sont 
ensuite construites (division d’une parcelle 
bâtie)? 
	 Si	la	superficie	des	nouvelles	habitations	n’est	pas	
disproportionnée	par	rapport	à	la	superficie	du	bâtiment	
démoli,	le	régime	TVA	6%	est	applicable.	

4. Qui peut être « maître d’ouvrage »? 
	 Le	 maître	 d’ouvrage	 est	 celui	 qui	 démolit	 un	
bâtiment	et	reconstruit	une	habitation	qu’il	occupe	en	tant	
que	proprié¬taire,	possesseur,	emphytéote,	superficiaire	
ou	usufruitier,	en	l’occurrence	une	personne	physique,	il	
peut	exécuter	ces	travaux	lui-même	ou	les	confier	à	un	ou	
plusieurs	entrepreneurs,	par	conséquent,	une	personne	
morale	ne	peut	pas	bénéficier	de	la	mesure.

5. Qu’entend-on par « utilisation à titre principal 
comme habitation propre »? 
	 Le	 maître	 d’ouvrage	 doit	 occuper,	
personnellement,	en	qualité	de	propriétaire,	posses¬seur,	
emphytéote,	 superficiaire	 ou	 usufruitier	 la	 nouvelle	
construction	et	s’y	domicilier.

6. Qu’entend-on par « habitation unique »? 
	 La	nouvelle	construction	doit	être	l’unique	bien	
immobilier	détenu	par	le	maître	d’ouvrage.

7. Qu’entend-on par « y avoir son domicile sans 
délai »? 
	 Le	maître	 d’ouvrage	 doit	 se	 domicilier	 dans	 la	
nouvelle	 construction	 dès	 que	 celle-ci	 est	 prête	 a	 être	
habitée	 et	 doit	 pouvoir	 le	 prouver	 par	 l’inscription	 au	
registre	 civil	 de	 la	 commune	 dans	 laquelle	 est	 située	
l’habitation.

8. Qu’entend-on par « superficie habitable » 
n’excédant pas 200 m²? 
	 La	superficie	de	la	nouvelle	construction	ne	peut	
pas	dépasser	les	200	m²,	quel	que	soit	le	type	d’habitation	
concernée	 (maison	 quatre	 façades,	 maison	 mitoyenne,	
appartement	 ou	 unité	 d’habitation	 dans	 le	 cadre	 d’un	
projet	intégré	d’habitat	collectif),	pour	déterminer	cette	
dernière,	on	ne	doit	pas	tenir	compte	des	pièces	suivants:	
salles	 de	 bains,	 W.C.,	 buanderies,	 escaliers,	 débarras,	

couloirs	et	garages,	quelles	que	soient	 leur	superficie	et	
leur	hauteur.	

9. Combien de temps faut-il remplir ces 
conditions? 
	 Les	 conditions	 ci-dessus	 doivent	 être	 remplies	
au	moins	 jusqu’au	31	décembre	de	 la	 cinquième	année	
qui	 suit	 celle	 au	 cours	 de	 laquelle	 a	 lieu	 la	 première	
occupation	ou	la	pre¬mière	utilisation	de	l’habitation	par	
le	maître	d’ouvrage-per¬sonne	physique.

10. Quelles sont les formalités à remplir pour 
bénéficier de la mesure? 
	 Le	 maître	 d’ouvrage	 doit	 introduire	 une	
déclaration	 (docu¬ment	 n°	 111-1	 ou	 111-2)	 auprès	 du	
SPF	 Finances,	 de	 préférence	 via	 le	 site	web	MyMinfin.	
Une	 copie	de	 cette	déclaration	doit	 être	 remise	 à	 (aux)	
prestataire(s)	 de	 services	 qui	 effectue(nt)	 les	 travaux	
immobiliers.	

11. La mesure s’applique-t-elle également aux 
projets déjà en cours avant le 1er janvier 2021? 
	 Si	 le	 projet	 de	 démolition	 et	 reconstruction	 a	
déjà	débuté	 avant	 le	 1er	 janvier	2021,	mais	que	 la	 taxe	
ne	devient	exigible	qu’après	cette	date	dans	le	cadre	de	la	
mesure,	il	était	possible	de	béné-ficier	de	cette	dernière,	
à	la	condition	bien	entendu	qu’ils	remplissent	les	autres	
conditions	requises	et	que	la	déclaration	requise	ait	été	
intro¬duite	auprès	de	l’administration	au	plus	tard	le	31	
mars	2021.

12. Et si je commence mon projet dans le courant 
de 2022? 
	 Afin	de	limiter	les	risques	d’abus,	il	a	été	prévu,	
pour	les	projets	bénéficiant	de	la	mesure	et	pour	lesquels	
la	 demande	 du	 permis	 d’urbanisme	 a	 été	 introduite	 à	
partir	 du	 1er	 juillet	 2022,	 que	 l’application	 du	 taux	 de	
TVA	réduit	de	6	%	soit	limitée	à	25	%	du	montant	total	
des	travaux.

Filipe	Sequeira
Gérant	de	la	SC	SPRL	S&T	Accountancy

G7 APROVOU IMPOSTO MINIMO DE 
15% PARA AS MULTINACIONAIS. E 
AGORA?
O acordo das maiores economias do mundo para 
assegurar uma maior tributação das grandes empresas 
deverá permitir uma melhor distribuição de riqueza. 
Mas, como já comentou o economista Paul Krugman, 
“muito ainda tem de ser feito para que se torne 
realidade”

	 “Comprometemo-nos	 com	 uma	 taxa	 mínima	
global	 de	 pelo	 menos	 15%	 numa	 base	 país	 a	 país”.	 A	
frase	 consta	 do	 ponto	 16	 do	 comunicado	 emitido	 este	
sábado	 pelo	 G7	 e	 promete	 revolucionar	 a	 forma	 como	
as	 empresas	 multinacionais	 são	 tributadas.	 O	 acordo	
das	 maiores	 economias	 do	 mundo	 está	 aí,	 mas,	 como	
em	qualquer	mudança	das	 regras	do	 jogo,	o	diabo	está	
nos	 detalhes.	 E	 esses	 ainda	 estão	 por	 conhecer.	 O	 que	
acontecerá	 em	 jurisdições	 amigas	 da	 baixa	 tributação,	
como	 a	 Irlanda?	 Qual	 a	 reação	 das	 grandes	 empresas	
tecnológicas?	Quanto	tempo	levará	a	colocar	em	prática?
	 Apesar	da	afirmação	clara	de	um	compromisso	
para	a	aplicação	de	uma	taxa	de	pelo	menos	15%	sobre	os	
lucros	das	grandes	multinacionais,	a	posição	do	G7	surge	
ainda	 com	 poucos	 detalhes	 sobre	 a	 sua	 concretização.	
Isso	mesmo	sublinhou	o	economista	Paul	Krugman,	que,	
num	 comentário	 no	 Twitter,	 notou	 a	 importância	 da	
decisão	mas	lembrou	que	“muito	tem	de	ser	feito	até	que	
se	torne	realidade”.
	 O	Prémio	Nobel	da	Economia	assinalou	que	 “a	
evasão	 fiscal	 das	 empresas	 provoca	 grandes	 perdas	 de	
receita	 e	 distorce	 a	 nossa	 visão	 da	 economia	 global”.	
Krugman	 sublinhou,	 ainda,	 a	 mudança	 de	 180	 graus	
do	 atual	Governo	 dos	Estados	Unidos	 da	América	 face	
à	 administração	 Trump,	 que	 defendia	 um	 corte	 de	
impostos	 sobre	 as	 empresas	 “na	 esperança	de	 que	 elas	
não	colocassem	tudo	em	paraísos	fiscais”.
	 A	 posição	 agora	 anunciada	 pelo	 G7	 visa	 dar	
resposta	aos	desafios	fiscais	associados	à	globalização	e	

à	digitalização	da	economia.	Na	prática,	 é	a	 reação	das	
sete	maiores	economias	globais	à	pressão	para	combater	
as	 estratégias	 de	 algumas	 grandes	 companhias	 de	 usar	
determinadas	jurisdições	com	baixas	taxas	de	IRC	para	
aí	instalar	as	suas	sedes.	Ou	até	de	usar	uma	triangulação	
entre	as	suas	sedes	globais,	sociedades	instrumentais	em	
paraísos	fiscais	e	subsidiárias	regionais	noutros	países	de	
baixa	tributação.
	 Ainda	 esta	 semana,	 o	 jornal	 britânico	 “The	
Guardian”	 revelou	 que	 em	 2020	 a	 Microsoft	 registou	
numa	subsidiária	irlandesa	um	lucro	de	315	mil	milhões	
de	dólares	sobre	o	qual	pagou	0%	de	IRC,	uma	vez	que	
essa	empresa,	que	não	tem	trabalhadores,	é	integralmente	
detida	 por	 uma	 sociedade	 nas	 Bermudas,	 onde	 não	 é	
cobrado	 IRC.	 Da	 Irlanda	 saíram	 para	 a	 casa-mãe,	 a	
norte-americana	 Microsoft	 Corporation,	 dividendos	 de	
54,5	mil	milhões	de	dólares	no	ano	passado.
	 É	 este	 tipo	 de	 estruturas	 que	 os	 líderes	
governamentais	globais	querem	combater.	O	comunicado	
deste	 sábado	do	G7	aponta	a	necessidade	de	encontrar	
“uma	 solução	 equitativa	 para	 a	 alocação	 de	 direitos	 de	
tributação”.
	 A	ideia	passa	por	assegurar	aos	países	onde	uma	
determinada	 empresa	 de	 facto	 vende	 os	 seus	 produtos	
ou	serviços	o	direito	a	cobrar	impostos	sobre	pelo	menos	
20%	do	lucro	que	uma	determinada	multinacional	realize	
nesse	país.	Mas	o	direito	à	tributação	não	incidirá	sobre	
todo	o	lucro,	apenas	sobre	o	que	exceda	uma	margem	de	
10%.
	 O	 comunicado	 não	 vai	 muito	 mais	 longe.	 A	
execução	 prática	 de	 uma	 tributação	 mínima	 de	 15%	
dependerá	agora	da	coordenação	entre	os	diversos	países	
onde	as	grandes	multinacionais	operam.	Mas	falta	ainda	
saber	 se	 estas	 novas	 regras	 se	 aplicarão	 a	 quaisquer	
empresas	 independentemente	 da	 dimensão	 ou	 da	 área	
de	atividade.	Ou	se	haverá	regimes	de	excepção.
	 O	professor	universitário	António	Nogueira	Leite	
também	reagiu	este	sábado	no	Twitter.	“Sobre	a	decisão	
do	G7	relativa	à	tributação	do	lucro	das	empresas,	ainda	
há	 muitas	 barreiras	 a	 ultrapassar”,	 escreveu	 Nogueira	
Leite,	 lembrando	que	os	membros	europeus	do	G7	não	
conseguirão	 aprovar	 qualquer	 reforma	 tributária,	 a	
menos	que	obtenham	a	aprovação	unânime	no	 interior	
da	União	Europeia.
	 Segundo	Nogueira	Leite,	para	este	novo	patamar	
de	15%	ser	eficaz	“tem	de	forçar	zonas	opacas	(o	Dubai	
é	 só	 um	 de	muitos	 exemplos),	 chegar	 a	 acordo	 na	 UE	
e	 não	 permitir	 alçapões”.	 “Não	 vai	 ser	 fácil	mas	 não	 é	
impossível”,	comentou.

Expresso.pt
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A&J RENOVATIONS SRL
Chaussée	de	Ruisbroek,	83	bte	3
1190	Bruxelles
Tel:	0492	59	90	72

ABYMYS BV
Brusselsesteenweg,	256
3080	Tervuren
Tel:	0470	38	28	33

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

Alimentar
Rue	Hector	Genard,	14
1070	Bruxelles
Tel:	02	257	91	91
    
Batijotex
Av.	du	Bempt,	31	
1190	Bruxelles
Tel:	02	377	88	76

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

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

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

Douro Fatima Entretien
Rollebaan	18
1640	Sint-Genesius-Rode
Tel:	0477	32	63	93

DRT Energy
Chaussée	d’Alsemberg,	34
1630	Linkebeek
Tel:	0471	30	30	38

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

Elect. Frias sprl
Petite	Rue	Des	Loups,	18
1070	Bruxelles
Tel:	0476	55	30	68

Épicerie Santos
Rue	Pierre-Joseph	Wery,	9
6040	Jumet
Tel:	0493	88	40	16

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

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

GOMES FRIAS Carlos
Rue	des	Alliés	164
1190	Bruxelles
Tel:	02	304	71	92

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

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

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

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

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

PAC
Av.	Adolphe	Buyl,	112	bte	20
1050	Bruxelles
Tel:	0471	19	28	13

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

Portugalnet Consulting
Av.	Gabriel	Emile	Lebon,	146
1160	Auderghem
Tel:	02	523	47	99

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

Restaurant Coimbra SRL
Avenue	Jean	Volders	54A
1060	Bruxelles
Tel.	:	02	538	65	35

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

SANTIFER SRL
Rue	des	Français	133
6020	Dampremy
Tel:	0493	88	40	16

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

Sitel-Renove sprl
Heideveld,	12
1654	Beersel
Tel:	0477	41	84	27

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

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




