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Caros leitores,
Queremos apresentar-lhe mais uma iniciativa da
FEPB, que a partir de agora se torna uma realidade, a revista A Federação. No intuito de vos comunicar as nossas
acções e de continuar este nosso grande projeto que é a
Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica, anunciamos o lançamento da Revista da nossa Federação. Este
é mais um projeto em que nos lançamos, contamos com a
vossa colaboração, que vem desta forma cimentar a aproximação do segundo ano de
vida da FEPB.
Ao longo destes quase dois anos de existência já percorremos um caminho,
que embora ainda curto, é um caminho refletido, seguro e repleto de sucessos.
Julgamos que a comunicação é uma ferramenta de trabalho util e poderosa
e não queremos deixar esquecida esta oportunidade que se nos depara e que nos permitirá, num futuro próximo, comunicar consigo mas também com o publico em geral.
Esta publicação dará destaque à divulgação das empresas portuguesas associadas e
terá um carácter informativo no que respeita a assuntos empresariais e de negócios.
A nossa missão é fazer chegar aos empresários informações úteis e relevantes para as suas actividades profissionais, contribuindo para um maior conhecimento
e alertando para factores que possam ser de grande relavância. Nem sempre conseguimos estar atentos ao que se passa no mundo empresarial e nós queremos ser, através desta nossa publicação, os seus ouvidos e os seus olhos trazendo até si assuntos
de interesse em diversas áreas, novidades de mercado ou mesmo possibilidades de
novos investimentos.
Para além da versão papel impressa trimestrialmente, terá também a oportunidade de consultar a sua revista no site da Federação dos Empresários Portugueses
na Bélgica, www.fepb.be. Contamos consigo, para que juntos possamos continuar a
construir uma Federação forte e de futuro.
O Presidente da F.E.P.B.
Comendador PAULO CARVALHO

Inscreva-se na FEPB
Nome: ____________________
Empresa: ___________________
Endereço: ___________________
CP: ______ / ________________
E-mail: ____________________
Tel.: ______________________
Fax: ______________________
TVA: ______________________

DR QUINTINO AIRES DESLOCA-SE
A BRUXELAS
A Federação dos Empresários Portugueses
na Bélgica tem a honra de o convidar para o seu
primeiro evento de apoio à cultura portuguesa.
Apresentação do livro “A Arte de dizer NÃO” do autor
Dr. Quintino Aires, psicólogo e escritor que terá lugar
no dia 18 de Novembro de 2017 pelas 19H30, na sala
Maison Pelgrims, Rue de Parme, 69 - 1060 Bruxelles.
O evento será seguido de um jantar no restaurante:
AMAVIDA Ch. D Alsemberg, 22 - 1060 Saint-Gilles.
Reservas para o numero da FEPB: +32 (0)492 08 05 04
O AUTOR
Joaquim Quintino Aires nasceu em Nisa, no
Alentejo, a 6 de Agosto de 1967, mas cresceu em Alcoitão, no concelho de Cascais. Em 1985, com a entrada para
a universidade, conheceu e apaixonou-se por Lisboa. A
partir de 2004 começou a dividir a sua vida entre o Estoril e São Paulo.
Depois da licenciatura e do mestrado em Psicologia, na Universidade Clássica de Lisboa, doutorou-se
em Psicolinguística, na Universidade Nova de Lisboa.
Estudou Biologia Molecular, Bioquímica e Genética na
licenciatura em Ciências da Saúde no ISCS Egas Moniz,
e atualmente estuda Medicina na UAX em Madrid. Psicólogo Clínico e Professor Universitário, ensina Psicoterapia e Neuropsicologia em Lisboa, São Paulo e Luanda.
Em 2002 criou o “Psicoterapia na Escola”, um projeto
que oferece psicoterapia e neuropsicologia (educação
neuro-cognitiva) aos alunos de escolas públicas. Em 2011
desenvolveu um projeto equivalente para reclusos em estabelecimentos prisionais em Portugal, Brasil e Angola.
Desde 1998, colabora regularmente na comunicação social, assinando as rubricas Hora do Sexo, na Antena 3,
Consultório de Afecto, na revista Flash e TVGuia, Consultório de Sexo, nas revistas Telenovelas e TVmais, e escreve também na revista Cristina. Há doze anos apresenta
uma rubrica no programa Você na TV, na TVI.

FEPB
Federação dos Empresários
Portugueses na Bélgica
Chaussée de Jette, 388
1081 Koekelberg (Belgique)
Tel: +32 (0)492 08 05 04
Fax: +32 (0)2 523 47 99

O LIVRO
“A minha intenção ao escrever este livro é oferecer-lhe a possibilidade de, começando hoje mesmo, desenvolver a arte de dizer não e, dizendo Não sem levantar
problemas, conseguir que os outros percebam e respeitem as suas opiniões e as suas escolhas para a sua vida,
para que desse modo possa desfrutar de um dia a dia bem
mais agradável.

Site internet: www.fepb.be
E-mail: info@fepb.be

Começo por lhe apresentar a história psicológica
do Não. A seguir apresento vários contextos de relações

nas quais o Não é absolutamente fundamental – como na
relação de pais para filhos, entre amigos, no namoro e no
casamento, na relação de filhos para pais e até quando vai
às compras.
Este é um livro para ler e pensar. Em cada parágrafo tente recordar-se de uma história da sua vida. O
livro não foi escrito para lhe entregar uma lista de conselhos. Como sabe, raras vezes os seguimos… A estrutura
do livro foi pensada antes para o ajudar a refletir e a restruturar-se. Por outras palavras, para o ajudar a tornar-se
um mestre na arte de dizer Não.”
Joaquim Quintino Aires.
Diga Não ao acordar, diga Não ao deitar. O Não
é a sua força, a sua afirmação, o seu grito de liberdade.
Diga Não ao mundo que teima em impor-lhe o que quer
recusar. E diga Sim à vida que quer mesmo viver.
Quando olhamos para trás, e recordamos as primeiras palavras dos nossos filhos, ocorre-nos por exemplo “papá” – que, para a criança, tanto pode querer dizer
“pai” como “pão”. Ora, a primeira palavra que o bebé diz
com intenção de passar uma mensagem concreta é o Não.
É a manifestação clara de uma recusa. É o modo como
afirma a personalidade, manifesta uma escolha, se assume como um ser humano único.
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Associações

Turismo
TURISMO UMA PORTA PARA O
DINAMISMO DA ECONOMIA E DA
CULTURA PORTUGUESA
O turismo é de fato, uma das grandes riquezas
do nosso país. Esta fonte de receita tanto económica como
cultural deveria ser explorada não só para promover as nossas
estruturas fora de Portugal, mas também para redinamizar e
promover o Portugal interior dentro da nossa sociedade.
Já muito foi feito nesta área, mas como em tudo é
necessário um acompanhamento constante e ter em conta as
oscilações dos mercados turísticos internacionais e, sobretudo,
ter o poder de anteceder esse movimento estando sempre
preparados para lançar novos desafios e novas soluções.
Manter os grandes polos atrativos, mas ao mesmo
tempo criar sinergias interterritoriais e promover com
mais dinamismo o turismo do interior criando não só as
infraestruturas hoteleiras mas também as estruturas de base
necessárias para suportar o seu crescimento e implementação
e afirmação no mercado nacional e internacional.
O que nos interessa criar magnificas infraestruturas
hoteleiras num local onde os acessos são difíceis, os polos de
interesse são nulos, ou quase (à parte daqueles propostos pelas
infraestruturas) ou inexistente apoio local tanto em termos
humanos como logísticos. Os espaços têm de ter vida própria,
têm de ter história para contar.
Criar sinergias é da máxima importância. Há que por
à luz do dia as mais-valia de uma estreita colaboração entre os
investidores, sejam multinacionais ou PME’s, com as Câmaras
Municipais ou mesmo com as Juntas de Freguesia de forma
a promover, ver mesmo criar novas atividades, no sentido de

dinamizar as áreas menos desenvolvidas ainda existentes no
nosso país. O turismo termal pode igualmente ser uma via a
explorar combinando-o num programa com outras atividades
adjacentes como a componente desportiva ou outra ligada
à natureza e bem-estar, de forma a cativar um público mais
vasto e de diferentes faixas etárias.
Criar programas complementares entre regiões que
proponham itinerários compostos por vários locais e varias
atividades. Criar programas que prevejam atividades locais,
passando por várias regiões com trajetos por via terrestre e via
marítima, que incluam visitas às nossas raízes vinícolas, com
percursos desportivos e culturais, há um mundo de opções
a explorar. Assim como apostamos, ou apostámos no Golf,
poderíamos apostar no ténis, criando programas de estágios
para os diversos torneios, como existe por exemplo na Turquia.
Existem com certeza diversas opções que não
foram completamente exploradas, a regionalização seria um
grande apoio para conseguir uma maior proximidade com
o poder local. Com o poder de decisão mais próximo das
populações, muitos dos projetos poderiam nomeadamente
ser desenvolvidos pelas populações locais contribuindo assim
indiscutivelmente para o aumento da criação de emprego no
interior.
Portugal não é só um país de férias de verão, temos
muito para oferecer. Este é, na minha opinião, o momento
para avançarmos. Portugal tem uma imagem muito positiva a
nível internacional e isso abre-nos as portas para lançar novos
desafios. Portugal é um destino seguro, procurado pela sua
tranquilidade num momento de grandes inquietações politica
e socias a nível internacional.
Fonte: Maria Mendes

pertença cultural, mas sobretudo um sinal de integração
nos países de acolhimento. De facto, as mais diferentes
associações, com origem na comunidade portuguesa,
têm uma vocação que largamente excede a pura relação
intracomunitária. São conhecidas as diversas parcerias
em vários países entre movimentos associativos das
comunidades portuguesas e diferentes poderes locais e,
bem assim, a sua própria abertura à participação de e por
outras comunidades.

ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES
PORTUGUESAS VÃO TER APOIO
FINANCEIRO DO MNE DE PORTUGAL
Decreto-Lei nº 124/2017 estabelece e regula as
condições de atribuição de apoios pelo Ministério
dos Negócios Estrangeiros às ações do movimento
associativo das comunidades portuguesas
A projeção de Portugal no mundo, através das
suas comunidades residentes no estrangeiro, implica o
reconhecimento da importância do papel que estas têm
desempenhado, constituindo, entre outros, objetivo do
Governo potenciar a representatividade das comunidades
e reforçar a solidariedade para com estas.
É atribuição do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, a prosseguir pela Direção-Geral dos
Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas,
o apoio e a valorização das comunidades portuguesas
espalhadas pelo mundo.
Neste contexto, o associativismo constitui uma
das mais importantes formas de organização social
e um instrumento privilegiado para a satisfação das
necessidades do ser humano, nas suas mais diversas
manifestações sociais, educativas, políticas, culturais e
económicas. No seio das comunidades portuguesas, a

proliferação de iniciativas e de movimentos com carácter
associativo tem sido uma característica assaz significativa,
que demonstra não só a permanência de um vínculo de
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Os desafios da passagem do testemunho às
novas gerações, no tempo presente, recomendam uma
reflexão não só sobre a sustentabilidade das iniciativas
e sobre o rigor na atribuição dos diferentes apoios, mas
também sobre as suas condições de angariação de meios,
dada a complexidade crescente das relações no seio das
sociedades marcadas pela globalização.

A espontaneidade do surgimento das associações
é uma das suas principais riquezas. Contudo, o apelo
à unificação e à construção de sinergias que levem ao
reforço das capacidades de intervenção no domínio
associativo é também uma das valências que se pretende
fazer relevar na disponibilização de apoios públicos.
O reforço das iniciativas das associações
portuguesas no estrangeiro, como espaço privilegiado de
valorização de Portugal no mundo e de apoio e proteção
aos portugueses, no quadro das atribuições consulares,
justifica uma disciplina de atribuição de apoios sustentada
na avaliação e ponderação por critérios objetivos.
Pretende-se, assim, um reforço da organização e do
rigor na avaliação e aplicação dos recursos públicos ao
serviço do movimento associativo, em consonância com
os princípios gerais que regem a concessão de subvenções
públicas, estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 167/2008, de
26 de agosto.
Veja o decreto de lei através do link:
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108219722/details/
maximized
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FEPB Participações

Secção Consular
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A secção consular da embaixada de
Portugal informa os utentes que o atendimento
consular é efetuado mediante marcação prévia
(marcacoes.bruxelas@mne.pt).
O atendimento sem marcação prévia será
estritamente limitado à realização dos seguintes atos
urgentes:
• emissão de documento de identificação (cartão de
cidadão ou passaporte)*
Obrigatório:
• para residentes no reino da bélgica apresentação do
documento de perda/roubo emitido pela Policia com
indicação da perda do documento de identificação
português e do cartão de residente;
• para não residentes no reino da bélgica apresentação do
documento de perda/roubo emitido pela policia;
• procuração com apresentação de minuta em formato
papel ou digital;
• reconhecimento de assinatura;
• registo de nascimento de crianças até 6 meses de idade.
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• certidões e certificados.
* o cartão de cidadão e/ou o passaporte podem ser
renovados 6 meses antes de caducarem.
Apenas com marcação prévia
• processo/ transcrição de casamento;
• procuração sem minuta;
• vistos.
A secção consular da embaixada de Portugal
informa que os seguinte atos não necessitam de marcação
prévia:
• inscrição consular;
• recenseamento eleitoral;
• levantamento de documentos (cartão de cidadão ou
passaporte);
• pedido de alteração de morada/ confirmação de morada

Ao longo destes quase dois anos de existência, a
nossa Federação já participou em várias iniciativas umas
promovendo os nossos membros, outras em que os membros
da Federação participaram ativamente com a sua presença
visitando e fazendo contactos com empresas Portugal.

As iniciativas de promoção da nossa Federação
já agendadas, são bastante diversificadas, sendo que em
carteira já contamos com muitos convites que recebemos
de Portugal e outros países para representação da classe
empresarial portuguesa na Bélgica.

No cartão de cidadão;
• emissão de título de viagem/ passaporte temporário;
• autorização de viagem (menores de idade);
• certificados para fins universitários.
Mais informações no site da Embaixada:
www.bruxelas.embaixadaportugal.mne.pt

sinergia de participação, divulgação e promoção dos nossos
membros direta ou indiretamente que iremos traçar o nosso
caminho e cimentar esta união empresarial.
Nesta página queremos deixar patentes algumas
participações da nossa Federação e dos nossos membros.

Fotos: Participação com um stand na festa O Melhor
de Portugal 2016 e 2017 / Encontro de investidores
da Diaspora em Sintra / Diálogos com a comunidade
/ Festa Natal da FEPB entrega de prendas a todas as
crianças / Visita a empresas de Alenquer.
Contamos crescer cada vez mais e é com esta
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Negócios

Leis
EMPRESAS PORTUGUESAS
DE CONSTRUÇÃO
CIVIL A TRABALHAR
NA BELGICA
Planeamento é a palavra chave do
sucesso
Não
é
novidade
para
ninguém a qualidade do sector da
construção civil em Portugal, na
Bélgica este mérito é reconhecido o
que favorece a deslocação de nossas
empresas, além disso uma sociedade
com sede em país europeu fora
do território belga pode trabalhar

na Bélgica, do lado Português
não existem grandes entraves a
esta deslocação, à manutenção de
25% da actividade em Portugal e
o facto da empresa estar aberta e

respeitar o regime setorial de timbres
de fidelidade fixados pela convenção
coletiva de trabalho, assim a criação
de uma conta junto ao OPOC
(Office patronal d’organisation et
de controle des regimes de securite
d’existence) é necessária, sanções
penais e administrativas são a evitar,
acessoria e planeamento são assim
imprescindiveis para a construção do
a funcionar a pelo menos quatro sucesso de sua empresa Portuguesa
meses, uma declaração obrigatória na Bélgica;
deve ser preenchida para todos os
trabalhadores ou independentes em
deslocação (Limosa), a legislação
belga impõem que este empresário
respeite o conjunto de regras sociais
em vigor na Bélgica e ainda todas as
directivas da matéria estabelecidas
pela Europa, isto implica entre
outras coisas que um trabalhador
em deslocação não pode receber pelo (Estudo não exaustivo, não substitui
seu trabalho menos do que recebe uma consulta aos Orgãos oficiais de
um trabalhador belga em função Segurança social e Finanças Belga).
equivalente, as ajudas de custo
continuadas e de valores repetidos
Por Claudino Fernandes da Custódia
são outro fator que tem dificultado
Advogado
a adaptação de nossos empresários,
o serviço de inspeção está atento a
todas as tentativas de manipulação
de dados. As empresas Portuguesas
no sector da construção devem ainda

fissionais com oito a dez anos de experiência; mas podem
ainda atingir valores tanto mais elevados, quanto maior
for o volume de negócios da empresa para a qual se encontrem ao serviço.

AS PROFISSÕES MAIS BEM PAGAS
NA EUROPA
Numa fase em que todos os euros contam, confira se
tem uma das profissões mais bem pagas na Europa
Embora cada empresa pratique os valores que
bem entende e as profissões, por essa razão, não tenham
as mesmas remunerações entre empresas e entre países,
aqui ficam as áreas de trabalho aparentemente melhor
compensadas financeiramente em território europeu.
Diretor técnico de TI – Tecnologias da Informação
A área das TIC destaca-se claramente no mercado de trabalho mundial. As ofertas são muitas e os salários muito apetecíveis. Um diretor técnico que trabalhe
nesta área e cujas funções implicam, por exemplo, a tomada de decisões em termos de infraestruturas de TIC,
pode ganhar de 75.000€ a 120.000€ anuais, mediante
uma experiência profissional de 7 ou mais de 15 anos, respetivamente.
Auditor Financeiro
Estes senhores e senhoras integram o Top das
profissões mais bem pagas na Europa. Para quem tem
entre cinco a sete anos de experiência profissional os sa-

lários podem variar entre os 47.000€ e 65.000 € (brutos)
anuais.
Mas os valores sobem consoante os anos de experiência e vão dos 65.000€ a 85.000€ anuais para pro-
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Analista de dados
Se tem formação na área de análise de dados,
quem sabe se esta não é a sua grande oportunidade de
carreira. É considerada uma das profissões mais bem pagas na Europa, com salários que podem ir dos 40.000 €
aos 45.000€ anuais, se tiver menos de três anos de experiência; cerca de 60.000, de três a seis anos; e 50.000€
a 75.000€ para experiência profissional acima dos seis
anos.

Diretor financeiro
Para estes, os salários variam entre os 28.000€
e os 30.000€ anuais com uma experiência de dois a três
anos; e acima dos 35.000€ para profissionais com experiência profissional, igual ou superior, a cinco anos. Diretores financeiros na Europa com experiência profissional
acima dos cinco anos podem chegar a receber € 35 mil
por ano.
Engenheiro
Os engenheiros que trabalham com software e
sistemas, os engenheiros mecânicos e mecatrónicos são
os que mais oportunidades têm de momento no mercado
de trabalho europeu a nível da engenharia.
E quanto às outras áreas?
Se não trabalha nestas áreas, não desanime! Estes foram apenas alguns exemplos daquelas que são as
profissões mais bem pagas na Europa. Faltam obviamente os médicos, os marketeers, os controladores de tráfego
aéreo, entre outros.
Acima de tudo, é importante que tenha em mente que mais do que integrar a listagem das profissões
mais bem pagas na Europa, o seu salário depende sempre de diversas variáveis, nomeadamente as funções que
desempenha, a sua formação e experiência profissionais
e, acima de tudo, a sua qualidade enquanto profissional.
Fonte : E-Konomista.pt
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Construction
L’OBLIGATION D’ENREGISTREMENT
COMME ENTREPRENEUR N’EXISTE
PLUS!

bénéficier d’avantages fiscaux susceptibles de donner
lieu à des réductions d’impôts (par exemple, prime pour
l’isolation du toit…).

Pourquoi cette obligation a-t-elle été supprimée ?
L’enregistrement comme entrepreneur avait été
mis en place afin de lutter contre la fraude.
La Cour de Justice de l’Union européenne a
toutefois estimé que cette obligation entravait la librecirculation des services au sein de l’Union. Plusieurs
changements législatifs s’en sont suivis.
La publication de l’arrêté royal du 3 aout 2012
met un terme définitif à l’obligation et la procédure
d’enregistrement. Un petit rappel des étapes ayant mené
à cette suppression…
Les avantages fiscaux n’ont plus été liés à
l’enregistrement
Toute entreprise qui exécutait, en Belgique,
des travaux immobiliers ou des opérations y assimilées,
pouvait demander son enregistrement comme
entrepreneur auprès de la Commission d’enregistrement.
L’entrepreneur devait toutefois être en règle avec ses
obligations fiscales et sociales.
L’enregistrement en tant qu’entrepreneur était
particulièrement important pour que l’utilisateur puisse
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Désormais, il n’est plus nécessaire de faire appel
à un entrepreneur enregistré pour pouvoir bénéficier de
ces avantages fiscaux.
L’obligation de retenue et la responsabilité
solidaire
Auparavant, l’obligation de retenue et la
responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales
étaient liées à l’enregistrement en tant qu’entrepreneur.
Si le commettant faisait appel à un entrepreneur non
enregistré, il devait obligatoirement appliquer une
retenue sur la facture et verser cette somme à l’ONSS ou
au Fisc.
Depuis 2008 déjà, l’obligation de retenue est liée
aux dettes sociales et fiscales du cocontractant.
Fonte : www.securex.eu
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Banca

FEPB
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
e feiras;
Cada dia que passa a FEPB cresce mais e hoje já
contamos com mais de 70 associados registrados na nossa • Promover encontros entre empresários e entrega de
prémios anuais.
Federação para além de colaboradores indiretos que apoiam
• Apoio e reencaminhamento de empresas de Portugal para
a nossa iniciativa.
apresentação dos seus produtos;
A Federação surgiu com a intenção de apoiar os • Promoção em eventos dos nossos associados;
empresários portugueses que possuem empresas na Bélgica • Sessões de esclarecimento com elementos de ramos
específicos em cada sessão.
e as empresas portuguesas que prestam serviços neste país.
Visite o nosso site ou entre em contato pelo
A FEPB oferece os seguintes serviços, aos nossos
telefone +32 (0)492 08 05 04 para obter informações de
associados:
como deve proceder para se tornar membro.
• Apoio na abertura de empresas;
• Apoio Jurídico;
FEPB
• Contatos com organizadores de feiras nacionais e
Chaussée de Jette, 388 - 1081 Koekelberg (Belgique)
internacionais;
Tel: +32 (0)492 08 05 04 - Fax: +32 (0)2 523 47 99
• Traduções jurídicas e outras;
Site internet: www.fepb.be - E-mail: info@fepb.be
• Viagens de negócios a Portugal e participação em salões
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CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
A Caixa Geral de Depósitos, presente na Bélgica
desde 2003 através do seu Escritório de Representação,
está ao serviço da comunidade portuguesa e dos
empreendedores portugueses, onde quer que estejam
e congratula-se sempre que novas iniciativas emergem
dessa mesma comunidade (sejam elas de cariz social,
cultural, empresarial ou outro), contribuindo para o
engrandecimento comum e para a divulgação da “marca
Portugal”.
Vem esta introdução a propósito da edição
inaugural da revista “A Federaçäo”, publicada pela
Federação dos Empresário Portugueses na Bélgica.
É com grande satisfação que a CGD apoia este projeto que
vem preencher uma lacuna entre o tecido empresarial
português presente neste país.
Os
empresários
portugueses
sempre
demonstraram a sua capacidade de integração alémfronteiras e, com a competência, dinamismo, tenacidade e
espírito empreendedor que os carateriza, demonstraram
ser capazes de satisfazer as mais exigentes clientelas e
estar à altura dos mais sagazes competidores.
Por essas e outras razões a revista “A Federação”
pode assumir um papel de grande relevância, seja na
divulgação de projetos, na partilha de conhecimento ou na
ligação à comunidade portuguesa e outras comunidades
lusófonas, dando assim o seu contributo à potenciação de
negócios.
Pela sua parte, o Grupo CGD coloca à disposição
das empresas que pretendem desenvolver a sua atividade

comercial com Portugal, um conjunto de vantagens
competitivas, disponibilizando condições preferenciais
para clientes do Grupo, uma oferta diferenciada de
serviços e produtos especializados, assim como, um apoio
específico nos mercados onde estamos presentes.
A nossa presença internacional potencia
oportunidades assumindo- -se como uma plataforma, que
permite às empresas desenvolver negócios e parcerias em
importantes geografias.
O Grupo Caixa é o único grupo bancário com uma
presença em 7 dos 9 países CPLP, sendo líder de mercado
em 5 desses países. Para além disso, estamos presentes
na China, através do BNU.
Na Bélgica o Escritório de Representação da Caixa
efetua o acompanhamento especializado dos portugueses
residentes no país, e é também o ponto de contacto da
CGD no apoio à internacionalização de empresas para
aquele mercado.
A Caixa Geral de Depósitos, em Portugal, dispõe
de uma equipa de Gestores especializados na estruturação
de soluções de apoio à internacionalização, tanto na
vertente apoio ao comércio internacional como na de
investimento, em articulação com as estruturas de apoio
aos clientes em cada um dos países onde está presente.
Fiel à sua matriz, a Caixa pretende ser líder
em quota de mercado no financiamento às empresas
portuguesas. Para isso, está a renovar a sua oferta
comercial e a inovar na sua oferta digital, para este
segmento de mercado, acompanhando a evolução do
universo empresarial e indo de encontro às expectativas
dos seus clientes.
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Entreprises

CAP
A CONFEDERAÇÃO DOS
AGRICULTORES DE PORTUGAL
EM BRUXELAS

IMPÔT DES SOCIÉTÉS: MODIFICATION
DES TAUX ET DES CONDITIONS POUR
LES TAUX RÉDUITS

étant:

A CAP afirma-se como organização sócioprofissional agrícola e agrupa cerca de 250 organizações
de todo o país, as quais se traduzem em Federações,
Adegas, Associações Regionais, correspondentes às
principais zonas agrícolas de Portugal, Associações
Especializadas por sector técnico e Cooperativas.

A partir de l’exercice d’imposition 2019, le taux
normal d’imposition pour les sociétés passera de 33,99
% à 29,58 %, il descendra ensuite à 25 % pour l’exercice
2021.

Cette condition change un peu, à partir de 2019,
la rémunération minimum passe à 45.000,00 € et si
cette rémunération n’est pas atteinte, une cotisation,
déductible, de 10,00 % sera appliquée sur la différence
entre le salaire payé et les 45.000,00 €.

Com todas as suas filiadas mantém contactos
permanentes sob a forma de reuniões regionais, nacionais
ou plenárias, auscultando os problemas e as necessidades
da agricultura nacional e encaminhando os mesmos para
análises técnicas, estudos especializados ou estratégias a
adoptar. Defender os interesses da agricultura portuguesa
no País e no estrangeiro, salvaguardando sempre a
componente económica da actividade são os objectivos da
Confederação dos Agricultores de Portugal, na defesa de
uma vida digna e de qualidade para todos os agricultores
que desejam continuar a sua actividade.

Quant aux taux réduits, dont les sociétés peuvent
bénéficier sous certaines conditions, ils diminueront
également, mais pas avant l’exercice d’imposition 2019.
Além da actividade anual regular da nossa
delegação de Bruxelas, que se pauta por dar a conhecer
a qualidade, inovação e sustentabilidade da Agricultura
Portuguesa, realizamos já alguns eventos emblemáticos
na Bélgica, que pela sua continuidade e crescente
qualidade, já fazem parte da agenda de Bruxelas, como
é o caso do Congresso Europeu de Jovens Agricultores,
e a sempre muita aguardada feira de produtos agroalimentares Portugueses, “O Melhor de Portugal em
Bruxelas” que já caminha para a sua 6ª edição.

Le taux de la première tranche passera ainsi de
de 24,98 % à 20,40 %, de plus, la tranche bénéficiant de
ce taux passera de 25.000,00 € à 100.000,00 €, au-delà,
le bénéfice imposable sera taxé à 29,58 %.
A partir de l’exercice 2021, la première tranche
passera à 20,00 % et la deuxième à 25,00 %.
Toutefois, pour bénéficier de ces taux réduits,
certaines conditions doivent être respectées, la principale

- La société doit attribuer, à au moins un de ses
dirigeants, une rémunération d’au moins 36.000,00 €
ou, au moins, équivalente à au bénéfice imposable.

Exemple: Le dirigeant perçoit 40.000,00 € de
rémunération, sa société devra payer une cotisation de
10,00 % sur 5.000,00 €.
Attention, cette cotisation ne sera pas appliquée
sur les nouvelles sociétés durant les 4 premiers exercices.

Filipe SEQUEIRA COUTINHO
Gérant de la SC SPRL S&T Accountancy
Comptable-fiscaliste agrée

Estamos também disponíveis para fazer
atendimento a todos os emigrantes que detenham
terrenos agrícolas em Portugal, e que necessitem de
informações ou aconselhamento relacionado com a sua
propriedade.

A Confederação dos Agricultores de Portugal,
está representada em Bruxelas desde a adesão de Portugal
à União Europeia em 1986.
A actividade fundamental da Delegação
Permanente da CAP em Bruxelas consiste na recolha e
tratamento de informação com relevo para a agricultura
portuguesa junto dos diferentes intervenientes no
processo de decisão comunitário. O objectivo fundamental
desta ramificação da CAP é influenciar, de uma forma
significativa e atempada, a formulação das políticas
europeias.
Estamos a trabalhar para que 2018 venha a ser
mais um ano afirmação da nossa actividade em Bruxelas,
e a capital Belga vai ser palco de novas iniciativas de
promoção da Agricultura Nacional e dos produtos agroalimentares Portugueses.
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Deixamos aqui um pequeno resumo das nossas
actividades e estamos ao dispor para qualquer questões
ou esclarecimentos sobre a actividade agrícola em
Portugal.

Todas estas iniciativas e mais informações em
www.cap.pt

Duarte Mira
Representante Permanente em Bruxelas
Confederação dos Agricultores de Portugal
Tel: +32 475 713 889
Mail: dmira@cap.pt
15, RUE S GERTRUDE
B - 1040 BRUXELLES
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Comptabilité

Site Federação
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.

Aqui você encontra diversas informações úteis para si que
é empresário e presta serviços na Bélgica.

3. La 3ème et ultime démarche est de
s’inscrire auprès de l’OPOC (Office Patronal
d’Organisation et de Contrôle des régimes de
sécurité d’existence), il s’agit d’un organisme
belge auprès duquel chaque entrepreneur
du secteur de la construction employant des
ouvriers doit s’affilier et qui gère les timbres
fidélités payés une fois par an aux ouvriers.

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 lusoluxemburguesas. Qualificamos e facilitamos a
entrada no mercado, tanto em Portugal como na Bélgica.
Devido à nossa situação geográfica, extremamente
vantajosa, queremos também incentivar a expansão
do sector empresarial português na Bélgica aos países
limítrofes.
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
e orientação às atividades empresariais. O objetivo
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

SOCIÉTÉS PORTUGAISES EN BELGIQUE:
QUELS SONT LES OBLIGATIONS
LÉGALES ?
Ce mardi 15 avril dernier, on a pu lire dans les journaux
que suite à un contrôle mené dans un chantier situé
non loin de la gare du nord, des inspecteurs du travail
ont trouvé des ouvriers portugais payés 3,40 € de
l’heure.

J’insiste sur le fait que l’inscription auprès de
cet organisme est obligatoire, toutefois, si un régime
« équivalent » à celui des timbres fidélités est payé
aux ouvriers dans leurs pays d’origine, l’entrepreneur
bénéficiera d’une dispense de cotisation auprès de
l’OPOC.
Les obligations
En plus des démarches expliquées ci-dessus,
chaque entrepreneur a des obligations envers ses ouvriers
détachés, pour faire simple, il doit obligatoirement
respecter les règles sociales du pays dans lequel ses
ouvriers sont envoyés.

De plus en plus de sociétés portugaises circulent
en Belgique, surtout dans le secteur de la construction et
il va de soi que l’Etat belge ne peut tolérer des situations
comme celle exposée ci-dessus, c’est pourquoi des règles
ont été mises en place, mais les connaissez-vous ?
Les démarches
Lorsque l’on détache des travailleurs du Portugal
pour les faire travailler en Belgique, il y a 3 étapes à
respecter que nous allons étudier ci-après :
1. La première chose à faire lorsque vous décidez
de détacher vos travailleurs est de demander un
formulaire A1 auprès de l’Institut de Sécurité
Sociale (http://www4.seg-social.pt). Attention,
vous devez posséder un formulaire A1 pour
chaque ouvrier mais aussi pour vous-même en
tant que dirigeant d’entreprise.
2. Une fois arrivé en Belgique, la 2ème étape est
d’établir une déclaration LIMOSA (http://www.
limosa.be) dans laquelle vous indiquez l’adresse
du chantier sur laquelle les ouvriers détachés
vont travailler ainsi que la durée du chantier.
Ces 2 premières étapes sont connues de presque
tous, mais il y a une 3ème démarche nécessaire
qui elle est moins connue, même par les
inspecteurs du travail.
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Qu’entend-on par respect des règles sociales ?
Chaque ouvrier détaché bénéficie des mêmes
droits qu’un ouvrier belge, SANS exception ! C’est
pourquoi l’entrepreneur devra payer à ses ouvriers le
salaire minimum belge, il ne peut pas le faire travailler
plus de 40 heures par semaine, l’ouvrier détaché a droit
au même nombre de jours de congé qu’un ouvrier belge,
etc.

Filipe SEQUEIRA COUTINHO

Gérant le S&T ACCOUNTANCY SC SPRL
COMPTABLE-FISCALISTE AGRÉÉ
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Membros da Federação

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

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

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

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

Peixoto et Fils sprl
Chaussée de Haecht, 705
1030 Schaerbeek
Telefone: 0499 177 422

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

Afiport
Av. de la Couronne, 106
1050 Ixelles
Telefone: 0484 10 20 27

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

Hair Color Design
Av. Notre-Dame, 108
1140 Evere
Telefone: 02 241 80 04

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

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

Sport Base
Rue de l’Abbaye, 86
4040 Herstal
Telefone: 0494 32 75 82

Alpha Solar Security
Rue du Ministre, 4
1170 Watermael-boitsfort
Telefone: 02 675 31 05

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

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

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

Portucale Roots
Square Robert Goldschmidt, 8
1050 Bruxelles
Telefone: 0478 521 742

Sueles
Meeistraat, 44
1742 Termat
Telefone: 0495 249 400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nogueira & Cie
Chaussée de Jette, 388
1081 Koekelberg
Telefone: 02 425 23 83

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

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

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

Energing Empathy
Dr. Antonio Manuel Gamito, 23-A
2900-056 Setubal
Telefone: 0035191946250

LC Moreira
Rue de Stalle, 234
1180 Uccle
Telefone: 0486 16 61 87

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

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

Thermo +
Blvd. de L’Humanité, 102
1190 Forest
Telefone: 0471 30 30 38

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

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

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

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

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

Visionline B&B
Chaussée de Mons, 411A
1070 Anderlecht
Telefone: 0470 05 59 45

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

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

LM New Concept
Av. Eugène Plasky, 144
1030 Schaerbeek
Telefone: 0495 835 540

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

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

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

Brites Martins sprl
Tuinwijk, 105
1501 Buizingen
Telefone: 0475 431 862

Gesa Cleaning Services SA
Rue Auguste Sneiders, 23
1030 Schaerbeek
Telefone: 02 243 00 02

Luxury Sprl
Rue Louis Coenen, 3
1060 Bruxelles
Telefone: 0473 472 754

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

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

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

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

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

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

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