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Nota do Editor

 Caros leitores,
	 Esta	 edição	 tem	 um	 significado	 especial,	
pois	reunimos	de	novo	a	comunidade	comercial	em	
plena	 atividade.	 Assim	 sendo,	 quero	 deixar	 aqui	
uma	palavra	de	apreço,	de	 força	e	coragem	a	 todos	
os	empresários	portugueses	na	Bélgica.	Este	foi	um	
período	de	grandes	dificuldades	que	nos	leva	a	refletir	sobre	o	futuro,	sobre	novas	
portas	que	se	abriram,	sobre	novas	caminhos	a	seguir,	sobre	novos	projetos	em	
que	não	pensamos	anteriormente	
	 Os	tempos	que	correm	não	têm	sido	fáceis	para	ninguém.	São	inúmeras	
as	 empresas	que	 lutam	com	 todas	 as	 forças	para	darem	continuidade	 aos	 seus	
trabalhos	 e	 vencerem	estas	 intempéries	para	 as	quais,	 a	maior	parte	delas	não	
estavam	preparadas.		 	
	 Como	empresário	na	Bélgica	há	mais	de	20	anos,	sei	bem	o	que	muitas	
vezes	 os	 empresários	 têm	passado	 para	 conseguirem	 atingir	 os	 objetivos,	 num	
pais	onde	a	carga	fiscal	é	muito	pesada.
	 A	nossa	(vossa)	Federação	tem	conseguido	sobreviver	com	o	apoio	dos	
nossos	membros	e	administradores,	que	a	título	gratuito	vão	dedicando	um	pouco	
do	seu	tempo	à	FEPB.	Aproveito	esta	oportunidade,	para	como	Presidente,	deixar	
aqui	expresso	um	agradecimento	a	todos	eles	pela	dedicação	extrema,	que	nem	
sempre	é	fácil	após	um	longo	dia	de	trabalho.	Reunimos	em	horário	pós	laboral	
para	falar	um	pouco	do	nosso	tecido	empresarial,	sobre	medidas	a	tomar	para	que	
consigamos	responder	da	melhor	forma	às	dificuldades	dos	nossos	membros.	
	 Tem	 sido	 também	 gratificante	 os	 contatos	 que	 temos	 recebido	 para	 o	
apoio	a	novas	empresas	que	se	instalam	na	Bélgica	e	outras	que	nos	contatam	de	
Portugal	com	interesse	em	trabalhar	com	empresas	sediadas	na	Bélgica.	Por	vezes	
pequenos	gestos	fazem	grandes	diferenças.
	 Vamos	 continuar	 a	 apoiar	 e	 desenvolver	 medidas	 para	 que	 possamos	
estar	cada	vez	mais	próximos.	Temos	a	certeza	que	juntos,	tudo	se	torna	mais	fácil.
	 O	ditado	diz	que	depois	da	tempestade	vem	a	bonança	e	tenho	confiança	
no	poder	e	empenho	dos	nossos	empresários,	sei	que	não	vão	abandonar	o	barco	
e	talvez,	ou	de	certeza,	que	o	próximo	ano	será	muito	melhor.	
	 Tenho	perfeita	convicção	disso,	pois	sei	o	valor	da	nossa	comunidade	e	sei	
que	quando	damos	as	mãos	somos		maiores.	Bem	hajam.

Comendador 
Paulo Carvalho
Presidente	FEPB
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BATIJOTEX
NA LINHA DA FRENTE NA CONSTRUÇÃO DAS 
CASAS DO FUTURO

	 Manuel	 Alberto	 Meireles	 e	 Manuel	 Meireles	
são	 sócios	 na	 empresa	 Batijotex.	 Ambos	 acreditam	 no	
progresso	 e	 cedo	 começaram	 a	 inovar	 apostando	 na	
construção	sustentável	e	ecológica.

	 Manuel	Alberto	nasceu	em	Loureiro,	no	Peso	da	
Régua,	veio	para	a	Bélgica	em	1995.	Em	Portugal	trabalhou	
desde	 novo	 na	 área	 da	 construção	 civil.	 Na	 altura	 que	
decidiu	 vir	 encontrava-se	 a	 trabalhar	 nos	 Pinhais	 da	
Foz.	Recebeu	um	convite	de	um	cunhado	que	 já	 estava	
no	país	e	decidiu	vir	tendo	começado	logo	a	trabalhar	no	
ramo.	Algum	tempo	depois	trocou	de	empresa	onde	ficou	
durante	11	anos,	tendo-se	estabelecido	depois	por	conta	
própria.

	 Manuel	Meireles	é	Natural	de	Moura	Morta,	Peso	
da	Régua	e	veio	para	a	Bélgica	em	1992.

	 A	causa	da	sua	vinda	para	a	Bélgica	foi	em	parte	
devido	a	um	episódio	que	aconteceu	em	Portugal.	Tinha	
acabado	de	se	formar	como	técnico	eletrônico	industrial	
num	 concurso	 com	mais	 de	 1200	 participantes	 e	 onde	
teve	a	oportunidade	após	testes	psicotécnicos	estagiar	um	

ano	 em	Coimbra	 como	 técnico	de	 telecomunicações	da	
Telecom	Portugal.	Conta	que	na	altura	um	dos	gestores	
da	 TAP	 passou	 para	 a	 Telecom	Portugal	 e	 decidiu	 que	
os	 mais	 antigos,	 que	 estavam	 para	 ir	 embora,	 tinham	
que	ficar.	Graças	a	essa	iniciativa	o	concurso	ficaria	sem	
efeito.	Manuel	bem	como	outros	nas	mesmas	condições	
acabaram	por	se	ver	fora	da	empresa	e	sem	ter	direito	a	
reclamar,	nem	com	a	empresa	nem	na	segurança	social	
para	obter	algum	subsidio.	Foi	assim	que	contatou	a	irmã,	
que	já	residia	na	Bélgica,	e	discutiu	com	ela	a	possibilidade	
da	sua	vinda.	Lembra-se	de	lhe	ter	dito...	se	conseguires	
encontrar	 aí	 algo	 para	 mim	 na	 área	 da	 eletrônica	 ou	
outra	diz-me	e	vou	para	aí.	Passados	7	meses	estava	na	
Bélgica.	Veio	para	uma	empresa	de	eletrônica,	o	facto	de	
falar	inglês	foi	uma	boa	ajuda,	mas	na	verdade	faltava	o	
francês.	Acabou	por	partir	para	outra	aventura,	fez	uma	
formação	de	mordomo,	técnicas	de	servir	na	hotelaria	e	
chofer	e	esteve	um	ano	a	aprender	francês.	

	 Depois	 deste	 trabalho	 foi	 trabalhar	 na	 isolação	
acústica	durante	5	anos	e	ainda	foi	técnico	de	centrais	de	
telefone	na	Maison	do	Téléphone	em	Bruxelas.	Na	altura,	
perto	 de	 onde	 estava,	 viu	 um	 concurso	 para	 técnico	
Ladbrokes	 (jogos	 online)	 para	 onde	 concorreu	 e	 	 ficou	
durante	10	anos.	

	 Nessa	 altura	 encontra-se	 com	 o	 primo	Manuel	
Alberto,	que	também	andava	com	ideias	de	se	estabelecer	
por	conta	própria	e	decidem	abrir	a	empresa	Renotech.	
Quando	 tomaram	 esta	 decisão	 já	 tinham	 dois	 bons	
projetos	em	carteira	sendo	um	deles	a	construção	de	um	
apartamento	no	Clos	des	Milliardaires	na	Avenue	Louise	
e	outro	não	menos	importante.	Estes	projetos	acabaram	
por	não	se	realizar	pela	Renotech	porque		na	altura	os	dois	
primos	 acabariam	 por	 ser	 receber	 uma	 proposta	 mais	
solida	e	de	acordo	com	os	objetivos	dos	dois.	A	proposta	
foi	 de	 dar	 seguimento	 a	 uma	 empresa	 já	 creditada	 no	
mercado	belga:	BATIJOTEX	empresa	essa	que	já	existia	
antes	do	ano	de	2000,	sendo	o	seu	proprietário	na	altura	
Jose	António	Sequeira,	pessoa	querida	na	comunidade	e	
que	viria	a	falecer	prematuramente	numa	queda	fatal.
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	 Manuel	Meireles	era	amigo	de	 infância	de	José	
Sequeira.	Aquando	da	sua	morte	a	viúva	do	mesmo	viu-
se	na	impossibilidade	de	dar	continuidade	a	empresa,	é	
nessa	altura	em	2009,	que	Manuel	Meireles	pede	ajuda	
ao	primo	que	percebia	mais	da	área	da	construção	para	
darem	 seguimento	 aos	 trabalhos.	 Lembra	 que	 ainda	
trabalharam	4	meses	gratuitamente	para	que	a	empresa	
não	 fosse	 abaixo,	 na	 altura	 foram	 solicitados	 pelo	
notário	e	o	arquiteto	«precisamos	da	vossa	equipa	para	

continuar	a	Batijotex”.	Já	estavam	os	trabalhos	prontos	
a	 começar	 na	 Renotech.	 A	 esposa	 do	 José	 Sequeira	 e	
advogado	apresentaram	a	proposta	de	venda	da	empresa	
e	 ficou	 anulada	 a	 Renotech	 para	 podermos	 continuar	
com	a	Batijotex.	 Já	na	 altura	 tinham	uma	 ideia	que	 se	
veio	a	concretizar,	a	construção	de	casas	com	produtos	
ecológicos	e	renováveis.

	 Manuel	 Meireles	 afirma:	 ...	 neste	 momento	
somos	 os	 únicos	 portugueses	 inscritos	 na	 Cluster	
Ecobuild	em	Bruxelas.		Somos	obviamente	uma	empresa	
de	construção	geral,	mas	metemos	sempre	a	frente	essa	
vertente	 da	 construção	 ecológica.	 Somos	 uma	 empresa	
familiar,	temos	optado	sempre	por	ter	a	base	das	nossas	
equipas	 na	 família.	 Queremos	 continuar	 a	 inovar	 e	
apostar	 nas	 técnicas	 do	 futuro.	Apostamos	 sempre	 nas	

técnicas	da	reciclagem	em	todos	os	escombros	retirados	
das	obras,	etc.	

	 Manuel	Alberto	Meireles	sobre	a	pergunta	quando	
regressa	 a	 Portugal	 respondeu	 peremptoriamente:	
Por	mim	ia	 já	amanhã.	Provavelmente	a	hora	de	partir	
chegará,	mas	na	verdade	penso	que	estarei	sempre	nos	
dois	países...	sempre	ficam	raízes	por	cá.

	 Já	Manuel	Meireles	diz	que	as	condições	sociais	
da	 reforma	 são	 obviamente	 melhores	 aqui	 na	 Bélgica,	
mas	diz	que	na	idade	da	reforma	tem	muito	que	fazer	em	
Portugal.

	 Sobre	 a	 comunidade	 portuguesa	 na	 Bélgica	 os	
dois	estão	em	sintonia	A	comunidade	está	cada	vez	mais	
separada,	 antes	 tudo	 era	 diferente.	 No	 entanto	 notam	
que	 aparece	 uma	 malta	 mais	 nova	 virada	 para	 outros	
projetos,	que	não	têm	medo	em	se	lançarem	em	projetos	
mais	arrojados	em	áreas	completamente	diferentes	das	
que	 a	 comunidade	 tradicional	 se	 lançava	 na	 altura	 na	
construção,	limpezas	e	hotelaria.

	 Sublinham	que	a	comunidade	é	bem	reconhecida	
pelo	país	de	acolhimento.

	 Por	 vezes	 é	 a	 nossa	 comunidade	 que	 não	 se	
preocupa	 em	 estar	 a	 par	 do	 que	 se	 passa	 nem	 se	 vai	
informando	de	algumas	regalias	que	poderiam	obter.

www.batijotex.be 
Aveenue	du	Bempt,	31	-	1190	Forest

Paulo	Carvalho
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COMBUSTÍVEIS. CARGA FISCAL EM 
PORTUGAL MAIS PESADA FACE A 
ESPANHA E UNIÃO EUROPEIA
Em Portugal, a carga fiscal pesa mais sete pontos 
face a Espanha tanto na gasolina como no gasóleo.
 
	 A	 carga	 fiscal	 nos	 combustíveis	 em	 Portugal	 é	
superior	 à	 registada	 em	Espanha	 e	 na	União	Europeia.	
Nos	dados	mais	recentes,	o	peso	da	carga	fiscal	nacional	
supera	 em	 sete	 pontos	 a	 de	Espanha	 (tanto	 no	 gasóleo	
como	na	gasolina).

	 No	 gasóleo	 simples,	 a	 carga	 fiscal	 em	 Portugal	
pesa	 56%	 no	 preço	 final	 (1,393	 euros	 por	 litro),	 contra	
os	52%	registados	na	União	Europeia	(1,277	euros)	e	os	
49%	de	Espanha	(1,206	euros).	Estes	dados	da	Entidade	
Reguladora	dos	Serviços	Energéticos	(ERSE)	são	relativos	
ao	segundo	trimestre	de	2021.

	 “O	 peso	 fiscal	 em	 Portugal	 justificou	 a	 prática	
de	 preços	 19	 cêntimos	 por	 litro	mais	 caros	 do	 que	 em	
Espanha.	 Sem	 impostos,	 os	 preços	 médios	 nacionais	
encontram-se	 alinhados	 aos	 do	 país	 vizinho”,	 conclui	 a	
ERSE	sobre	o	‘diesel’.

	 E	 continua:	 o	 preço	 médio	 de	 venda	 nacional	
“situou-se	acima	dos	valores	médios	da	UE-27,	atribuindo	
a	Portugal	o	6º	lugar	dos	preços	mais	caros.	Sem	impostos,	
os	preços	sobem	cinco	posições	no	ranking	UE-27”.

	 Na	gasolina	95	simples,	a	carga	fiscal	em	Portugal	
pesa	60%	no	preço	final	(1,602	euros	por	litro),	contra	os	
57%	registados	na	União	Europeia	(1,389	euros)	e	os	53%	
de	 Espanha	 (1,346	 euros),	 segundo	 os	 dados	 da	 ERSE	
relativos	ao	segundo	trimestre.

	 No	caso	da	gasolina	95	simples,	Portugal	praticou	
um	preço	médio	de	venda	“sem	impostos	mais	baixo	do	
que	 em	 Espanha.	 A	 carga	 fiscal	 aplicada	 em	 Portugal	

(60%)	justificou	a	menor	competitividade	dos	preços	no	
contexto	 da	 Península	 Ibérica.	 Os	 PMV	 nacionais	 são	
mais	caros	do	que	a	média	UE-27,	situando-se	na	quinta	
posição	dos	países	com	preços	mais	altos”.

	 Olhando	para	os	preços	sem	impostos,	Portugal	
volta	a	liderar	no	gasóleo	simples:	0,619	euros	contra	os	
0,168	euros	em	Espanha	e	0,609	na	União	Europeia.

	 Na	gasolina	simples,	Espanha	 lidera	nos	preços	
sem	 impostos	 (0,639	 euros	 por	 litro),	 contra	 os	 0,634	
euros	 registados	 em	 Portugal	 e	 os	 0,588	 registados	 na	
União	Europeia.

	 Preço	da	gasolina	e	do	gasóleo	disparam	mais	de	
30%	em	Portugal.

	 Os	 preços	 dos	 combustíveis	 dispararam	 mais	
de	 30%	 em	 Portugal	 no	 espaço	 de	 um	 ano	 e	 meio,	
sobrecarregando	os	bolsos	de	empresas	e	famílias.

	 Analisando	 o	 período	 desde	 o	 início	 de	 2020	
até	 ao	 dia	 de	 hoje,	 o	 preço	 do	 gasóleo	 simples	 atingiu	
um	 mínimo	 em	 maio	 de	 2020:	 1,140	 euros	 por	 litro.	
Atualmente,	o	preço	médio	do	mês	de	outubro	atinge	os	
1,503	euros	por	litro.

	 A	 partir	 daqui	 voltou	 a	 subir	 novamente	 até	
agosto	de	2020	(1,237	euros	por	litro),	descendo	depois	
para	 1,203	 euros	por	 litro	 em	outubro	do	 ano	passado.	
Desde	então	a	sua	subida	foi	imparável.

	 Já	 a	 gasolina	 simples	 95	 também	 sofreu	 uma	
subida	avassaladora	desde	meados	do	ano	passado.	Em	
abril	 de	 2020,	 a	 gasolina	 atingia	 um	 preço	 médio	 de	
1,254	 euros	 por	 litro	 na	 bomba.	 Neste	 momento,	 este	
combustível	custa	1,699	euros	por	litro,	mais	35%	face	a	
abril	do	ano	passado.

	 Olhando	para	os	preços	diários,	a	2	de	maio	de	

2020,	a	gasolina	atingiu	o	preço	mais	baixo	(no	período	
entre	 o	 início	 de	 2020	 e	 o	 dia	 de	 hoje):	 1,23	 euros	 por	
litro.	Ao	dia	de	hoje,	o	preço	médio	da	95	está	nos	1,74	
euros	por	litro.	Contas	feitas,	a	gasolina	95	simples	custa	
mais	41,4%	quando	os	portugueses	vão	às	bombas.

	 A	subida	dos	preços	está	diretamente	relacionada	
com	o	aumento	do	preço	do	barril	de	petróleo	de	Brent,	
a	referência	para	Portugal:	no	espaço	de	um	ano	o	Brent	
disparou	 96%	 para	 83,18	 dólares	 (preço	 de	 fecho	 de	
quarta-feira).

	 Numa	 análise	 aos	 preços	 dos	 combustíveis	 no	
primeiro	semestre	deste	ano,	a	Entidade	Reguladora	dos	
Serviços	Energéticos	(ERSE)	concluiu	que	a	carga	fiscal	
em	Portugal	pesa	63%	no	preço	final	da	gasolina	simples	
95,	contra	os	60%	da	média	europeia.	No	caso	do	gasóleo	
simples,	o	regulador	aponta	que	a	carga	fiscal	em	Portugal	

pesa	58%	contra	os	54%	a	nível	europeu.

	 O	 preço	 dos	 combustíveis	 está	 a	 provocar	 a	
revolta	 nas	 redes	 sociais.	 Mais	 de	 200	 mil	 pessoas	 já	
aderiram	ao	grupo	“Greve	aos	combustíveis”	que	defende	
uma	greve	aos	abastecimentos	nos	dias	15,	21,	22,	28	e	29	
de	outubro,	assim	como	o	bloqueio	das	pontes	25	de	Abril	
e	Vasco	da	Gama.

	 O	Governo	tem	apontado	o	dedo	às	margens	de	
lucro	 das	 gasolineiras	 e	 petrolíferas.	 Para	 tentar	 conter	
o	 que	 considera	 ser	 a	 prática	 de	margens	 excessivas,	 o	
executivo	de	António	Costa	apresentou	uma	proposta,	já	
aprovada	pelo	Parlamento,	para	 limitar	as	margens	nos	
combustíveis.	 Nas	 contas	 do	 Governo,	 este	mecanismo	
permitiria	 a	 descida	 de	 nove	 cêntimos	 por	 litro	 de	
gasolina,	e	um	cêntimo	por	litro	no	gasóleo.

	 O	objetivo	é	fixar	a	 “margem	máxima	de	venda	
dos	combustíveis,	margem	essa	que	é	um	somatório	de	
margens	que	tem	a	ver	com	o	transporte,	armazenamento,	
distribuição	 grossista	 e	 retalhista.	 A	 venda	 sobre	 todas	
elas,	conhecemos	os	valores	de	referência,	que	continuam	
a	 ser	 calculados	dia	 a	dia	pela	ENSE”,	disse	o	ministro	
do	 Ambiente,	 João	 Pedro	 Matos	 Fernandes,	 em	 julho,	
quando	o	Governo	aprovou	a	medida.

O	Jornal	Económico
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SANTIFER
A INOVAÇÃO NA ÁREA DA SERRALHARIA CIVIL E 
MECÂNICA

	 A	 empresa	 nasce	 em	 2017,	 criada	 por	 Paula	
Santos	natural	de	Cedofeita	no	Porto.	

	 A	festejar	brevemente	5	anos	de	existência,	esta	
empresa	 é	 considerada	 um	 ponto	 de	 referência	 dando	
mostras	de	grandes	obras	executadas	a	nível	nacional	na	
Bélgica.	

	 Paula	 Santos	 e	 José	 Santos	 não	 podiam	 estar	
mais	satisfeitos	com	os	resultados	alcançados.	

	 José	 veio	 para	 a	 Bélgica	 em	 2004	 como	
serralheiro	 mecânico.	 Veio	 como	 empregado	 de	 uma	
empresa	 portuguesa	 que	 foi	 subcontratada	 por	 uma	
empresa	belga	e	tinha	um	contrato	de	3	meses.	Esses	três	
meses	prolongaram-se	até	hoje.	

	 Em	 Portugal	 já	 possuíam	 uma	 serralharia	 de	
ferro	 e	 alumínio,	 área	 que	 não	 iria	 ser	 difícil	 de	 dar	
continuidade	 aqui	 na	 Bélgica.	 A	 sua	 larga	 experiência	
profissional	 era	 mais	 que	 suficiente	 para	 se	 instalar	 e	
desenvolver	a	sua	empresa	fora	de	Portugal.	

	 Paula	Santos,	 antes	da	 abertura	da	 serralharia,	
já	 tinha	uma	empresa	de	materiais	de	 construção	civil,	
tendo	também	trabalhado	na	área	de	Import/Export.	

	 José	Santos	diz	que	a	 sua	vinda	para	a	Bélgica	
foi	um	pouco	caricata.	Sem	estar	à	espera,	a	certa	altura	
recebi	 um	 telefonema	 e	 dizem-me:	Tens	 aqui	 uma	boa	
oportunidade	de	ir	para	fora,	mas	tem	de	ser	já	amanhã...	
Falou	 com	 a	 família	 e	 assim	 iniciou	 a	 sua	 aventura	 na	
Bélgica.	

	 Em	2013	Paula	Santos	vem	para	a	Bélgica,	mais	
concretamente	para	Charleroi,	onde	iniciou	um	negócio	

de	pronto	a	vestir.	Desse	primeiro	investimento	e	sempre	
com	 projetos	 para	 o	 futuro,	 encerra	 a	 loja	 e	 lança	 a	
Santifer.	

	 Empresa	 vocacionada	 para	 todo	 o	 tipo	 de	
construções	metálicas	a	nível	de	 serralharia	civil,	 a	 sua	
clientela	é	80%	belga.	Na	sua	carteira	de	clientes	conta	
também	 com	 algumas	 empresas	 portuguesas	 como	 LC	
Moreira,	LVD	Construct	entre	outras.	Os	trabalhos	foram	
aparecendo,	muitos	deles	devido	ao	profissionalismo	da	
empresa,	 outros	 através	 de	 arquitetos	 e	 engenheiros.	
Manteve	sempre	uma	boa	parceria	com	os	seus	contatos	
profissionais	que	perduram	até	hoje	em	várias	obras.	

	 Estas	sinergias	e	profissionalismo	fazem	parte	da	
política	de	expansão	da	empresa.	

	 Com	 um	 passado	 que	 não	 podem	 negar	 nem	
esquecer	 Paula	 e	 José	 não	 ficaram	 pelas	 construções	
metálicas	 e	 enveredaram	 também	 pela	 área	 alimentar,	
em	 português	 claro.	 Um	 novo	 projeto	 foi	 lançado	 há	
dois	anos,	a	Mercearia	Santos	em	Charleroi	e	este	ano	a	
Tasquinha	do	Santos	numa	das	praças	mais	emblemáticas	
da	mesma	cidade.	

	 José	Santos	diz	que	gosta	de	promover	o	que	de	

melhor	se	faz	em	Portugal.	A	mercearia	é	uma	maneira	
de	 estar	 em	 contato	 permanente	 com	 a	 comunidade	
portuguesa.	 Acha	 importante	 a	 proximidade	 e	 essa	 foi	
uma	das	razões	pela	qual	se	candidatou	a	administrador	
da	Federação	dos	Empresários	Portugueses	na	Bélgica.	

	 Acha	 que	 é	 importante	 a	 comunidade	 estar	
próxima,	 que	 a	 federação	 promove	 a	 entreajuda	
empresarial	na	comunidade	portuguesa	e	espera,	através	
da	Federação,	ajudar	outros	portugueses	a	estabelecerem-
se	neste	país	de	acolhimento.	

	 Sabia	que	era	produtiva	a	sua	participação	neste	
projeto	federativo	pois	foi	através	da	FEPB	que	conheceu	
outras	 empresas	 e	 os	 seus	 gerentes	 nas	 mais	 diversas	
áreas	empresariais.	Este	convívio	e	

	 Troca	 de	 conhecimentos	 profissional	 promove	
um	 enriquecimento	 e	 um	 desenvolvimento	 criativo	 e	
sólido	do	tecido	empresarial	português	na	Bélgica.	

	 José,	 17	 anos	 de	 Bélgica,	 diz	 que	 foi	 fácil	 a	
adaptação	 ao	 país.	 Tinha	 algum	 receio	 pelo	 filho	mais	
novo	de	15	anos,	mas	ficou	surpreendido	com	a	facilidade	
com	que	ele	se	adaptou.	

	 Paula	 Santos,	 a	 família	 e	 o	 sol	 foram	duas	 das	
coisas	que	mais	lhe	fizeram	falta.	

	 José	 acha	 que	 quando	 chegou	 à	Bélgica	 existia	
mais	união	entre	a	comunidade	portuguesa,	mas	também	
compreende	 que	 em	 todas	 as	 comunidades	 existe	 uma	
evolução	pois,	de	uma	forma	geral	a	vida	também	muda,	
até	nas	próprias	famílias	cada	vez	as	pessoas	se	afastam	
mais.	A	sociedade	vive	de	maneira	diferente,	tudo	passa	
mais	depressa,	acabamos	por	não	dar	atenção	nem	valor	
ao	que	na	verdade	interessa.	

	 O	 regresso	 a	 Portugal	 é	 uma	 incógnita.	 Paula	
Santos	vai	várias	vezes	a	Portugal	e	a	vontade	de	voltar	
está	sempre	mais	presente.	

	 José	 Santos	 diz	 que	 ainda	 não	 se	 focou	 nisso,	
mas	obviamente	que	vai	ser	lá	o	final	da	aventura.	Afinal	
Portugal	é	e	sempre	será	Portugal.

www.Santifer.be 
Rue	des	Français,	133	-	6020	Dampremy

Paulo	Carvalho
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POLÍTICA

CABO VERDE ELEGE JOSÉ MARIA 
NEVES, O PRESIDENTE QUE QUER
«DIALOGAR COM TODOS»

 Cabo	 Verde	 elegeu,	 José	 Maria	 Neves	 para	
presidente	da	república,	com	51,5%	dos	votos,	de	acordo	
com	 os	 dados	 do	 apuramento	 provisório.	 O	 antigo	
primeiro-ministro	 ganhou	 assim	 na	 primeira	 volta	 as	
eleições	 presidenciais	 deixando	 para	 trás	 o	 principal	
opositor,	Carlos	Veiga,	com	42,6%	da	votação.

	 No	 discurso	 de	 vitória,	 José	 Maria	 Neves	
salientou	 a	 missão	 de	 unir	 o	 país.	 O	 presidente	 eleito	
admitiu	já	que	vai	“dialogar	com	todos”	tendo	em	vista	a	
recuperação	económica	Cabo	Verde.

	 “Trabalharei	para	unir	os	cabo-verdianos.	Serei	o	
presidente	de	todos	os	cabo-verdianos.	Serei	um	árbitro	
imparcial,	 um	 fiscalizador	 da	 ação	 governamental,	
um	 apaziguador	 de	 conflitos,	 um	 presidente	 que	 irá	
colaborar	com	o	governo	e	 com	as	autoridades	 locais	e	
com	a	sociedade	cabo-verdiana”,	afirmou	o	sucessor	de	
Jorge	Carlos	Fonseca,	do	MpD,	na	presidência	do	país.	

	 Segundo	 dados	 atualizados	 às	 21h00	 (hora	
local)	pela	Direção	Geral	de	Apoio	ao	Processo	Eleitoral	
(DGAPE)	e	pela	Comissão	Nacional	de	Eleições	 (CNE),	
José	Maria	Neves	contabilizava	93.149	votos,	enquanto	
Carlos	Veiga,	 também	antigo	primeiro-ministro	(1991	a	
2000),	voltou	a	falhar	a	eleição,	pela	terceira	vez	(2001	e	
2006),	garantindo	77.018	votos.

	 Nestas	 sétimas	 eleições	 presidenciais	 o	
candidato	Casimiro	de	Pina	arrecadou	até	ao	momento	
(97%	das	mesas	apuradas)	3.254	votos	(1,8%),	Fernando	
Rocha	Delgado	2.509	votos	(1,4%),	Hélio	Sanches	2.102	
votos	(1,2%),	Gilson	Alves	1.546	votos	(0,9%)	e	Joaquim	
Monteiro	1.365	votos	(0,8%).

	 Apurada	 a	 esmagadora	 maioria	 das	 mesas,	
foram	 também	 conhecidos	 os	 números	 da	 abstenção,	
com	51,7%	dos	eleitores	a	optarem	por	ficar	em	casa.

	 Numa	 declaração	 pelas	 21h10	 locais,	 Carlos	
Veiga	 admitiu	 o	 resultado	 e	 disse	 que	 já	 felicitou	
telefonicamente	 José	 Maria	 Neves	 “pela	 eleição	 a	
Presidente	da	República”.

	 “O	povo	falou	e	a	democracia	triunfou”,	afirmou	
Carlos	Veiga,	que	nesta	candidatura	contou	com	o	apoio	
do	 Movimento	 para	 a	 Democracia	 (MpD,	 no	 poder)	 e	
da	 União	 Caboverdiana	 Independente	 e	 Democrática	
(UCID).
	 Atualmente	professor	universitário,	 José	Maria	
Neves,	 61	 anos,	 contou	nesta	 candidatura	 com	o	 apoio	
do	 Partido	 Africano	 da	 Independência	 de	 Cabo	 Verde	
(PAICV,	oposição),	que	liderou	e	pelo	qual	foi	primeiro-
ministro	de	2001	a	2016.

	 José	 Maria	 Neves	 já	 foi	 dirigente	 partidário	 –	
presidente	 do	 PAICV	 e	 militante	 há	 cerca	 de	 40	 anos	
-,	 deputado	 nacional,	 presidente	 de	 câmara	 (Santa	
Catarina)	e	ministro.

	 Esta	foi	a	primeira	vez	que	Cabo	Verde	registou	
sete	 candidatos	 à	 presidência	 da	 república	 em	 eleições	
diretas.	 Até	 aqui,	 o	 máximo	 registado	 era	 de	 quatro	
candidatos.

	 A	 eleição	 de	 José	Maria	 Neves	 já	 foi	 felicitada	
pelo	 presidente	 da	 república	 de	 Portugal.	 Ao	 telefone,	
Marcelo	 Rebelo	 de	 Sousa	 foi	 também	 convidado	 para	
estar	presente	na	tomada	de	posse.

EuroNews
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LEIS ECONOMIA

AS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, 
RESUMEM O CONJUNTO DAS RELAÇÕES 
ENTRE AS PARTES CONTRATANTES – 
RECOMENDA-SE.

 Não	 são	 ainda	 obrigatórias	 por	 lei,	 no	 entanto	
é	uma	 ferramenta	cada	vez	mais	 incontornável,	porque	
não	prevenir,	em	caso	de	não	utilização	desta	ferramenta	
as	partes	ficarão	sujeitas	a	legislação	geral	na	matéria.

	 A	 sua	 utilização	 na	 forma	 da	 lei	 pode	 ser	
adaptada	 ao	 caso,	 sendo	 favorável	 ao	 seu	 proponente,	
com	as	devidas	reservas,	elas	serão	em	todo	caso	únicas	
adaptadas	a	cada	utilização	especifica.

 Como as redigir: 
 Escritas em letras visíveis e legíveis, de 
maneira	 clara	 e	 compreensível,	 sem	 interpretações	
diversas.

	 Em	 língua	 que	 os	 contratantes	 conheçam,	 as	
clausulas	devem	ser	válidas	na	forma	da	lei,	a	igualdade	
deve	 prevalecer,	 nenhuma	 clausula	 pode	 beneficiar	 ou	
prejudicar	sem	medida	ou	justificação	uma	das	partes.

 Quanto às clausulas a titulo de estudo 
podemos propor: 
 As formas de pagamento,	 aplicação	 de	
penalidades	 por	 pagamento	 atrasado,	 a	 taxa	 legal	
utilizada	 para	 o	 efeito,	 uma	 eventual	 indenização	 fixa	
por	 um	 eventual	 atraso	 da	 prestação	 efetuada	 ou	 da	
contraprestação.

 A reserva da propriedade	 o	 vendedor	
reserva-se	o	direito	de	propriedade	até	ao	momento	da	
liquidação	integral	da	soma	contratada.

 Transporte, entrega, transferência de 
riscos

	 Em	caso	de	litigio	entre	as	partes,	a	definição	do	
momento	é	de	importância	fulcral,	assim	detalhar	pode	
ser	importante.	

 Retratação e retorno de produtos ou afins
	 A	 sua	 previsibilidade	 é	 relevante	 por	 evitar	
maiores	prejuízos	em	caso	de	discussão	neste	ponto	aqui	
referenciado.	

 Determinação da jurisdição competente 
em caso de diferendo entre as partes.   
	 Isto	pode	evitar	que	as	empresas	sejam	obrigadas	
a	 submeter-se	 a	 tribunais	 estrangeiros	 para	 dirimir	
os	 seus	 diferendos,	 nomeadamente	 entre	 parceiros	
internacionais.	

 Clausula de exoneração ou limitação de 
responsabilidade
	 Ajuda	 a	 limitar	 a	 responsabilidade	 económica	
em	face	do	negócio	jurídico	efetuado.		

 Aceitação das clausulas das condições 
gerais
	 Para	 serem	 aplicáveis	 as	 clausulas	 devem	 ser	
aceites	pela	parte	contratante,	a	aceitação	deve	ser	tácita	
ou	expresso.	

	 A	menção	que	uma	fatura	é	aceite	a	partir	da	não	
contestação,	deve	ser	paga.	

	 O	presente	estudo	não	é	exaustivo,	mas	pretende	
ser	 útil	 no	 sentido	 de	 prever	 problemas	 antes	 do	 seu	
aparecimento	na	prestação	de	serviços	ou	qualquer	tipo	
de	relação	contratual	entre	as	partes,	bem	como	formas	
de	resolução	amigável.

	 O	 aqui	 descrito	 não	 substitui	 a	 necessária	
consulta	 jurídica	 a	 um	 profissional	 competente	 para	
evitar	anomalias	jurídicas	e	eventuais	ilegalidades.

Claudino	FERNANDES	DA	CUSTÓDIA
Avocat	Agréé	au	Barreau	Francophone	de	Bruxelles

Advogado	inscrito	à	Ordem	dos	Advogados	Portugueses

FMI PREVÊ QUE A ZONA EURO CRESÇA 
5% EM 2021
A palavra de ordem volta a ser «crescimento».

	 Depois	de	uma	quebra	de	6,3%	em	2020,	O	FMI	
espera	que	a	zona	euro	cresça	5%,	em	2021	e	4.3%,	em	
2022.

	 Mas	será	um	crescimento	desigual,	com	a	Irlanda	
a	destacar-se	no	grupo	dos	19.	A	Irlanda	vai	crescer	13%,	
em	2021	seguida	de	longe	pela	Estónia,	que	cresce	8,5%

	 O	 menor	 crescimento	 regista-se	 na	 Finlândia	
com	3%	 e	 no	 chamado	motor	 da	Europa,	 a	Alemanha,	
que	não	vai	além	dos	3,1%

	 Segundo	 o	 Fundo	 Monetário	 Internacional,	
a	 economia	 portuguesa	 vai	 crescer	 4,4%	 este	 ano,	 um	

pouco	abaixo	das	previsões	do	governo,	que	aponta	para	
um	crescimento	de	4,8%.

	 Perguntamos	 ao	 Diretor	 do	 Departamento	
Europeu	do	FMI,	Alfred	Kammer,	que	riscos	existem	face	
à	inflação	que	a	Europa	está	a	enfrentar?

	 Alfred	Kammer:	 “Temos	 uma	 situação	 especial	
a	nível	mundial,	mas	particularmente	na	Europa,	onde	
os	 preços	 do	 gás	 natural	 aumentaram	 5	 vezes.	 Há	
circunstâncias	 especiais	para	 isto	 -	mais	uma	vez,	uma	
forte	 procura,	 porque	 em	 alguns	 espaços	 as	 energias	
renováveis	não	entraram	em	linha,	tivemos	na	realidade	
verões	quentes	e	invernos	frios,	o	que	reduziu	os	stocks.	
E	 tínhamos	 alguns	 problemas	 do	 lado	 da	 oferta.	 Na	
verdade,	esperamos	que	estas	questões	e	estas	limitações	
estejam	resolvidas	até	ao	segundo	trimestre	do	próximo	
ano”.

	 Euronews:	 Há	 milhões	 de	 europeus	 a	 entrar	
no	 inverno	 frio,	 vendo	 esta	 inflação	 -	 impulsionada	
massivamente	pelos	preços	da	energia	-	a	subir.	Há	algo	
que	possa	ser	 feito	para	ajudar	os	europeus	durante	os	
próximos	meses?

	 A.K:	 “Há	 várias	 questões	 que	 podem	 ser	
abordadas.	 Do	 lado	 energético,	 temos	 vários	 governos	
europeus	 já	 a	 tomar	medidas	 para	 proteger	 as	 pessoas	
mais	 vulneráveis	 e	 de	 baixos	 rendimentos	 contra	 este	
pico	 dos	 preços	 da	 energia.	 E	 essas	 são	 as	 medidas	
políticas	apropriadas”.

EuroNews



14

CLIMA

FUTURO INCERTO DA HUMANIDADE: 
COMO LIMITAR O AQUECIMENTO GLOBAL?
Redução pela metade na emissões de CO2 até 2030 é 
o primeiro passo, mas caminho para atingir tais metas 
é considerado bem ‘espinhoso’ por envolver escolhas 
radicais
 
	 A	 ciência	 é	 clara:	 para	 limitar	 o	 aquecimento	
global	a	+1,5	grau,	devemos	primeiro	reduzir	as	emissões	
de	 CO2	 pela	 metade	 até	 2030.	 O	 caminho	 para	 esse	
objetivo	 é	 mais	 espinhoso,	 porém,	 porque	 envolve	 um	
leque	 de	 escolhas	 radicais	 para	 transformar	 todos	 os	
setores	da	economia.

	 De	 acordo	 com	 o	 relatório	 de	 2018	 dos	
especialistas	 do	 Painel	 Intergovernamental	 sobre	
Mudanças	Climáticas	(IPCC,	na	sigla	em	inglês),	para	se	
respeitar	o	objetivo	ideal	do	Acordo	de	Paris	e,	portanto,	
não	ultrapassar	+1,5	grau	em	comparação	com	a	era	pré-
industrial,	o	mundo	deve	reduzir	as	emissões	de	CO2	em	
45%	 até	 2030,	 em	 comparação	 com	 2010,	 e	 continuar	
seus	esforços	para	alcançar	a	neutralidade	de	carbono	por	
volta	de	2050.

 Por onde começar?
	 Diante	dessa	tarefa	titânica	e	assustadora,	pode-
se	ficar	tentado	a	enfrentar	uma	coisa	de	cada	vez.	Não	
há	tempo	para	isso,	insistem	os	especialistas.	“Devemos	
fazer	tudo	ao	mesmo	tempo	e	imediatamente”,	diz	Anne	
Ohloff,	uma	das	autoras	do	relatório	anual	da	ONU-Meio	
Ambiente,	que	mede	a	lacuna	entre	os	compromissos	dos	
Estados	e	as	reduções	reais	de	emissões.

	 Energia,	 agricultura,	 construção,	 transporte,	
indústria	 e	 florestas:	 de	 acordo	 com	 a	 ONU-Meio	
Ambiente,	 esses	 seis	 setores	 têm	um	potencial	 que,	 em	
conjunto,	pode	reduzir	as	emissões	de	todos	os	gases	de	
efeito	estufa	(CO2,	metano,	NO2,	etc.,	todos	medidos	em	
CO2	equivalente)	em	cerca	de	25	gigatoneladas	por	ano	
em	2030,	na	comparação	com	quase	60	ao	todo,	por	ano,	

nos	dias	atuais.

 Energia, o ponto nevrálgico
	 Apesar	 de	 tudo,	 se	 tivéssemos	 de	 começar	 de	
algum	lugar,	a	produção	de	eletricidade	-	um	importante	
setor	de	emissões	-	parece	um	bom	ponto	de	partida.

	 “Por	ser	o	setor	com	maior	potencial	de	redução	
e	por	 termos	as	 tecnologias	para	 isso,	é,	antes	de	 tudo,	
uma	questão	de	vontade	política”,	considera	Anne	Ohloff.	
A	 eletricidade	 sem	 carbono	 também	 teria	 um	 impacto	
positivo	em	todos	os	setores.	No	centro	dessa	transição,	
está	o	 carvão.	 “As	usinas	 a	 carvão,	que	 respondem	por	
40%	 das	 emissões	 da	 geração	 de	 energia,	 devem	 ser	
eliminadas	 em	 duas	 décadas”,	 argumenta	 Matthew	
Gidden,	pesquisador	da	Climate	Analytics.

	 Na	 agricultura,	 deve-se	 atacar	 os	 pesticidas	
responsáveis	 pelas	 emissões	 de	 dióxido	 de	 nitrogênio	
(NO2)	 e	 “mudar	 as	 dietas,	 comendo	 menos	 carne”,	
insiste	 Matthew	 Gidden,	 referindo-se,	 em	 particular,	
à	 carne	 bovina,	 uma	 vez	 que	 as	 vacas	 geram	 emissões	
significativas	de	metano.

 Mudanças climáticas e as catástrofes
	 “Cúpula	 de	 calor”	 sobre	 a	 América	 do	 Norte,	
inundações	na	Europa	Ocidental,	incêndios	florestais	no	
Mediterrâneo,	 furacão	 devastador	 nos	Estados	Unidos.	
Tantas	 catástrofes	 recentes	 “seriam	 impossíveis	 sem	as	
mudanças	climáticas	causadas	pelo	homem”,	advertiu	o	
secretário-geral	da	ONU,	António	Guterres,	em	meados	
de	setembro.

	 Em	 julho,	 Alemanha	 e	 Bélgica	 sofreram	
inundações	 catastróficas,	 com	 mais	 de	 200	 mortos	 e	
bilhões	 de	 euros	 em	 danos.	 Um	 episódio	 que	 viu	 sua	
probabilidade	 de	 ocorrência	 aumentar	 de	 20%	 para	
900%	por	causa	do	aquecimento,	ainda	segundo	a	WWA.

 Uma pandemia por ano?
	 A	queda	nas	emissões	registradas	em	2020	pelo	
confinamento	 e	 pelo	 desligamento	 da	 economia	 é	 da	
mesma	ordem	de	magnitude	que	a	redução	média	anual	
das	emissões	de	gases	de	efeito	estufa	que	seria	necessária	
entre	2020	e	2030,	ou	-7,6%	segundo	a	ONU.

	 “É	um	pouco	enganador”,	estima	Henri	Waisman.	
“Não	vamos	ter	uma	redução	nas	emissões	da	noite	para	
o	dia”,	mas	“devemos	estabelecer	hoje	todas	as	condições	
para	que	 caiam	o	mais	 rápido	possível”,	 insiste.	 “Parar	
as	economias	não	é	a	solução”,	acrescenta	Anne	Ohloff.	
“Temos	que	mudar	as	economias”,	completa.

Dom Total
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COVID-19

FUNDAÇÃO GATES VAI PAGAR MAIS DE 
100 MILHÕES PARA ACELERAR ACESSO 
A MEDICAMENTO CONTRA COVID-19

	 A	 Fundação	 Bill	 e	 Melinda	 Gates	 assumiu	
gastar	120	milhões	de	dólares	(103,05	milhões	de	euros)	
para	 acelerar	 o	 desenvolvimento	 da	 versão	 genérica	
do	medicamento	 via	 oral	 da	Merck	 &	 Co’s.	 O	 objetivo	
é	 assegurar	 que	 os	 países	 que	 apresentem	 baixos	
rendimentos	 tenham	 acesso	 a	 um	 meio	 de	 combate	
contra	o	vírus,	revela	a	“Reuters”.

	 A	associação	quer	reduzir	as	diferenças	entre	os	
países	 ricos,	que	 tiveram	rápido	acesso	às	 vacinas	 e	 ao	
medicamento	molnupiravir,	pretendendo	que	o	resto	do	
mundo	também	seja	imunizado	contra	o	vírus.

	 “Para	terminar	com	esta	pandemia,	precisamos	
de	 assegurar	 que	 todos,	 independentemente	 de	 onde	
vivem	 no	mundo,	 têm	 acesso	 da	 produtos	 que	 podem	
salvar	a	saúde”,	admitiu	Melinda	French	Gates.

	 O	 financiamento	 da	 Fundação	 Gates	 será	
dirigido,	 diretamente,	 para	 ajudar	 a	 farmacêutica	 a	
acelerar	 a	 produção	 do	 medicamente	 genérico,	 bem	
como	a	preparar	possíveis	entraves	regulatórios.

	 Estima-se	que	o	custo	do	lançamento	da	versão	
genérica	da	Merck	&	Co’s	custe	500	milhões	de	dólares	
(429,32	milhões	de	euros)	para	 lançar	para	o	mercado.	
Assim,	 o	 dinheiro	 dos	 Gates	 servirá	 para	 atenuar	 este	
valor.

	 Já	foram	emitidos	oito	pedidos	para	perceber	se	
oito	 farmacêuticas	 indianas,	 já	 licenciadas	 pela	Merck,	
conseguem	 capacidade	 para	 produzir	 o	 medicamento	
administrado	 por	 via	 oral.	 Apesar	 das	 farmacêuticas	
ainda	não	terem	divulgado	o	plano	de	ataque,	estima-se	
que	 estas	 consigam	produzir	 dez	milhões	 de	 doses	 por	
mês,	enquanto	a	Merck	previa	a	produção	de	20	milhões	
de	doses	no	próximo	ano.

	 Caso	 o	 medicamento	 seja	 aprovado,	 a	
administração	 das	 primeiras	 doses	 pode	 acontecer	 no	
primeiro	trimestre	de	2022.
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UNIÃO EUROPÉIA

PARLAMENTO EUROPEU QUER 
ABORDAGEM UNIDA PARA ALIVIAR 
IMPACTO DOS PREÇOS DA ENERGIA
Eurodeputados apelam ao Conselho Europeu para 
enfrentar a crise dos preços da energia e defendem que 
o caminho passa por integrar as energias renováveis no 
cabaz energético da Europa, reduzindo paralelamente 
a dependência energética do continente.

 O	 Parlamento	 Europeu	 exorta	 o	 Conselho	
Europeu	a	enfrentar	a	 crise	dos	preços	da	energia,	que	
será	tema	da	reunião	dos	dirigentes	da	União	Europeia,	
que	arranca	amanhã	e	se	prolonga	até	sexta-feira.

	 Num	debate	 esta	quarta-feira,	 em	Estrasburgo,	
que	contou	com	a	presença	da	presidente	da	Comissão	
Europeia,	 Ursula	 von	 der	 Leyen,	 e	 do	 ministro	 dos	
Negócios	Estrangeiros	Anže	Logar,	em	representação	da	
presidência	 eslovena	 do	 Conselho	 da	 União	 Europeia,	
os	eurodeputados	defenderam	uma	“abordagem	unida”	
para	aliviar	a	pressão	dos	preços	da	energia	nas	famílias	
e	empresas	europeias.

	 Os	 chefes	 de	 Estado	 e	 de	 Governo	 da	 União	
Europeia	vão	reunir-se-ão	em	Bruxelas	esta	quinta-feira	
e	sexta-feira	para	vários	temas,	entre	os	quais	o	recente	
aumento	dos	preços	da	energia.	Segundo	a	agenda	está	
previsto	que	sejam	avaliadas	as	medidas	que	podem	ser	
tomadas	tanto	a	nível	nacional	como	a	nível	europeu	para	
fazer	face	às	repercussões	deste	aumento	dos	preços.

	 Para	 a	 maioria	 dos	 eurodeputados,	 o	 caminho	
passa	 por	 integrar	 as	 energias	 renováveis	 no	 cabaz	
energético	 da	 Europa,	 reduzindo	 paralelamente	 a	
dependência	 energética	 do	 continente,	 ajudando	 a	
promover	a	acção	climática	da	União	Europeia.

	 Esta	quarta-feira,	Ursula	von	der	Leyen	assumiu	
que	 a	 União	 Europeia	 está	 demasiado	 dependente	
das	 importações	 de	 gás,	 salientando	 que	 devido	 ao	
aumento	do	preço	do	gás,	“muitas	famílias	estão	a	sentir	
dificuldades	 para	 conseguir	 pagar	 as	 contas”	 e	 existem	
empresas	“em	risco	de	fechar”.

	 Os	 dirigentes	 da	 União	 Europeia	 vão	 ainda	
debater	a	Covid-19,	a	transformação	digital,	mas	também	
os	preços	da	energia,	a	migração	e	as	relações	externas,	
pelo	 que	 os	 eurodeputados	 apelam	 a	 que	 o	 Conselho	
Europeu	 tome	 uma	 direção	 política	 “clara”	 sobre	 a	
questão	do	respeito	ao	Estado	de	Direito,	na	sequência	
do	 debate	 de	 terça-feira,	 que	 contou	 com	 o	 primeiro-
ministro	polaco,	Mateusz	Morawiecki.	Em	cima	da	mesa	
está	 a	 ativação	do	procedimento	de	 infração,	 em	que	a	
Comissão	 contesta	 legalmente	 a	 decisão	 do	 Tribunal	
Constitucional	polaco;	o	mecanismo	de	condicionalidade	
e	outros	instrumentos	financeiros;	e	o	procedimento	do	
artigo	7º.
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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

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
Keitskestraat,	26
1703	Schepdaal
Tel:	0471	18	49	60

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

Société Juridique
Rue	Aux	Laines,	70	-	Salle	11
1000	Bruxelles
Tel:	0477	44	40	34

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




