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Caros leitores,
A FEPB em tempo de pandemia pretende
trazer uma palavra de respeito e solidariedade aos
que perderam entes queridos vitimas deste virus
(SARS 2 COVID 19), todos e cada um somos chamados a colaborar neste
processo civico de prevenir o contagio, seguindo as diretivas das autoridades de
saude belgas e trabalhando com responsabilidade, proteja-se.
Aqui na FEPB realizamos parte da nossa missão humana, pautando por
melhores condições para todos nós portugueses.
Aqui mostramos à sociedade que é possível crescer com qualidade,
contribuindo de forma marcante para que todos nós consigamos cumprir o
nosso destino.
Para nós da equipa, a FEPB é muito mais que uma federação, é uma
casa. Temos orgulho de construir diariamente essa história e fazer parte do
legado que ainda perdurará por muitos e muitos anos.
Foi com muito orgulho que aceitei fazer parte desta casa, desde já
agradeço imensamente o convite e toda confiança em mim depositada. Desejo a
todos uma boa leitura.

Distribuição:

Portugalnet Consulting sprl

Por Luis Carlos Moreira
Administrador

Para receber
A FEDERAÇÃO em casa
Enviar este formulário preenchido
e 3€ em selos de correio para a seguinte morada:
F.E.P.B.
Ch. de Ruisbroek, 83
1190 Bruxelles
Nome completo:

________________________
________________________
Endereço:

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

FEPB
Federação dos Empresários
Portugueses na Bélgica
Chaussée de Ruisbroek, 83
1190 Bruxelles (Belgique)
Tel: +32 (0)492 08 05 04
Site internet: www.fepb.be
E-mail: info@fepb.be
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EMPRESÁRIO

EMPRESÁRIO
nome desse seu amigo de quem guarda muitas saudades.
Embora tenham mantido o estabelecimento alguns anos,
não tinha muitos conhecimentos na área, foi a amizade
ao socio e à família deste que o fez continuar. Quando
o Sr. André faleceu saiu da sociedade ficando a esposa
do mesmo com o negócio. O seu objetivo seria sempre
a construção, local onde poderia ganhar mais dinheiro e
assim a família do amigo continuaria com o negócio que
se prolongou por muitos anos.

INTER GEBOUW

Trabalhou numa empresa com gerência
portuguesa durante 10 anos como socio ativo até que
surgiu a possibilidade de constituir a sua própria empresa
a BATI TUGA com um familiar, empresa de construção
geral. Anos mais tarde saiu da empresa e vendeu a sua
parte ao seu sócio.

Paulo Ramos é natural de Vila Real, aldeia de
Sanguinhedo, chegou à Bélgica no dia 1 de maio de 1989
com apenas 16 anos de idade. Ainda estudava e a viagem
que era apenas um passeio nas férias da escola tornarse-ia numa viagem para muitos anos. A verdade é que,
ironia do destino ou não, foi ficando por cá e foi ficando
até aos dias de hoje.

Entretanto, assumiu outra empresa, de um
colega flamengo, mas que estava inativa a PSS. Essa
empresa foi também vendida, pois a empresa PSS
obteve muitos contratos, mas infelizmente houve um
grande numero de clientes que não cumpriu com as
suas obrigações financeiras, e deixaram a empresa numa
situação financeira complicada e sem possibilidade de
cumprir os seus objetivos.

Paulo Ramos

Pensou ainda em regressar para cumprir o serviço
militar, mas até aí o seu destino estava marcado para
não ir embora, pois assim sendo ficou livre de cumprir
o serviço militar... O motivo não foi por ter alguma
incapacidade, mas porque os cidadãos nascidos no seu
ano passaram à reserva. Ficou um pouco dececionado,
pois um dos seus sonhos era cumprir e seguir a carreira
militar, mas assim sendo tudo foi alterado e não haveria
volta a dar. Acabou por ficar na Bélgica onde já tinha uma
irmã.

Em 2015 constitui a sua própria empresa, a
INTER GEBOUW, também na área da construção. Em
todos estes anos dedicados a construção são muitos os
clientes que ainda o seguem. Foram passando de empresa
para empresa e afirma que tem clientes que já o seguem
há mais de 20 anos.

colaboração de 20 funcionários.
Ao fim de todos estes anos continua com o
pensamento em Portugal mas nas suas palavras “ ...
o dinheiro está aqui”. Sobre Portugal pensa que vai
solucionar esse problema brevemente, pois recebeu
algumas propostas para avançar com grandes obras em
Portugal e assim poderá passar algum tempo por cá e por
lá. Já tem uma empresa constituída em Portugal para
assumir esses projetos, que neste momento ainda está
inativa.
Paulo Ramos acha que a emigração mudou
muito, já não existe aquele coração amigo de há 30 anos.
Naquela altura íamos bater à porta de um amigo, fosse
pelo que fosse eramos logo ajudados. Hoje em dia é tudo
muito diferente, as pessoas ficaram mais egoístas. Até
mesmo os próprios funcionários que trabalharam para
ele acabam por não reconhecer o bem que receberam. Diz
que é com grande pena que, muitas vezes, se vê obrigado
a empregar pessoas de outras nacionalidades quando na
verdade preferia dar opção à nossa comunidade. Mas
tem esperança que tudo possa melhorar.

www.intergebouw.be

Chaussée de Ruisbroek, 83/3
1190 Forest
Tél: +32 486 562 831
E-mail: contact@intergebouw.be

O grande volume de negócios da empresa está
na zona flamenga da Bélgica. Gosta de salientar alguns

Começou a trabalhar na construção, lembra que
na altura mal podia com um saco de cimento que eram
na altura de 50 kg, mas nunca desistiu. As saudades de
Portugal eram muitas, mas sabia que neste país poderia
ter uma vida melhor. O pensamento era sempre o mesmo
“no próximo ano vou-me embora”, mas foi ficando.
Foi aprendendo a arte e com 18 anos de idade
já era chefe de uma empresa com gerência portuguesa.
Ajudaram-no muito e fica eternamente grato pois foi
quem lhe deu a mão e acreditaram no seu potencial. O
voto de confiança que davam a um jovem daquela idade
era um risco muito grande, mas foi essa a alavanca para o
futuro promissor que tem agora no ramo da construção.
Mais tarde investiu, em sociedade com outro
português, na abertura de um comércio “Café André” o

4

clientes, mesmo sabendo que dispensam apresentações
pela sua presença no mercado, como a DEMOCO, BEZIX,
AIMENS ou ainda, antes de ser vendida a BEZIX entre
outras subcontratadas.
A empresa contou sempre, em média, com a
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ECONOMIA

TURISMO
DBRS. PORTUGAL É O QUARTO PAÍS DA
ZONA EURO MAIS EXPOSTO À QUEBRA
NO SETOR DO TURISMO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL. PORTUGAL
REGISTA O TERCEIRO MAIOR RECUO
HOMÓLOGO DA UE

Mais expostos do que Portugal, só a a Grécia,
Chipre e Malta. O turismo pesa 16,5% no PIB nacional,
com este setor a representar 18,6% do total da população
empregada. Os turistas estrangeiros pesam também 70%
nos gastos totais de turistas em Portugal.

A produção industrial recuou em julho na zona
euro e na União Europeia (UE), face ao mês homólogo,
com Portugal a registar a terceira maior quebra homóloga
(-9,6%) e a maior subida mensal (11,9%), segundo o
Eurostat.

A agência pesou oito indicadores para concluir
que Portugal está na quarta posição (com uma pontuação
de 0,8%), com o ranking a ser liderado pela Grécia (1,3
pontos), Chipre (1,2) e Malta (0,9). Depois de Portugal,
surgem Espanha (0,3) e Itália (0,2).

Em julho, a produção industrial caiu 7,7% na
zona euro e 7,3% na UE, face ao mesmo mês de 2019,
tendo as maiores baixas sido observadas na Dinamarca
(-13,6%), Alemanha (-11,6%) e Portugal (-9,6%).

No outro topo da tabela, surgem os países menos
afetados pela quebra do turismo, por a sua economia não
estar tão dependente: Alemanha (-0,8), Bélgica (0,7),
Finlândia (0,7) e França (-0,7).
“Os resultados indicam que as economias do sul
da Europa são mais vulneráveis à queda do turismo. A
indústria do turismo representa uma fonte significativa de
rendimentos e emprego em países como a Grécia, Chipre,
Malta, Portugal, Espanha e Itália”, aponta a DBRS.

Analisando os dados de Portugal, o turismo
pesa 16,5% no PIB nacional, com este setor a empregar
18,6% do total da população empregada. Os turistas
estrangeiros também pesam 70% nos gastos totais de
turistas em Portugal, e os trabalhos temporários no setor
pesam 36% no total de empregos do turismo. Do total
de trabalhadores do setor, 35,5% contam com baixas
qualificações, aponta a DBRS. Já os turistas de fora da
União Europeia, incluindo o Reino Unido, pesam 17,7%
no total de turistas.

A Irlanda (+15,6%), Polónia (+0,9%) e Letónia
(+0,1%) foram os únicos Estados-membros onde o
indicador subiu.
Face a junho, a produção industrial aumentou
4,1% tanto na zona euro quanto na UE, com Portugal
a liderar as subidas no indicador (11,9%), seguindo-se
Espanha (9,4%), e Irlanda (8,3%).

Os únicos recuos na variação em cadeia foram
observados na Dinamarca (-4,9%), na Letónia (-0,8%) e
na Bélgica (-0,5%).
Fonte: www.noticiasaominuto.com

“Em contraste, Alemanha, Bélgica, Finlândia,
França e Eslováquia são menos vulneráveis ao choque de
turismo”, segundo a agência financeira.

Na União Europeia, o setor do turismo e viagem
contribui diretamente e indiretamente, para 9,5% do PIB
total, com 22 milhões de postos de trabalho (11,2% do
emprego total).
Segundo a DBRS, a Europa é a região mais visita
no mundo por turistas, sendo responsável por 51% do
total de viagens internacionais no mundo.
De acordo com a OCDE, a pandemia da Covid-19
vai provocar uma quebra de 60% a 80% neste setor. Só
entre janeiro e maio, as chegadas internacionais à Europa
caíram 58%.
Fonte: O Jornal Económico
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IMPOSTOS

IMPÔTS
L’Administration fiscale a essayé de contrer cette
décision via une circulaire mais elle a rapidement été
rappelé à l’ordre par la Commission européenne au motif
que le régime fiscal belge violerait la libre circulation des
capitaux.
Dans un communiqué de presse du 22 mars
2012, la Commission européenne fait ressortir le fait
que le revenu imposable d’un bien immobilier belge
ne représente, en général, que 20 à 25% du revenus
imposable d’un bien immobilier comparable situé à
l’étranger.

BIENS IMMOBILIER A L’ETRANGER

Que faut-il déclarer à l’impôt des Personnes Physiques
Selon l’article 5 du Code d’Impôt sur les Revenus
de 1992 (en abrégé CIR92), les résidents belges doivent
déclarer leurs revenus mondiaux, ce qui inclus les revenus
de biens immobilier situés à l’étranger :

•

•

Pour les biens qui ne sont pas loués : Il faut
déclarer la « valeur locative », soit le loyer brut
moyen annuel suivant les usages du pays et la
situation du bien (Article 7 § 1er, 1°, b CIR92) ;
Pour les biens qui sont loués : Il faut déclarer le
montant total des loyers et des avantages locatifs
(Article 7 § 1er, 2°, d CIR92) moins l’impôt déjà
payé à l’étranger.

Pour les biens immobiliers belges (donnés en
location, ou non), la base imposable est fixée en fonction
du RC (Article 7 § 1er, 1°, a-c CIR92), ce qui est beaucoup
plus avantageux.
Suite à un arrêt, du 11 septembre 2014, de la Cour
de justice, la Cour d’appel d’Anvers a jugé que la législation
belge est contraire à la libre circulation des capitaux et que
pour un bien immobilier français non donnée en location,
le montant à déclarer doit être déterminé en fonction de
la « valeur locative » française de laquelle doit être déduit
l’impôt français déjà payé.
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IMÓVEIS NO ESTRANGEIRO

O que deve ser declarado para o Imposto de Rendimentos
Pessoal
De acordo com o Artigo 5 do Código do Imposto
sobre Rendimentos de 1992 (abreviado CIR92), os
residentes na Bélgica devem declarar os seus rendimentos
mundiais, o que inclui a renda de imóveis localizados no
exterior:

•

Sur base de ce communiqué de presse, la Cour
d’appel de Liège a conclu, dans son arrêt du 28 juin 2017,
que le revenu immobilier à déclarer en Belgique ne peut
représenter que 22,50% de la valeur locative du bien
immobilier étranger.
Le 8 novembre 2018, la Commission européenne
a mis la Belgique en demeure de faire le nécessaire afin de
mettre un terme à la violation du droit européen, faute de
quoi, elle serait, à nouveau citée devant la Cour de Justice.
En raison de la chute du gouvernement, fin 2018, ce délai
n’a pas pu être respecté.
Aux vues de ce qui précède, la législation belge,
actuelle, ne peut plus servir de base pour déterminer
le revenu imposable à déclarer pour un bien situé à
l’étranger.

•

Para bens que não se encontram arrendados:
Deve declarar o “valor da renda”, ou seja,
a renda média bruta anual de acordo com
os costumes do país e a situação do imóvel
(artigo 7.º § 1, 1 °, b CIR92); Para bens que se
encontram arrendados: Deve declarar o valor
total das rendas e benefícios do arrendamento
(Artigo 7 § 1, 2 °, d CIR92) menos o imposto já
pago no exterior.
Para os bens imóveis belgas (arrendados ou
não), a base tributável é fixada de acordo com o
RC (artigo 7º § 1, 1 °, a-c CIR92), o que é muito
mais vantajoso.

Na sequência de um acórdão de 11 de setembro
de 2014, do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Recurso de
Antuérpia decidiu que a legislação belga é contrária à livre
circulação de capitais e que para os imóveis franceses não
arrendados, o montante a declarar deve ser determinado
com base no “valor de arrendamento” francês, do qual
deve ser deduzido o imposto francês já pago.

A Administração Tributária tentou opor-se a esta
decisão por meio de uma circular, mas foi rapidamente
repreendida pela Comissão Europeia, alegando que o
regime tributário belga violaria a livre circulação de
capitais.
Num comunicado de imprensa datado de 22 de
março de 2012, a Comissão Europeia ressalva o facto
de que o lucro tributável de bens imóveis belgas não
representa, de maneira geral, mais do que 20 a 25% do
lucro tributável de um imóvel comparável com outro
localizado no estrangeiro.
Com base neste comunicado de imprensa, o
Tribunal de Recurso de Liège concluiu, no seu acórdão
de 28 de junho de 2017, que o rendimento imobiliário a
declarar na Bélgica pode representar apenas 22,50% do
valor de arrendamento dos imóveis estrangeiros.
Em 8 de novembro de 2018, a Comissão Europeia
notificou a Bélgica para fazer o necessário para pôr
fim à violação do direito europeu, caso contrário, seria
novamente citada perante o Tribunal de Justiça.
Devido à queda do governo no final de 2018, esse prazo
não pôde ser cumprido.
Face ao exposto, a legislação belga em vigor
já não pode servir de base para a determinação do
rendimento tributável a declarar para os bens situados
no estrangeiro.
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LEIS
DECISÕES JUDICIAIS NA BÉLGICA
Questões no seguimento de decisões juridicas
na Bélgica no que concerne a empresas portuguesas em
destacamento e a execução desta sentença ou cobrança
em Portugal.
Somos confrontados habitualmente, enquanto
advogados, com questões que concernem a execução de
decisões da justiça Belga contra empresas potuguesas e
a possibilidade desta execução ou cobrança ser feita, ou
não em Portugal.
Alguns pormenores são de análise obrigatória, em
todo caso desde janeiro 2017 este meca- nismo executório
vem sendo facilitado, isto a grosso modo implica dizer
que ninguém está escondido ou pode refutar-se de
uma execução de sentença por estar em Portugal e não
na Bélgica ou vice-versa e isto não concerne somente a
Portugal, nem somente as empresas portuguesas, más
sim todos os países da comunidade européia, na verdade
até dezembro de 2016 essa facilidade só existia para
pequenos valores limitados a pouco mais de 5.000 €, hoje
varios instrumentos juridicos tem sido desenvolvidos
num esforço europeu para aproximar as diversas formas
de procedimento nos países da comunidade européia ,
este limite passou a não existir.
Não obstante as execuções continuam a ter
que passar por disposições nacionais, a medida que um
“huissier de justiça” belga não tem competencia para
fazer executar uma sentença diretamente em Portugal,
com algumas exceções, nomeadamente ações de
alimentos julgadas e transitadas em julgado, que terão
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via de regra execução facilitada em toda a europa.
É absolutamente fundamental responder
imediatamente a toda convocatória em justiça, esta
premissa quando respeitada termina por evitar problemas
de maior relevancia, algumas empresas insistem em
manter somente um sistema de “boite à letre” por vezes
omisso quan-to à receção de correio, correndo sérios
riscos de não resposta e por consequencia de terem
julgamentos não discutidos ou sem defesa útil, à revelia.
O caminho juridico de defesa na execução
européia da empresa executada passa nécessariamente pela assistencia de um advogado, questões
prejudiciais de direito poderão ser sempre invocadas (se
existirem), o procedimento considerado como um todo,
buscando detalhes que possibilitem arguir uma qualquer
irregularidade.
Efetivamante uma gestão defensiva que inclua
uma gestão de patrimonio da empresa e pri- vado em
função do risco devem fazer parte das preocupações
de gestores e gerentes de empresas que estejam
minimamente atentos .
Uma consulta à advogado habilitado, pode evitar
complicações, convém consultar este advogado antes
para evitar problemas depois.
O Presente artigo não é exaustivo, e não substitui
uma consulta jurídica presencial à vosso advogado de
confiança, esta assim sujeito à alterações em função do
procedimento e do caso em apreço.
Por Claudino FERNANDES DA CUSTÓDIA
Avocat Agréé au Barreau Francophone de Bruxelles
Advogado inscrito à Ordem dos Advogados Portugueses
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FEPB

CAPA
auto-isolar por 14 dias após a chegada.
Os viajantes que entram na Bélgica de fora do
espaço Schengen ou de qualquer área de alto risco devem
apresentar um Formulário de Declaração de Saúde
preenchido à chegada. O formulário pode ser encontrado
neste site: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.
PDF.

RESTRIÇÃO
NA
ENTRADA
AOS
VIAJANTES QUE VIEREM PARA A
BÉLGICA
A Bélgica restringiu a entrada de todos os
viajantes que não chegam dos países do EEE, da Suíça
ou do Reino Unido. Os cidadãos da Bélgica ou desses
mesmos países ainda podem entrar, mas uma quarentena
pode ser necessária.
A Bélgica restringiu a entrada de todos os
viajantes que não chegam dos Estados-Membros do EEE,
da Suíça ou do Reino Unido.
Cidadãos, residentes permanentes e portadores
de visto de longa duração dos Estados-Membros do EEE,
Suíça e Reino Unido, e seus familiares ainda podem
entrar na Bélgica de fora desses países, mas deverão se
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A Bélgica criou um sistema de ‘semáforo’ para
rastrear países e regiões com altas taxas de incidência de
COVID-19. Os viajantes das “zonas vermelhas” deverão
se auto-isolar por 14 dias na chegada à Bélgica, enquanto
os que entram na Bélgica a partir de regiões “laranja” são
solicitados a estar em observação. A lista atualizada de
regiões pode ser encontrada neste site (em francês).
Diplomatas, trabalhadores de ajuda humanitária
e militares podem entrar no país.
Cidadãos de Andorra, Mônaco, Montenegro,
Macedônia do Norte, São Marinho, Sérvia e Cidade do
Vaticano podem entrar na Bélgica com comprovante de
viagem para o país de origem.

COMUNICADO AOS LEITORES
Caros leitores,
No intuito de vos comunicar as nossas ações e de
continuar este nosso grande projeto que é a Federação
dos Empresários Portugueses na Bélgica, anunciamos a
continuidade da Revista da nossa Federação. Contamos
com a vossa colaboração, que vem desta forma cimentar
a aproximação do quarto ano de vida da FEPB.
Ao longo destes quase quatro 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 útil 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 público em geral. Esta publicação
dá destaque à divulgação das empresas portuguesas
associadas e tem 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 atividades
profissionais, contribuindo para um maior conhecimento
e alertando para fatores que possam ser de grande
relevância. 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 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.
Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica
O Presidente
Comendador
PAULO CARVALHO

Bélgica: Atualmente há 84.924 casos ativos
de COVID-19 diagnosticados e 9.980 mortes até 28 set
2020.
www.info-coronavirus.be/nl/faq/#verplaatsen
www.be.usembassy.gov/covid-19-information/
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UNIÃO EUROPEIA
UNIÃO EUROPEIA PRESSIONA CHINA A
ABRIR MERCADO E CONCLUIR ACORDO DE
INVESTIMENTOS

“Empresas europeias devem ter acesso justo e igual ao
mercado chinês”, disse Von der Leyen.
As principais lideranças da União Europeia (UE)
pediram à China nesta segundafeira que abra ainda mais
seu mercado para as empresas do bloco e prove que está
realmente disposta a fechar um acordo de investimentos
ainda neste ano.
Após uma videoconferência de quase duas horas,
os líderes europeus também disseram que pressionaram o
presidente chinês, Xi Jinping, sobre o respeito aos direitos
humanos e a necessidade de cooperação internacional
para enfrentar a covid-19.
Como concorrente da China, a UE tem
lutado para equilibrar seus interesses comerciais e as
preocupações com os direitos humanos no território
chinês, especialmente porque o governo de Pequim tem
se tornado mais assertivo nos últimos anos.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen afirmou que as negociações comerciais e
sobre o acordo de investimentos foram intensificadas. No
entanto, apesar de alguns progressos recentes, disse que
“muito ainda precisa ser feito”.
“O mercado europeu está aberto e, em troca, as

empresas europeias devem ter acesso justo e igual ao
mercado chinês”, disse ela após a reunião com Xi.
Von der Leyen citou que setores como
comunicações, tecnologia de informação, biotecnologia e
saúde estão enfrentando muitas barreiras na China. Para
ela, a igualdade de acesso é uma questão de reequilíbrio
nas relações entre o bloco e o
“A China precisa nos convencer de que vale
a pena termos um acordo de investimento”, afirmou,
reconhecendo os esforços para que o pacto seja firmado
ainda neste ano.
O presidente do Conselho Europeu, Charles
Michel, disse que Von der Leyen e a primeira-ministra
da Alemanha, Angela Merkel, tiveram uma “discussão
bastante intensa” com Xi sobre a questões de direitos
humanos, em especial a repressão contra a minoria uigur
na província de Xinjiang.
Michel afirmou que Xi parece disposto a permitir
visitas de diplomatas europeus à região para verificar que
está acontecendo, mas não deu mais detalhes. A China
chama as acusações relativas a Xinjiang de mentiras
fabricadas por forças antiPequim.
Os líderes europeus também disseram que
expressaram a Xi preocupações em relação à nova lei de
segurança nacional imposta a Hong Kong. Além disso,
tentaram convencê-lo a ampliar a ajuda no combate
à covid-19 e a contribuir com pesquisas de possíveis
vacinas.
“É importante também continuar a entender
as origens da pandemia. Portanto, deixamos muito
claro que é importante dar à Organização Mundial da
Saúde (OMS) todas as possibilidades de conduzir suas
investigações sobre a origem da covid-19”, afirmou Von
der Leyen.
Fonte: Valor Económico
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CORONAVÍRUS

UNIÃO EUROPEIA
UNIÃO EUROPEIA AVALIA MEDIDAS
LEGAIS CONTRA PLANO BRITÂNICO PARA
BREXIT

CORONAVIRUS: LES CAFÉS SERVANT
DES PETITS REPAS À BRUXELLES
DOIVENT AUSSI FERMER LEURS PORTES

(Bloomberg) — A União Europeia estuda a
possibilidade de medidas legais contra o Reino Unido
devido aos planos do primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, de romper o acordo que regula a saída
do país do bloco, segundo documento visto pela
Bloomberg.

Seuls les restaurants peuvent rester ouverts dans la
capitale les quatre prochaines semaines. Il n’y aura
aucune exception pour les cafés faisant de la petite
restauration.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Maros
Sefcovic, deve realizar uma reunião de emergência com
o ministro do Gabinete, Michael Gove, na quinta-feira
enquanto o bloco pondera como responder.
A UE pode ter argumento para buscar
compensações legais sob o Acordo de Retirada do Brexit,
mesmo antes das disposições polêmicas no projeto de lei
do mercado interno do Reino Unido serem aprovadas
pelo Parlamento, e teria uma justificativa clara assim
que o projeto se tornasse lei, de acordo com a análise
preliminar do bloco sobre a legislação do Reino Unido.
Johnson enfrenta oposição da UE e do próprio
Partido Conservador diante da disposição de romper os
compromissos com o bloco na fronteira com a Irlanda.
Com as negociações sobre um acordo comercial já
bloqueadas sobre as regras de subsídios estatais e cotas
de pesca, a polêmica alimenta a preocupação de que um
acordo possa não sair até o final do ano, gerando tarifas
entre o Reino Unido e o maior mercado único do mundo.

der Leyen, disse que está “muito preocupada” e avisou
que ação de Johnson “mina a confiança”.
As ações do primeiro-ministro britânico também
soaram o alerta do outro lado do Atlântico. A presidente
da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, disse
que não haveria “absolutamente nenhuma chance” de
acordo comercial entre o Reino Unido e os EUA se as
ações de Johnson ameaçassem a paz na Irlanda do Norte.
“Se perdermos nossa reputação de honrar as
promessas que fazemos, teremos perdido algo além do
preço que talvez nunca seja recuperado”, disse John
Major, ex-primeiro-ministro do Partido Conservador.
“Os eventos da semana passada introduziram
um risco de cauda negativo que subavaliamos”, disse o
economista do Goldman Sachs, Adrian Paul, em relatório
a clientes. “Dito isso, mantemos a visão de que é do
interesse fundamental de Londres e Bruxelas garantir
um acordo.”

Les bars, cafés et salons de thé de la capitale
devront demeurer porte close, durant un mois à partir
du 8 octobre. Idem pour les buvettes des clubs de sport
professionnels et amateurs. Ainsi en a décidé mercredi
la cellule bruxelloise de crise composée notamment
des bourgmestres, des chefs des zones de police, de la
Haute fonctionnaire provinciale, de représentants de la
Commission Communautaire Commune. Les restaurants
eux restent ouverts.
Selon le ministre-président bruxellois, Rudi
Vervoort, cette mesure -et les autres qui ont été prises
mercredi matin- sont justifiées par l’aggravation du
nombre de contaminations au Covid-19, mais surtout par
la mise sous tension du réseau hospitalier de la Régioncapitale.
Mais qu’en est-il des cafés et bars qui ne servent
des petits repas à titre complémentaire (sandwichs,
snacks, tapas, en-cas, croques) ? Peuvent-ils garder leurs
portes ouvertes, comme les restaurants ? La réponse,

“Clara violação”
O gabinete de Johnson disse que a lei proposta
cria uma “rede de segurança” e remove “ambiguidades”
no texto do acordo de retirada.

A rodada mais recente de negociações entre o
principal negociador do Brexit na UE, Michel Barnier,
e seu homólogo do Reino Unido, David Frost, deve
terminar em Londres na quinta-feira. O primeiroministro irlandês, Micheal Martin, disse à RTE que
“não está otimista” sobre chegar a um acordo comercial,
enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von
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O projeto de lei do mercado interno do Reino
Unido, publicado na quarta-feira, permitiria aos
ministros anularem partes do acordo Brexit do ano
passado para garantir que empresas na Irlanda do Norte
tenham “acesso irrestrito” ao mercado interno do Reino
Unido, potencialmente criando obstáculos ao comércio
com o resto da Irlanda.
Isso representaria uma “clara violação das
disposições substantivas” do acordo de retirada, segundo
o esboço do documento de trabalho preparado pela UE e
distribuído aos estados membros.
Fonte: InfoMoney

négative, a été clarifiée selon Belga par le cabinet
du Ministre-Président Rudi Vervoort (PS), après la
publication ce jeudi de l’arrêté imposant la fermeture des
bars, cafés et salons de thé dans la capitale, pour un mois.
Seuls les restaurants de la région bruxelloise,
c’est-à-dire les établissements dont l’activité principale
est la restauration, sont autorisés à rester ouverts pendant
le mois à venir. Les cafés et les bars qui ne servent que de
petits repas, mais surtout des boissons, doivent fermer
leurs portes. Leur code NACE 56.102 « restauration à
service restreint » n’a pas été inclus dans l’ordonnance
afin d’éviter toute confusion.

CORONAVIRUS: CAFÉS QUE SERVEM
PEQUENAS REFEIÇÕES EM BRUXELAS
TAMBÉM DEVEM FECHAR AS SUAS
PORTAS

Apenas os restaurantes podem permanecer abertos
na capital durante as próximas quatro semanas. Não
haverá exceção para cafés que oferecem serviço de
snack bar.
Os bares, cafés e casas de chá da capital deverão
permanecer fechados durante um mês a partir de 8 de
outubro. O mesmo é válido para a venda de bebidas em
clubes desportivos profissionais e amadores. Assim decidiu
na quarta-feira a unidade de crise de Bruxelas composta
em particular pelos presidentes de câmara, chefes de zonas
de polícia, o alto funcionário provincial, representantes
da Comissão da Comunidade Comum. Os restaurantes
permanecem abertos.
Segundo o ministro-presidente de Bruxelas, Rudi
Vervoort, esta medida - e as outras que foram tomadas
na manhã de quarta-feira (07/10), justificam-se pelo
agravamento do número de contaminações do Covid-19,
mas sobretudo pelo reforço da rede hospitalar do Região
da capital.
Mas e os cafés e bares que não servem pequenas
refeições como suplemento (sanduíches, snacks, tapas,
lanches, torradas)? Estes podem manter as portas abertas,
como restaurantes? A resposta, negativa, foi esclarecida
com base no Belga pelo gabinete do ministro-presidente
Rudi Vervoort (PS), após a publicação nesta quinta-feira do
decreto que impõe o encerramento de bares, cafés e casas
de chá na capital, por um mês.
Só os restaurantes da região de Bruxelas, ou seja, os
estabelecimentos cuja atividade principal seja a restauração,
estão autorizados a funcionar durante o mês seguinte. Os
cafés e bares que servem apenas pequenas refeições, mas
principalmente bebidas, têm que fechar. O seu código
NACE 56.102 «restauração de serviço restrito» não foi
incluído na decisão para evitar confusão.
Fonte: Le Soir.be
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Épicerie Santos
Rue Pierre-Joseph Wery, 9
6040 Jumet
Tel: 0493 88 40 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bel-Placo SRL
Rue Note Dame Au bois 16
1440 Braine-le-Château
Tel: 0487 24 34 96

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

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

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

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

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

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

INTER PLAFOND BV
Waardbeekdreef 3
1850 GRIMBERGEN
Tel: 02 414 60 91

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

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

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

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

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

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

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

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

MHK Project SRL
Avenue de l’Hippodrome 140
1050 Bruxelles
Tel: 0475 91 31 25
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