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Ghibli Hybrid. Consommation de carburant en cycle mixte min - max (I/100km) 8,5 - 9,6 (suivant monte pneumatique et équiptments); Émissions de CO
2
 en cycle mixte min - max (gr/km) 192 - 216 (suivant monte pneumatique et équiptments). Il 

s’agit de valeurs non définitives, en cours d’homologation. Les valeurs définitives seront disponibles sur le site www.maserati.com

GHIBLI HYBRID
LA PREMIÈRE HYBRIDE DE L’HISTOIRE DE MASERATI.
Découvrez en plus sur maserati.com/lu/fr/modeles/ghibli/hybrid
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B R I E F I N G

A MASERATI ACABA DE LANÇAR O SEU PRIMEIRO HÍBRIDO, ALIMENTADO POR 
UM SISTEMA QUE COMBINA UM MOTOR A GASOLINA DE 2.0 LITROS E QUATRO 
CILINDROS COM UM SISTEMA MILD-HYBRID DE 48 VOLTS, PARA UMA POTÊNCIA 
COMBINADA DE 330 CV E 450 NM. MAS ATENÇÃO, MAIS ECOLÓGICO NÃO 
SIGNIFICA MENOS DESEMPENHO. O GHIBLI HÍBRIDO É CAPAZ DE ACELERAR DOS 
0 AOS 100 KM/H EM APENAS 5,7 SEGUNDOS E DE ATINGIR UMA VELOCIDADE 
MÁXIMA DE 255 KM POR HORA. OS AMANTES DO INCONFUNDÍVEL RONCAR DO 
MOTOR TAMBÉM PODEM ESTAR DESCANSADOS, NÃO VAI DESAPARECER.  

MASERATI INICIA UMA NOVA 
ERA COM O MESMO ADN 

B R I E F I N G

O que é que representa para a marca 
o lançamento do primeiro modelo 
híbrido? 
O novo Ghibli é o primeiro passo na 
estratégia de eletrificação da Maserati. 
O objetivo até 2024 é dispormos de uma 
gama completa de viaturas elétricas. 
Não vamos perder o nosso ADN, vamos 
continuar a construir carros desportivos, 
com acabamentos de luxo e excelentes 
desempenhos, mas, ao mesmo tempo, 
amigos do ambiente. 

Os novos motores não se vão tornar 
menos desportivos?
Apesar de ter menos cilindrada, o novo 
Ghibli híbrido acaba por ter o mesmo 
desempenho de um V6 a gasolina e de 
ser mais potente do que os V6 a gasóleo. 
O motor funciona sempre a gasolina, 

com o sistema mild-hybrid a servir para 
dar mais potência e, ao mesmo tempo, 
diminuir o consumo e as emissões de 
CO2. A bateria que alimenta todos os 
elementos elétricos, sobretudo o turbo 
elétrico, que entra em funcionamento 
em baixo regime (e-boster), está situada 
na mala do carro e vai recuperando a 
energia nas travagens. 

Quais são os consumos anunciados 
para este modelo?
Os consumos situam-se entre os 5,7 e 
7,4 litros aos 100km fora das cidades 
e 9,5 litros na cidade. Nos percursos 
mistos, o consumo é de 7,5 litros aos 
100km. O foco é na performance e no 
baixo consumo. 

Há diferenças na condução?
Como o motor é mais pequeno, tem 
quatro cilindros em vez de seis, o car-
ro torna-se mais leve e mais maleável e 
acaba por ter um comportamento mais 
desportivo.   

O barulho do motor mantém-se?
Sim, o barulho típico dos motores Ma-
serati a gasolina mantém-se. O que aca-
bou foram os motores a gasóleo, que 
dispunham de um sistema de som para 
imitar o trabalhar dos motores a gaso-
lina. 

Em termos de conectividade, o que 
é que se pode esperar dos novos 
modelos?
As novas tecnologias estão no coração 
da estratégia da marca. Todas as novas 
viaturas passam a estar conectadas ao 
sistema de assistência virtual com as 
informações disponíveis tanto no ecrã 
central de 10 polegadas como no tele-
móvel, através da aplicação Ghibli con-
nect. Temos também um novo sistema 
de navegação, ‘Maserati inteligence 
assistent’, integrado na plataforma an-
droid automotiv, que proporciona uma 
experiência inovadora ao condutor. 

Está prevista a chegada de outros 
modelos este ano?
Sim, na categoria dos SUV vamos ter 
duas novidades: o Levante em versão 
Mild-Hibrid e um novo SUV mais pe-
queno: o Grecale. Mas a grande atra-
ção vai ser o novo roadster da marca: o 
MC 20 que vai chegar ainda no segun-
do trimestre deste ano. Trata-se de um 
modelo a gasolina térmica, com um mo-
tor especialmente concebido para este 
carro, um V6 biturbo com 630 cv, com 
um design completamente novo, deriva-
do da F1. Um carro de sonho para os 
amantes dos supercarros.

A Intini está preparada em termos de 
assistência para estes novos modelos?

Atualmente temos 22 empregados for-
mados na marca e uma oficina de repa-
rações com os equipamentos necessá-
rios, tanto para dar assistência aos novos 
modelos como aos antigos, nomeada-
mente os modelos a gasóleo que dei-
xaram de ser fabricados, mas aos quais 
vamos continuar a prestar assistência. 

Em termos de fleet, está prevista 
alguma novidade?
Este ano vamos ter uma edição especial 
do Ghibli e do Levante dedicado aos 
clientes fleet, que agrupa um conjunto 
de opções indispensáveis para os ho-
mens de negócios com vantagens fleet 
muito interessantes. 

Os leasings mantêm-se?
No concessionário apenas podemos fa-
zer leasings privados. Os leasings profis-

MC 20 deverá chegar 
no segundo trimestre 
deste ano

Apesar de ter 
menos cilindrada, 
o novo Ghibli 
híbrido acaba 
por ter o mesmo 
desempenho de 
um V6 a gasolina 
e de ser mais 
potente do que  
os V6 a gasóleo

sionais são feitos através de sociedades 
de leasing com as quais trabalhamos. Já 
é possível ter um leasing de um Ghibli 
a partir de 900 euros por mês. 

O que é que os clientes podem esperar 
deste Autofestival no concessionário 
Intini?
Este ano, devido às restrições sanitárias, 
o festival prolonga-se durante mais al-
guns dias, até 13 fevereiro, o que acaba 
por ser positivo porque permite que os 
clientes interessados possam ter tempo 
para visitar os vários stands.
Para nós, o Autofestival continua a ser o 
evento mais importante do ano e o nos-
so objetivo é sempre por todos os meios 
à disposição para fazer as melhores ofer-
tas, inclusive nas retomas de veículos de 
outras marcas. 
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meramente à economia, abrangendo várias 
áreas tais como os valores fundamentais ou 
a posição da UE no mundo. A defesa e a 
consolidação do Estado de Direito e da 
democracia, tal como o combate a todas 
as formas de discriminação, o pluralismo 
dos média e o combate à desinformação e 
ao discurso do ódio, são elementos-chave 
desta linha de ação. No contexto do seu 
posicionamento internacional, a UE pre-
tende reduzir a sua dependência externa 
em relação a bens e tecnologias críticas, 
algo que se tornou patente durante a crise 
pandémica. Por isso a União quer investir 
ainda mais na inovação, e desenvolver uma 
estratégia industrial dinâmica, que pro-
mova cadeias de valor europeias e preste 
atenção ao robustecimento das pequenas 
e médias empresas e aos setores mais afe-
tados pela crise.

Um aspeto desta “Europa Resiliente” in-
teressa a muitos países europeus, entre 
os quais Portugal: o turismo é um dos 
setores mencionados como prioritários 
para apoiar na sequência da crise, assim 
como as indústrias criativas. Sobretudo, e 
muito relevante para todos os cidadãos, 
a presidência portuguesa quer reforçar o 
sistema de gestão de crises da UE, para 
melhor responder a catástrofes, proteger 
infraestruturas críticas e reforçar a capa-
cidade europeia de vigilância e resposta a 
doenças infeciosas.

No domínio de atuação intitulado “Europa 
Verde”, Portugal vai promover a UE como 
líder na ação climática, aprovando a pri-
meira Lei Europeia do Clima e apoiar to-
dos os esforços para transformar a Europa 
no primeiro continente neutro em termos 
de carbono até 2050, e reduzir, em relação 
a 1990, em pelo menos 55% as emissões 
de dióxido de carbono até 2030.

Acelerar a transformação digital ao serviço 
de cidadãos e empresas é o slogan da ação 
“Europa Digital”. Esta estratégia passa por 
acelerar a transição digital enquanto motor 

Até 30 de junho de 2021, Portugal 
assume a presidência rotativa 
do Conselho da União Europeia 
(UE), num momento em que a 
crise provocada pela pandemia 
coloca incertezas em quase 
todas as estratégias políticas 
sociais e económicas, tornando a 
dificuldade do exercício desta função 
extremamente difícil.

O Conselho da União Europeia é a ins-
tituição que representa os governos dos 
países da União. Reúne os seus ministros 
ou secretários de estado para adotar legis-
lação e coordenar políticas. Assim, nesse 
semestre, Portugal vai planear e presidir às 
reuniões do Conselho e das suas instân-
cias preparatórias, além de representar o 
Conselho nas relações com as outras ins-
tituições da UE. Mas o mais importante 
da ação do Estado-presidente é a definição 
de uma agenda política.

O programa da presidência portuguesa 
apresenta as prioridades e linhas de ação 
sob vários tópicos-chave que adjetivam a 
forma como Portugal vê as necessidades 
e o futuro da Europa: resiliente, verde, di-
gital, social e global.

Naturalmente, a situação socioeconómica 
provocada pela pandemia teve extrema in-
fluência na definição destas prioridades. A 
União Europeia está perante a mais séria 
crise desde que existe, mas também nunca 
esteve tão preparada e integrada como nes-
te momento, apesar de algumas dissensões 
políticas e do natural enfraquecimento 
como soft power mundial na sequência 
do Brexit.

Na linha de ação a que a presidência portu-
guesa chama “Europa Resiliente” incluem-
-se as políticas necessárias para assegurar 
a saída da crise e lançar as bases para um 
crescimento sustentável e para a criação 
de emprego. Mas a resiliência não se refere 

da retoma económica e promover a lide-
rança europeia na inovação e na economia 
digitais.

Valorizar e reforçar o modelo social euro-
peu, transmitindo confiança aos cidadãos 
para recuperarem da crise e enfrentarem 
as transformações climática e digital, ga-
rantindo que ninguém será deixado para 
trás, é uma das cinco linhas de ação que 
a presidência portuguesa integra debaixo 
do título “Europa Social”. Portugal deseja 
conferir um significado concreto ao Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e organizar 
uma Cimeira Social, que terá lugar no Por-
to, em maio, para dar impulso político à 
implementação desse pilar e estabelecer 
um plano de ação concreto.

No contexto da “Europa Social” a capaci-
tação dos cidadãos para o desafio digital, 
a reflexão sobre o futuro do trabalho e o 
trabalho digno com salários mínimos ade-
quados são prioridades, às quais se junta a 
promoção do reforço da cooperação entre 
os Estados-Membros na área da Saúde, 
para aumentar a capacidade de resposta 
dos serviços nacionais às ameaças à saúde 
pública.

Por fim, a linha de ação “Europa Global” 
resume-se como a promoção de uma 
Europa aberta ao mundo, que aposta 
no multilateralismo. Este posicionamen-
to geopolítico da UE como ator global é 
mais relevante numa época em que paí-
ses fundamentais no xadrez mundial se 
fecharam, assumindo um isolacionismo 
que já não se registava há décadas e que 
a Europa quer combater, promovendo a 
consolidação de um sistema de comércio 
internacional aberto.

Portugal vai utilizar as suas relações inter-
nacionais para consolidar a parceria entre 
a UE e a África, fortalecer as relações com 
os países da bacia mediterrânica e com a 
Índia e, naturalmente, fortalecer o diálogo 
com os Estados Unidos, parceiro estratégi-
co em todos os domínios, tendo em vista a 
realização plena do potencial das relações 
transatlânticas.

uma reflexão sobre segurança maríti-
ma, com base na avaliação atualizada de 
ameaças em áreas marítimas de relevância, 
como o golfo da Guiné e o Atlântico.

A COMPLICADA 
PRESIDÊNCIA PORTUGUESA 
DA UNIÃO EUROPEIA

Raúl Reis

(O autor é funcionário europeu mas as 
opiniões aqui expressas são puramente 
pessoais)

O P I N I Ã O
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Por incrível que pareça, ainda ninguém 
morreu a surfar as ondas de 30 metros 
que a cada inverno rebentam na praia 
mais famosa de Portugal: a praia do Nor-
te, na Nazaré. 

Quem tiver alguma curiosidade em co-
nhecer melhor este fenómeno da natureza 
e os “loucos” que nela se aventuram, vai 
ficar surpreendido com toda a tecnologia 
de ponta envolvida, com o trabalho de 
toda uma equipa que está por trás de cada 
onda que se apanha, e com a determina-
ção de quem está disposto a arriscar tudo, 
inclusive a própria vida, por uns segundos 
de glória. Nestas ondas só se atreve quem 
é génio e louco. 

De certa forma, para a humanidade, esta 
pandemia tem sido como atirar para as 

ondas da Nazaré surfistas que passaram as 
últimas décadas a dormir na praia. Alguns 
ainda se fazem passar por génios, até se 
darem conta que, afinal, só eram loucos. 

Cada onda é única, nenhuma é igual à 
anterior e só quando se lançam àquelas 
imensas montanhas de água é que as de-
cisões são tomadas. Decisões que parecem 
de intuição, tomadas em milésimos de 
segundo, mas que na realidade resultam 
da aplicação de uma estratégia cuidado-
samente preparada apesar da imprevisi-
bilidade da natureza. 

PASSOU-SE UM ANO E AINDA NÃO 
HÁ UMA ESTRATÉGIA

Faz um ano que pandemia começou. Mas 
os governantes, os responsáveis da saúde, 

os cientistas e até os clientes da Netflix 
já há muito tempo que sabiam que ela 
ia chegar. No entanto, ninguém estava 
preparado…

No caso do Luxemburgo, não só não está-
vamos preparados com as infraestruturas 
necessárias, como escasseiam os médicos. 
E perante esse cenário, confina-se uma e 
outra vez até que aconteça um milagre. 
Um milagre sob a forma de vacina que, 
até ver, muitos têm recusado. 

Na praia do Norte, este nível de amado-
rismo equivale a dizer que hoje não se vai 
para a água porque as ondas têm muita 
espuma. E no dia seguinte também não, 
porque rebentam para direita em vez de 
rebentarem para a esquerda. E assim, 
por diante, até que as ondas desapare-
çam. Desculpas típicas de quem não está 
à altura do desafio e, como tal, não devia 
estar ali. 

No Luxemburgo vale-nos que, embora 
falte génio e coragem para ultrapassar de-
safios desta envergadura, ainda impera o 
bom senso. Conscientes da sua incapa-
cidade em delinear uma estratégica para 
contornar a atual crise, os governantes 
confinam, aumentam as restrições e es-
peram, como todos os outros, por um mi-
lagre. Milagre esse que era suposto chegar 
no Natal, mas que, entretanto, foi adiado 
para o verão, e, ao que tudo indica, já não 
deve chegar este ano.  

O bom senso é uma boa base, mas es-
perava-se mais de quem tem a respon-
sabilidade de governar. Esperava-se que 
fossem capazes de analisar, estabelecer 
prioridades e tomar as medidas necessá-
rias para antecipar situações que, se sa-
bia, iam acontecer. Esperava-se que, em 
situações de stress e de impressibilidade 
como esta, fossem capazes de tomar de-
cisões corajosas e definir uma estratégia 
a longo prazo que não esteja dependente 
dos relatórios que hoje dizem uma coisa 
e amanhã dizem outra. 

Aqui, como no resto da Europa, faltam 
génios para surfar estas ondas e assim vai-
-se criando a tempestade perfeita para os 
loucos se lançarem. 

Assinatura dois anos (10 edições) 20 euros. 
Encomendar por mail jose.campinho@wort.lu, 
ou pelo telefone (00352) 661 24 93 93.

QUANDO FALTAM GÉNIOS 
E SOBRAM LOUCOS

B R I E F I N G

Editorial por José Campinho
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Em 2021, dê
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“Este aumento verifica-se também em rela-
ção ao número de votantes na eleição para 
o Parlamento Europeu em 2019, que regis-
tou 13.816”, acrescenta o documento. O 
Governo aponta que os postos consula-
res onde se registaram maior número de 
votantes foram, por ordem decrescente, 
Londres, Luxemburgo, Paris e Macau. 

Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio 
do PSD e CDS, foi reeleito Presidente da 
República nas eleições de domingo, com 
60,70% dos votos, segundo os resultados 
provisórios apurados em todas as 3.092 
freguesias e quando faltava apurar três 
consulados.

O NÚMERO DE VOTOS NO 
ESTRANGEIRO PARA A ELEIÇÃO 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
DUPLICOU FACE À ÚLTIMA ELEIÇÃO 
PRESIDENCIAL. OS DADOS 
PROVISÓRIOS DO MINISTÉRIO DOS 
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DO 
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
INTERNA APONTAM PARA 27.615 
VOTOS EM RELAÇÃO AOS 14.150 DE 
2016. O LUXEMBURGO FOI O SEGUNDO 
PAÍS A REGISTAR MAIOR AUMENTO: 
O TRIPLO EM RELAÇÃO ÀS ELEIÇÕES 
ANTERIORES. 

A socialista Ana Gomes foi a segunda 
candidata mais votada, com 12,97%, 
seguindo-se André Ventura, do Chega, 
com 11,90%, João Ferreira (PCP e Ver-
des) com 4,32%, Marisa Matias (Bloco 
de Esquerda) com 3,95%, Tiago Mayan 
Gonçalves (Iniciativa Liberal) com 3,22% 
e Vitorino Silva (Reagir, Incluir e Reciclar 
- RIR) com 2,94%.
A abstenção foi de 60,5%, a percentagem 
mais elevada de sempre em eleições para 
o Presidente da República.

LUXEMBURGO ESCOLHEU MARCELO

De acordo com os resultados finais di-
vulgados pelo portal online do Ministé-
rio da Administração Interna portuguesa 
(MAI), Marcelo Rebelo de Sousa foi o 
preferido pela comunidade portuguesa 
no Grão-Ducado com 49,66% dos votos 
(808 votos). Ana Gomes foi a segunda 
candidata mais votada com 18,56% (302 
votos). 
Em terceiro lugar ficou o candidato 
de extrema-direita André Ventura que 
obteve 15,43% dos votos (251), menos 
51 votos que Ana Gomes. Tiago Mayan 
(5,22%; 85 votos) ficou à frente de Ma-
risa Matias, com mais um voto (5,16%; 
84). Mais abaixo, João Ferreira (3,07%) 
e Vitorino Silva (2,89%) foram os candi-

datos menos votados, com 50 e 47 votos 
respetivamente. Na eleição no Consula-
do, houve ainda nove votos em branco 
e 10 nulos.

EMBAIXADOR SATISFEITO COM A 
ADESÃO NO LUXEMBURGO

O embaixador Português no Luxembur-
go congratulou-se com o triplicar do nú-
mero de votantes no Luxemburgo para 
as presidenciais: “em 2017 votaram 527 
eleitores e agora votaram mais de 1.600 elei-
tores”, afirmou, em entrevista ao Con-
tacto. “É formidável ver que no espaço de 
cinco anos o mecanismo do recenseamento 
automático funcionou no sentido de facilitar 
a vida ao eleitor e que a votação triplicou, 
o que para o mundo português no Luxem-
burgo é bastante importante”, sublinhou. 
Sobre as declarações de Marcelo Rebe-
lo de Sousa, proferidas no discurso da 
vitória, acerca da urgência de permitir o 
voto por correspondência aos emigrantes 
portugueses nas eleições Presidenciais, 
António Gamito mostrou-se plenamente 
de acordo: “Há dez anos, enquanto subdi-
retor geral dos assuntos consulares, defendi 
que os emigrantes deviam votar por cor-
respondência para o cargo de presidente da 
República, tal como o fazem para as legis-
lativas”, acrescentou.

PARTICIPAÇÃO DOS EMIGRANTES  
DUPLICOU NESTAS ELEIÇÕES

 P R E S I D E N C I A I S
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Na origem desta falha terão estado pro-
blemas relacionados com “processos de 
renovação dos Cartões do Cidadão”, expli-
cou Manuel Gomes. Segundo o Cônsul, 
“a maioria das pessoas que não puderam 
votar eram cidadãos com morada registada 
em Portugal, Bélgica, França e Alemanha”, 
embora cerca de 50 pessoas residentes no 
Luxemburgo também não tenham sido 
autorizadas a exercer o seu direito de voto 
devido a “não aparecerem recenseados no 
sistema informático do país”, acrescentou. 

Apesar de reconhecer o erro, Manuel 
Gomes relembrou que “os eleitores devem 
consultar os cadernos eleitorais, disponíveis 
na Internet, até 60 dias antes do ato eleitoral, 
para confirmarem a sua capacidade de voto” 
e que “muitos também poderiam ter pedido 
o voto antecipado nos passados dias 12, 13 
e 14, e não o fizeram, apesar de amplamente 
promovido e noticiado”, sublinhou. 

EMBAIXADOR QUER PROBLEMA 
RESOLVIDO

Em declarações ao Contacto, o Embaixa-
dor de Portugal no Luxemburgo afirmou 
ter pedido explicações para a omissão dos 
nomes de alguns cidadãos portugueses 
nas listas eleitorais do Consulado para 
as eleições presidenciais.

NÃO FORAM 700 NEM 800 COMO 
CHEGOU A SER VEICULADO PELO 
CONSELHEIRO DAS COMUNIDADES 
NO LUXEMBURGO, JOÃO VERDADES, 
EM DECLARAÇÕES À LUSA, MAS 
AINDA ASSIM FORAM DEMASIADOS. 
SEGUNDO AS CONTAS DO CÔNSUL 
DE PORTUGAL NO LUXEMBURGO, 
MANUEL GOMES SAMUEL, ENTRE 160 
E 180 IMIGRANTES PORTUGUESES 
NÃO FORAM AUTORIZADOS A VOTAR. 
JÁ O EMBAIXADOR, ANTÓNIO GAMITO, 
ADMITE TEREM SIDO UM POUCO MAIS: 
ENTRE 200 E 250 PESSOAS. 

CERCA DE 200 
IMIGRANTES  
IMPEDIDOS DE VOTAR

Na missiva diplomática do dia seguinte às 
eleições, António Gamito pediu esclareci-
mentos sobre três anomalias que testemu-
nhou no decorrer do ato eleitoral junto 
das mesas de voto: “A primeira anomalia 
tem a ver com o facto de as pessoas quando 
fazem o cartão do cidadão não mudarem a 
morada para a sua residência no Luxembur-
go”, sublinhou o diplomata. “Quem não 
muda de residência para o Luxemburgo fica 
nos cadernos de recenseamento eleitoral das 
moradas que dá em Portugal”, acrescentou. 
Para estes casos haveria duas soluções: 
recorrer aos dois dias dedicados ao voto 
antecipado, ou nos 60 dias anteriores às 
eleições “consultarem os cadernos eleitorais, 

que são públicos, para ver onde estão recen-
seados e, se não estiverem, pedirem a sua 
inscrição junto da Administração eleitoral 
ou no Consulado”, explicou.

CIDADÃO NÃO RECENSEADOS, 
NEM EM PORTUGAL, NEM NO 
LUXEMBURGO

A segunda anomalia “é o facto, muito es-
tranho, de pessoas que não estão recenseadas 
nem em Portugal, nem no Luxemburgo”. 
“Há aqui um problema e já instrui o Cônsul 
no sentido de averiguar no Consulado Geral 
o que se passou em termos de recenseamento”. 
Quando se pede ou renova o cartão do 
cidadão, o utente “tem que se ser informado 
pelo funcionário consular que há que optar 
se quer ficar recenseado em Portugal ou no 
Luxemburgo”. “Talvez essa diligência não 
tenha sido feita”, especulou.
Um terceiro caso sobre o qual pediu es-
clarecimento foi a situação do jornalista 
da Rádio Latina, Henrique de Burgo, que 
não constava dos cadernos eleitorais do 
Consulado. Segundo a explicação avan-
çada pelo membro da mesa e funcionário 
consular, Henrique de Burgo teria sido 
excluído dos cadernos eleitorais por-
tugueses por ter optado por votar nos 
candidatos luxemburgueses nas últimas 
Europeias. Uma explicação que Antó-
nio Gamito não considera “lógica, nem 
aceitável”. “É uma situação que tem que ser 
esclarecida e resolvida”, sublinhou.

P R E S I D E N C I A I S Z O O M

Esta edição do festival automóvel, é com 
certeza diferente de todas as outras. Mas, 
tal como nas edições anteriores, há sem-
pre boas surpresas que merecem ser des-
cobertas.

É o caso do renovado showroom da 
FordStore Collé em Niederkorn. Cria-
do respeitando a 100% as orientações 
do conceito FordStore, preconizado 
pela marca norte-americana, para que 
os visitantes possam descobrir todos os 
argumentos e mais valias propostas pela 
Ford, tanto a nível de design como nas 
impressionantes revoluções tecnológicas.

A equipa da FordStore Collé convida a 
visitar o seu novíssimo showroom, garanti-
do todas as condições e medidas de segu-
rança sanitárias que se impõem. Portanto, 
não há razão nenhuma para perder as con-
dições excecionais do Festival disponíveis 
em todos os modelos. 

Descubra a gama completa Ford com 
os novos modelos Ford PUMA e Ford 
KUGA SUV em destaque. A FordStore 
Collé, oferece-lhe ainda a oportunidade 

exclusiva de testar todos os modelos Ford 
VIGNALE com os seus acabamentos 
premium e admirar toda a potência da 
fabulosoa gama Ford Performance com os 
modelos ST e o Ford Mustang claramen-
te em destaque. Uma oportunidade para 
se deixar seduzir pelas edições limitadas 
Fiesta ST Edition e Mustang Mach-1.

ANTE-ESTREIA NACIONAL DO NOVO 
MUSTANG MACH-E!

Um dos pontos altos deste Autofestival 
na FordStore Collé, é a primeira apa-
rição no país do novo e revolucionário 
MUSTANG MACH-E, que estará em 
exposição exclusiva de 4 a 13 de Feve-
reiro de 2021, um evento a não perder. 
Siga a FordStore Collé, no Facebook e 
Instagram para assistir ao vivo à chegada 
desta estrela que é já uma das maiores 
novidades do mundo automóvel este ano.

Um festival também para profissionais.

O TansitCenter da FordStore Collé, ofe-
rece-lhe a gama completa de utilitários 
Ford. O Ford Transit Custom e o Ford 
Ranger são uma excelente referência no 

O FABULOSO MUNDO FORD 
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seu sector. Na Ford existe uma solução 
adaptada às necessidades de cada profis-
são, mas se mesmo assim não encontrar 
a solução à sua medida, conte com a ha-
bilidade da oficina de transformação para 
personalizar o seu veículo de acordo com 
a sua visão.
NA FordStore Collé, encontra uma equi-
pa comercial simpática e eficiente que o 
ajudará a encontrar o modelo que melhor 
se adapta às suas necessidades, sempre ao 
melhor preço e com as melhores condi-
ções. Conte também com a preciosa ajuda 
da equipa de vendas para o ajudar a des-
cobrir a gama elétrica e ecológica Ford, 
com a certeza que encontrará a solução 
certa para as suas necessidades.

FORDSTORE COLLÉ

Route de Bascharage LU-4513 Niederkorn

T. (+352) 58 48 42 – 1

www.colle.lu

FORD STORE COLLÉ. UM FESTIVAL CHEIO DE BOAS SURPRESAS!
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6
Entre janeiro e junho deste ano, Portugal assume a presidência rotativa do Conselho da 

União Europeia — órgão que representa os Estados-membros, coordenando e negociando  
as políticas da UE. Uma presidência que todos esperam marque o início de um novo rumo.  

O mês de dezembro, a fechar a presidência alemã, foi decisivo para o futuro da UE: a 10 
de dezembro, os líderes europeus chegaram a acordo sobre o Quadro Financeiro Pluria-

nual (QFP) 2021-2027 e o fundo de recuperação europeu (#PróximaGeraçãoEU); a 24 de 
dezembro a Comissão Europeia chegou finalmente a acordo com o Reino Unido sobre a 

sua relação futura; e a 27 de dezembro arrancou oficialmente o processo de vacinação nos 
Estados-membros. Cabe agora a Portugal fazer com que essas ajudas cheguem o mais rapida-
mente possível aos sítios certos e que os cidadãos mais vulneráveis sejam vacinados. São essas 

algumas das principais tarefas que Portugal terá pela frente nos próximos seis meses.  Uma 
responsabilidade que não assusta António Costa: “Temos a presidência muito bem planeada, já 

muito bem rodada”, assegurou. 

MESES PARA DAR 
INÍCIO A UM NOVO CICLO

Z O O M
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ECONOMIA

Convencer a Hungria e a Polónia foi tarefa 
árdua, mas o acordo está fechado. Agora 
cabe a Portugal, juntamente com a Co-
missão Europeia, coordenar os próximos 
passos: o primeiro é a aprovação do Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR) na-
cional dos 27 Estados-membros e logo em 
seguida desembolsar a primeira tranche 
dos apoios (cerca de 10% do total da sub-
venção nacional). Entretanto a Comissão 
fica encarregue de concluir os dispositivos 
legais para poder endividar-se nos merca-
dos financeiros em nome da UE.

Os restantes objetivos da presidência por-
tuguesa estão relacionados com a resposta 
económica e sanitária à pandemia e com 
o reforço do pilar social europeu.Chegar 
ao final de junho com o Quadro Finan-
ceiro Plurianual e todos os regulamentos 
aprovados, e com os programas de recu-
peração nacional de cada Estado-membro 
lançados são, na perspetiva do ministro, os 
dois primeiros e fundamentais objetivos da 
gestão portuguesa do Conselho da UE.

No que diz respeito ao Fundo de Recu-
peração e Resiliência (“Next Generation 
EU”), no valor de 750 mil milhões de 
euros, Portugal terá de supervisionar que 
todos os membros entregam os seus pla-
nos de recuperação o mais rapidamente 
possível, para que sejam negociados com 
a Comissão Europeia. 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Outro dos grandes objetivos estratégicos 
da presidência portuguesa é “manter e re-
forçar a abertura da Europa ao mundo”, ga-
rantiu Augusto Santos Silva, ministro dos 
Negócios Estrangeiros português. Santos 
Silva quer que Portugal seja uma voz ati-

OPORTUNIDADE PARA PORTUGAL 
INVERTER O RUMO DA EUROPA
A PRESIDÊNCIA PORTUGUESA 
DO CONSELHO EUROPEU SERÁ 
RESPONSÁVEL POR ABRIR UM 
NOVO CICLO CUJA PRIORIDADE 
SERÁ A DE COLOCAR NO TERRENO 
OS INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS 
PARA COLOCAR UM FIM À PANDEMIA 
E RECUPERAR A ECONOMIA 
EUROPEIA. 

va na promoção da “Europa global” e nos 
desafios decorrentes das relações entre a 
UE e os Estados Unidos, a China, África, a 
América Latina e a Índia, não esquecendo 
o Reino Unido. “À data e hora a que fala-
mos, as perspetivas são mais positivas do que 
eram na semana passada e, portanto, eu diria 
que estamos hoje mais perto de um acordo so-
bre a relação futura entre a União Europeia e 
o Reino Unido”, disse o ministro. “Acredito 
que no fim do dia a racionalidade tenderá a 
imperar sobre as emoções”, acrescentou.
Em relação aos Estados Unidos, Santos 
Silva defende ser necessário “retomar as 
negociações, deixar para trás a época em que 
aprovávamos tarifas uns contra os outros e 
regressar à época em que discutimos a manei-
ra inteligente de gerir as nossas divergências 
de interesses [...] e de aproveitar os nossos 
interesses comuns”, sublinhou o ministro, 
destacando as negociações para um tra-
tado comercial, o debate sobre a NATO 
e o regresso ao Acordo de Paris como dos 
temas importantes na agenda UE-EUA.
Ainda no plano das relações internacio-
nais, em Portugal ocorrerá outro evento 
simbólico: a amarração em Sines de um 
grande cabo submarino (EllaLink) ligan-
do o continente europeu ao americano 
através de Fortaleza, no Brasil. O momen-
to contará com a presença da presidente 
da Comissão Europeia, Ursula Von der 
Leyen.
Outro tema “acarinhado” pelo Governo 
português é a ligação da União Europeia 
à Índia. Tudo está preparado para que 
nos dias em que os líderes europeus vão 
estar no Porto haja um encontro com 
Narendra Modi, primeiro-ministro in-
diano, um momento que será a “joia da 
coroa” da presidência portuguesa, nas 
palavras de António Costa. O foco será 
a cooperação entre a UE e a Índia no 
desenvolvimento de inteligência artificial 
ou da ciência de dados.
Mas os eventos de política externa não se 
ficam por aqui. Aliás, a agenda deverá ser 
bem preenchida no primeiro semestre. 
Costa sinalizou que também quer con-
cretizar um encontro dos líderes europeus 
com a União Africana, onde poderão ser 
concluídos os acordos comerciais com a 
Austrália e a Nova Zelândia e abrir-se o 
primeiro acordo comercial da UE com 
Marrocos.

SAÚDE

Sob o lema “Tempo de agir: por uma recu-
peração justa, verde e digital” a presidência 
portuguesa do Conselho da União Euro-
peia arranca numa fase da pandemia em 
que já existe “luz ao fundo do túnel” com 
a vacinação a ocorrer em toda a União 
Europeia. 
No entanto, no imediato é necessário 
controlar o vírus no pico do inverno e, ao 
mesmo tempo, acelerar o processo de va-
cinação que começou a meio gás no final 
de dezembro. A administração da vacina 
irá prolongar-se para lá de junho, mas é 
expectável que os grupos mais vulnerá-
veis à Covid-19 sejam vacinados na sua 
maioria durante o primeiro semestre. Um 
objetivo que permitiria também aliviar gra-
dualmente as restrições sanitárias, abrindo 
as portas à recuperação económica.
Outro objetivo da presidência de Portugal 
está relacionado com a monitorização do 
processo de vacinação gratuita univer-
sal dos europeus contra a covid-19 e da 
contribuição da Europa para a vacinação 
universal em todo o mundo, sobre a qual 
o ministro diz ter um “otimismo moderado, 
real”.

SOCIEDADE

O Governo socialista também quer deixar 
a sua “marca” ao dar prioridade à imple-
mentação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais. O momento mais visível desse 
esforço será a Cimeira Social que está 
marcada para os dias 7 e 8 de maio no 
Porto. Os temas em cima da mesa são a 
diretiva sobre o quadro europeu do salário 
mínimo, avanços no domínio da União 
Europeia para a Saúde e questões sobre 
a infância, os jovens e o envelhecimento.
Por fim, a realização do chamado Pilar Eu-
ropeu dos Direitos Sociais, que terá o seu 
ponto alto na Cimeira Social, em Maio, no 
Porto, é, para Augusto Santos Silva, outro 
grande objetivo da presidência.
Neste domínio, que compreende o apro-
fundamento do modelo social europeu, 
Portugal propõe-se fazer avançar e a ins-
tituir temas como a nova “garantia para a 
infância”, a diretiva regulamentar sobre 
o quadro europeu do salário mínimo, o 
reforço da garantia jovem, uma nova abor-
dagem política das questões do envelheci-
mento e uma união europeia para a saúde.
A quarta presidência portuguesa do Con-
selho da UE termina a 30 de junho, pas-
sando o testemunho à Eslovénia para o se-
gundo semestre. No final de 2021 encerra 
o ciclo do trio de presidências (Alemanha/
Portugal/Eslovénia) iniciado pelo Governo 
alemão em julho de 2020. As anteriores 
presidências portuguesas realizaram-se em 
1992, 2000 e 2007.

P R E S I D E N C I A I S

Redação com LUSA

RENDIMENTO MENSAL 
LÍQUIDO PODE AUMENTAR  
A PARTIR DE JANEIRO

Saiba o que muda neste novo ano em 
termos de declaração de impostos com 
a especialista Jakeline da Alba Office.  

Este ano estava prevista uma nova 
reforma dos impostos, mas que não 
chegou a acontecer. No entanto, 
algumas coisas mudaram…

Sim, apesar de o Governo ter decidido 
não avançar já com a anunciada refor-
ma, houve algumas adaptações a come-
çar pelo certificado de remuneração que 
as pessoas recebem no início do ano. 
Os mais atentos, provavelmente, deram 
conta que este ano esse certificado tem 
mais informação do que é habitual. Em 
termos gerais não muda muito, mas os 
contribuintes passam a ter menos impos-
to retido na fonte todos os meses. 

Quer dizer que o salário líquido vai 
aumentar?

Quem recebe dinheiro ao apresentar a 
declaração de impostos no ano final do 
ano, em princípio passará a receber mais 
ao final do mês e menos nos acertos re-
sultantes da declaração. O objetivo desta 
medida é aproximar o mais possível da 
realidade o montante dos impostos pagos 
mensalmente, de forma a evitar grandes 
acertos no final do ano. É mais uma ques-
tão de simplificação da cobrança de im-
postos, mas que acaba por ser vantajosa 
para os contribuintes, já que, à priori, fi-
cam com menos dinheiro retido na fonte. 

Como é que essa redução é feita?
Até agora, a única dedução incluída no 
certificado de remuneração dizia respeito 
às deslocações. Como é um valor fixo, 
calculado em função da distância entre a 
residência e o local de trabalho, a dedu-
ção era feita de imediato. As autoridades 
tributárias, no entanto, deram-se conta 
que haviam outras ajudas fixas que po-
dem ser deduzidas de imediato, como os 
seguros de base, por exemplo, que repre-
sentam cerca de 90 euros por mês.  

O que não quer dizer que as pessoas 
vão ter mais 90 euros líquidos ao final 
do mês…
Não. Tal como a dedução que é feita para 
as deslocações, trata-se apenas de uma 
redução do montante sobre o qual é cal-
culado o imposto.  

Essa nova regra é aplicável a todos?
No caso dos pensionistas não se aplica. 
Esta medida destina-se apenas aos assa-
lariados, sejam residentes ou transfron-
teiriços.

A aguardada reforma fiscal ficou 
adiada?
Sim, a reforma de 2017 continua atual 
e o barómetro de impostos mantém-se. 
Antes da pandemia falava-se de acabar 
com a separação das classes de impostos 
e de colocar casados e solteiros em pé 
de igualdade, mas o Governo acabou por 
não avançar já com a reforma, provavel-
mente devido à situação sanitária. 

Isso significa que casais em regime de 
união de facto, o chamado “pacs”, vão 
continuar, portanto, a ser taxados como 
solteiros e só no final do ano é que são 
feitos os acertos?
O chamado “pacs” é um regime muito 
particular. Ao contrário do casamento, 
qualquer pessoa pode dar por terminado 
o pacs através de uma simples carta à Co-
muna. Assim sendo, torna-se complicado 
aplicar mensalmente o regime de casado, 
visto que pode mudar a qualquer altura. 
No final do ano, os impostos dos con-
tribuintes nesse regime são recalculados 
como sendo casados e são-lhes devolvidos 
os impostos que pagaram a mais .   

O prazo de entrega da declaração de 
imposto foi prolongado…
Sim, a declaração de imposto de 2019 
ainda pode ser entregue, sem multa, até 
31 de março deste ano, que é a data le-
gal para apresentar a declaração de 2020. 
Relativamente a esta declaração é im-
portante recordar a obrigatoriedade de 
declarar eventuais rendimentos noutros 
países, como, as rendas de um imóvel em 
Portugal, por exemplo, de forma a evitar 
surpresas desagradáveis mais tarde. 

A20A, route de Luxembourg,  
L-3253, Bettembourg 
T. (00352) 28 77 01 18

DURANTE MUITO ANOS, OS RESIDENTES NO LUXEMBURGO COM 
FONTES DE RENDIMENTO EM PORTUGAL NÃO MENCIONAVAM 
ESSES RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO NO 
LUXEMBURGO. ESSES TEMPOS CHEGARAM AO FIM. ESTE ANO, 
O FISCO LUXEMBURGUÊS COMEÇOU A PEDIR INFORMAÇÕES 
AO FISCO PORTUGUÊS E ESTÃO AGORA A OBRIGAR ESSES 
CONTRIBUINTES A RECALCULAR TODOS OS RENDIMENTOS  
DOS ÚLTIMOS ANOS. 

Entrevista com Jakeline, gerente da AlbaOffice e especialista em fiscalidade.
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ENTREVISTA COM 
ANTÓNIO GAMITO, 
EMBAIXADOR DE 
PORTUGAL NO 
LUXEMBURGO.

Z O O M

  “Tempo 
         de agir”

PORTUGAL ASSUMIU EM JANEIRO A RESPONSABILIDADE DE CONDUZIR 

ALGUNS DOS DOSSIÊS MAIS IMPORTANTES DESDE A CRIAÇÃO DO 

PROJETO EUROPEU. PARA ANTÓNIO GAMITO, ESTA PRESIDÊNCIA É 

UMA OPORTUNIDADE ÚNICA PARA AGIR E COLOCAR OS CIDADÃOS 

E O MEIO AMBIENTE NO CENTRO DAS ATENÇÕES. EM ENTREVISTA À 

DECISÃO, O EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO LUXEMBURGO ABORDA 

ESTAS E OUTRAS QUESTÕES, DESDE AS IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA 

NA SOCIEDADE E NOS NEGÓCIOS À SITUAÇÃO PARTICULAR DOS 

PORTUGUESES NO GRÃO-DUCADO. 

A agenda da presidência portuguesa é bastante 
extensa. Quais são as grandes prioridades?

O moto desta presidência é ‘tempo para agir’ com vista 
a uma sociedade mais justa, mais verde e mais digital. 
Herdamos bastantes dossiês da presidência alemã que 
é preciso dar continuidade, mas nesta presidência va-
mos concentrar-nos sobretudo nas pessoas, na saúde, 
no ambiente e nas empresas. O Pilar social europeu é 
uma das grandes prioridades da presidência. É essen-
cial apoiar as pessoas que viram os seus rendimentos 
afetados pela pandemia e inverter a curva do aumento 
da desigualdade. 

O modelo social europeu está ultrapassado?

O modelo social do pós-guerra foi um dos pilares do 
nosso desenvolvimento, mas desde então tem-se des-
gastado devido a vários fatores, com várias situações 
de dumping social e de violação dos direitos humanos. 
A globalização e o neoliberalismo conduziram-nos por 
certos caminhos errados que é preciso retificar. Temos 
de dar um novo sentido ao modelo social europeu, às 
relações entre pessoas, as empresas e as próprias ins-
tituições públicas, com base nos desafios atuais. Em 
maio, no Porto, por altura da cimeira social, gostávamos 
de ver esse plano de ação aprovado.  

Acredita que os dossiês mais importantes desta 
presidência possam ficar fechados durante os próximos 
seis meses?
Há dossiês que vão continuar para além da nossa presi-
dência. A tecnologia é um deles. Faz parte da estratégia 
europeia com vista a aumentar a competitividade das 
empresas e da economia e, ao mesmo tempo, criar mais 
emprego. Precisamos de trabalhar nos dois lados da ba-
lança para conseguirmos um binómio mais equilibrado. 

Portugal vai ter a responsabilidade de coordenar a 
transposição para o terreno do Plano de Recuperação 
e Resiliência a nível europeu. Está confiante que o 
dinheiro vai chegar às empresas e à economia a tempo 
de evitar um desastre?
Espero que as três principais tarefas que faltam reali-
zar – regulamentação da chamada ‘bazuca europeia’ 
(750 mil milhões de Euros aprovados para combater 
a pandemia, recuperar a economia e mitigar o desem-
prego), a sua ratificação pelos Parlamentos nacionais 
dos Estados-membros e a aprovação por Bruxelas dos 
planos nacionais para a aplicação dessas ajudas) – sejam 
concretizadas o mais rapidamente possível, aliviando a 
pressão sobre os orçamentos nacionais. Depois cabe a 
cada governo fazer o que lhe compete para agilizar a 
aplicação desses fundos. T
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António Gamito, Embaixador de 
Portugal no Luxemburgo
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Mesmo nos países mais ricos, como o 
Luxemburgo, há muitas empresas em 
situação dramática. O que é que essas 
empresas podem esperar da presidência 
portuguesa? 
Eu tenho acompanhado de perto o evo-
luir da situação no Luxemburgo, nomea-
damente no que diz respeito à evolução 
das falências e do desemprego. O setor 
da construção civil, onde trabalham 
muitos portugueses, tem sido um dos 
mais afetados e o desemprego parcial 
por si só não chega para resolver todos 
os problemas. É preciso ter a noção de 
que as ajudas que o Estado poderá dar 
às empresas nunca serão suficientes 
para compensar totalmente a quebra 
de atividade. Mesmo os Estados com 
mais disponibilidade financeira, como 
o Luxemburgo, não podem manter as 
economias a funcionar artificialmente 
durante muito tempo. 

No setor da restauração, a situação é 
especialmente crítica com centenas de 
empresas afundadas em dívidas que 
nunca vão conseguir pagar…
Compreendo o desespero e a revolta das 
empresas que se queixam que as ajudas 
não cobrem os prejuízos. Na minha opi-
nião, este assunto só vai ficar resolvido 

se houver mais ajudas e se a pandemia 
for controlada.

Em 2020 o desemprego aumentou 
menos do que se chegou a temer, mas 
o pior poderá ainda estar para vir…
Para já, a situação mais preocupante 
é a dos trabalhadores com contrato 
temporários. Foram estes os principais 
sacrificados no último ano. O sistema 
social no Luxemburgo é melhor do que 
em muitos outros Estados, mas também 
tem os seus limites. Se o Covid-19 se 
tornar uma situação ilimitada, o desem-
prego também será e os trabalhadores 
com contratos precários são os mais 
expostos. 

A comunidade portuguesa pela 
natureza dos trabalhos que ocupa está 
mais exposta à pandemia e acaba por 
assumir uma maior responsabilidade 
na execução de serviços essenciais. 
Existe essa consciência por parte da 
população em geral e do governo em 
particular? 
Por parte do governo Luxemburguês 
sinto que há esse reconhecimento. Par-
ticipei recentemente numa celebração 
onde esteve presente o Grão-duque e 
alguns governantes e onde foi feito esse 
elogio. Existe a consciência de que os 

“A globalização e 
o neoliberalismo 
conduziram-nos por 
alguns caminhos 
fracturantes que é 
preciso retificar”

“Temos de alterar 
o paradigma 
económico e social 
em que funcionamos 
e ao mesmo tempo 
melhorar a qualidade 
de vida dos cidadãos”

“Durante a pandemia 
as trabalhadoras das 
limpezas (a grande 
maioria são mulheres), 
os trabalhadores 
dos supermercados, 
assim como o pessoal 
de saúde português 
mostraram o seu 
valor no desempenho 
das suas atividades 
que permitiram a 
concretização dos 
confinamentos 
para o controlo da 
pandemia. Isso deve 
ser sublinhado”

portugueses estão na linha da frente pela 
natureza dos empregos que ocupam, 
mas não me parece que a população 
em geral tenha essa noção. 

Mas quando chega a hora recompensar 
esses sacrifícios, esse reconhecimento 
muitas vezes não acontece…
No Luxemburgo temos um problema 
que tem a ver com os setores de ativi-
dade onde estão concentrados os por-
tugueses. Não todos, mas uma parte 
importante da nossa comunidade inte-
gra segmentos de atividade que, embora 
sejam melhor remunerados do que em 
Portugal, não são tão bem pagos como 
os restantes empregos no Luxemburgo. 
Mas isso é uma questão que depende 
sobretudo das organizações sindicais que 
defendem os interesses dos seus mem-
bros. É natural que uma trabalhadora 
das limpezas não ganhe tanto como um 
médico, mas se calhar a diferença podia 
não ser tão grande. Durante a pandemia 
as trabalhadoras das limpezas (a grande 
maioria são mulheres), os trabalhado-
res dos supermercados, assim como o 
pessoal de saúde português mostraram 
o seu valor no desempenho das suas ati-
vidades que permitiram a concretização 
dos confinamentos para o controlo da 

pandemia. Isso deve ser sublinhado.  

Esta presidência coincide com o 
início da vacinação contra a Covid-19. 
Acredita que todas as pessoas 
prioritárias estarão vacinadas até ao 
final do primeiro semestre como estava 
inicialmente previsto?
As pessoas que estão na frente de com-
bate e as mais idosas penso que sim, 
desde que aceitem ser vacinadas e 
compareçam às marcações. Segundo 
as informações que tenho recebido, há 
muitas pessoas que recebem o convite 
e não comparecem. Ora, se não nos va-
cinarmos todos não contribuímos para 
a imunidade de grupo e a situação não 
se resolve. 
Por outro lado, as vacinas também não 
chegam com a velocidade com que se 
pensava. Neste contexto, a manutenção 
dos gestos barreira vai-se manter duran-
te mais algum tempo e a coordenação 
de todos estes aspetos vai ser decisiva 
para controlar a pandemia. 

O problema são as dúvidas 
relativamente aos efeitos 
secundários?
Até uma aspirina pode ter sequelas e 
não é por isso que a deixamos de tomar. 
A vacina foi devidamente testada e se 
queremos ver-nos livres desta pandemia 
temos de nos vacinar. A meu ver há ou-
tras questões que subsistem e que é im-
portante não perder de vista. Ainda não 
sabemos exatamente por quanto tempo 
a vacina é capaz de imunizar. É preciso 
perceber quanto tempo é que ela atua 
ao mesmo tempo que vamos avançando 
com a vacinação de forma a evitar que 
as pessoas que foram vacinadas primeiro 
percam a imunidade e entremos num 
ciclo vicioso. 

A ministra da Saúde luxemburguesa 
mostrou-se disponível para receber 
pacientes de Portugal se fosse 
necessário. 
O Luxemburgo foi o primeiro país a 
disponibilizar-se para ajudar Portugal 
numa altura e que o país atravessava 
uma situação crítica e estou extrema-
mente reconhecido por isso. Paulette 
Lenert para além de ser uma pessoa fan-
tástica é uma ministra excecional. Disse 
que se o governo português pedisse esta-
vam dispostos a acolher pacientes. Essa 
vontade foi reiterada pelo ministro dos 
Negócios Estrangeiros, John Asselborn, 
em resposta a uma questão parlamentar. 

Houve contactos diplomáticos nesse 
sentido ou foi mais uma demonstração 
de solidariedade?
Houve contatos com o governo portu-
guês, mas ainda não houve uma resposta 

concreta. Existem condicionantes como 
a língua e a distância que dificultam a 
transferência de pacientes e que é neces-
sário analisar. Seja como for essa von-
tade foi transmitida e sensibilizou-nos 
bastante.  

Esta crise é uma oportunidade para 
vivermos de outra forma?
Temos de alterar o paradigma econó-
mico em que funcionamos e ao mesmo 
tempo melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos. A nova normalidade será dife-
rente da anterior. O contexto económico 
e social em que vivemos obriga-nos a 
que seja diferente. Se não mudarmos de 
rumo estamos a criar sérios problemas 
para as gerações vindouras não só à es-
cala europeia, mas mundial. A transição 
energética é uma das questões centrais 
nesse capítulo de forma a que países 
possam atingir as metas aprovadas no 
acordo de Paris. 

Para a União Europeia, Portugal 
representa uma ponte para a América 
Latina e para África. O próprio 
Luxemburgo tem demonstrado 
interesse em explorar esses laços. O 
que é que está previsto nesse sentido?  
Nesta presidência temos a possibilida-
de de dar um cunho daquilo que é a 
posição da União Europeia no mundo. 
Vamos organizar uma cimeira da Índia 
no Porto, como porta de entrada para a 
região Indo-Pacífico, vamos aproximar-
mo-nos da América Latina, de forma a 
avançar rapidamente com o acordo EU-
-Mercosul e preparar a cimeira que foi 
adiada com os países africanos. Relati-
vamente à América do Norte, queremos 
aproveitar a visita de Joe Biden à Euro-
pa, durante o primeiro semestre, para 
organizar um encontro com os vários 
líderes europeus. Queremos recuperar a 
relação séria e franca que tínhamos e re-
cuperar a confiança. Metade do comér-
cio mundial é produzido pelos EU e pela 
UE. São dois motores incontornáveis do 
desenvolvimento económico mundial 
do seculo XXI, estamos ‘condenados’ 
a trabalhar juntos. 

Em 2020 estava prevista uma missão 
económica luxemburgueses a Portugal. 
Ainda é de atualidade?
Em maio do ano passado estava agen-
dada uma missão económica luxembur-
guesa em Portugal, com a participação 
do Grão-Duque, do ministro da Eco-
nomia e de representantes de empresas 
luxemburguesas. Com a pandemia essa 
visita acabou por ser adiada. O convite 
foi feito pelo chefe de Estado português 
e agora temos de esperar pelo resultado 
das eleições presidenciais para que esse 
convite seja reiterado. 

22  FEV / MAR FEV / MAR    23

Z O O M Z O O M



No primeiro sábado foram algumas de-
zenas, no segundo já eram 200 e no ter-
ceiro 400 pessoas. Patrões, empregados, 
mas também simples cidadãos solidários 
com a causa dos profissionais da restau-
ração, iniciaram uma vaga de marchas 
de protesto no centro da capital, todos 
os sábados, exigindo respostas, ajudas 
e transparência por parte do Governo. 
Dizem-se “esquecidos”, “injustiçados” e 
“desprezados”, e deixam um aviso: “se 
tivermos de morrer, vamos morrer a lutar”. 

Um ano de crise sanitária, com metade 
do tempo encerrados e a outra metade 
sujeitos a inúmeras restrições, foi sufi-
ciente para esgotar as reservas daqueles 
que durante vários anos conseguiram 
colocar algum dinheiro de lado. Hoje, 
mesmo os mais afortunados, não têm 
capacidade para pagar mais contas. 

As portas estão fechadas há meses, mas 
as faturas relativas aos alugueres, aos lea-
sings das cozinhas e das máquinas, aos 
encargos (as chamadas “charges”, que na 
restauração chegam a ser de milhares de 
euros todos os meses) continuam a en-
cher as caixas do correio. Sem esquecer 
os pagamentos que foram adiados, mas 
que, mais tarde ou mais cedo, vão ter de 
ser pagos, como as cotizações patronais 
e os próprios impostos. 

Jean-Claude Colbach, grupo 1Com: 
“ajudas não chegam para as despesas”
Sem dinheiro, sem perspetivas e sem 
respostas por parte do Governo, a pa-
ciência também acabou por se esgotar. 

DEMOROU MAIS DO QUE EM OUTROS 
PAÍSES, MAS ERA UMA QUESTÃO DE 
TEMPO. CENTENAS DE PROFISSIONAIS 
DO SETOR DA HORESCA (HOTÉIS, 
RESTAURANTES E CAFÉS) SAÍRAM 
À RUA PARA EXIGIR MAIS AJUDAS E 
MAIS TRANSPARÊNCIA POR PARTE 
DO GOVERNO. SE CONTINUAREM SEM 
RESPOSTA AMEAÇAM INUNDAR OS 
TRIBUNAIS COM PROCESSOS CONTRA 
O ESTADO E DEIXAM UM AVISO…

MANIFESTAÇÕES  
CHEGAM AO LUXEMBURGO

“Sim, temos o desemprego parcial e a ajuda 
à retoma, mas isso não chega para cobrir 
as nossas despesas”, afirma Jean-Clau-
de Colbach, presidente da associação 
recém-criada ‘Don’t Forget Us’ e pro-
prietário de 13 restaurantes e bares do 
grupo 1Com. 

Yannis Xydias, Grupo Manso: “o sistema 
é tão complexo e há tanta falta de 
transparência”
Em situação semelhante está o Grupo 
Manso, cujos sócios são maioritaria-
mente portugueses. Com 12 restauran-
tes, situados nas artérias mais caras da 
capital, os prejuízos mensais ascendem 
a centenas de milhar de euros. “O nosso 
objetivo é simplesmente sobreviver”, afirma 
Yannis Xydias, sócio gerente. “Durante a 
primeira vaga éramos considerados dema-
siado grandes. Apesar de muitos restaurantes 
terem diferentes sócios, éramos considerados 
um grupo e não tínhamos direito a quais-
quer ajudas”, recorda Yannis Xydias. 
 “Fizemos tudo o que podíamos, mas o sis-
tema é tão complexo e há tanta falta de 
transparência”, aponta. “Chegamos a 
contratar um especialista de uma grande 
consultora para analisar as leis e sabermos 
a que ajudas tínhamos direito e mesmo as-
sim há questões em aberto. Nunca houve 
uma comunicação clara do Governo e as 
condições estão constantemente a mudar. E 
quando finalmente recebes algum dinheiro 
nunca percebes muito bem como foi calcula-
do”, acrescenta, citando como exemplo 
um dos seus restaurantes: “No The Game, 
no Kinopolis, estávamos a contar receber 18 
mil euros de ajudas e acabamos por receber 
1.800 – uma ajuda equivalente a 6 euros 
por dia”, afirma, indignado. 

Fernanda Batalau, 3 restaurantes: “Não 
são só os empresários, são todos os 
profissionais do setor que estão em 
risco”. 
Outra das queixas frequentes, tem a ver 
com o atraso com que pagas as ajudas, 
incluindo o desemprego parcial. Sem 
clientes e sem reservas para avançarem 

Por José Campinho

Yannis Xydiasxxxx
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mais salários e rendas, são todos os pro-
fissionais do setor que estão em risco. 
“Não são só os empresários da restauração 
que ficam em dificuldades. A maioria dos 
restaurantes, hoje em dia, já não tem condi-
ções para continuar a adiantar os salários 
aos empregados e ficar um mês ou dois à 
espera de receber do Estado. O que vai aca-
bar por acontecer é os salários começarem a 
chegar atrasados e as famílias ficarem sem 
dinheiro para pagarem as suas contas”, avi-
sa Fernanda Batalau, proprietária de três 
restaurantes e de dois cafés na capital. 
Se, no caso do desemprego parcial, o 
atraso é de 4 a 6 semanas, nas restantes 
ajudas chega a ultrapassar os três meses. 
“As ajudas à retoma destinadas a compen-
sar uma parte da diminuição da faturação 
além de serem insuficientes só chegam pas-

sados três meses. Mas as rendas, no meu 
caso, são debitadas da conta no dia 1. Tenho 
restaurantes a pagarem quase 10 mil euros 
de renda por mês. Quem é que aguenta um 
negócio nestas condições?”, questiona. “Es-
tão a encurralar-nos de tal maneira que é 
impossível que a intenção não seja acabar 
com grande parte dos comércios”, afirma.
As cervejarias, que em muitos casos, fa-
zem de intermediário entre os proprie-
tários do imóvel e os donos dos cafés e 
dos restaurantes, também não escapam 
às críticas. “Muitas vezes as cervejarias 
nem sequer falam com o proprietário para 
tentar diminuir a renda durante os meses em 
que estamos fechados. Há uma falta de res-
peito absolutamente inacreditável por quem 
trabalhou uma vida inteira para num ano 
perder tudo”, lamenta. 
Sem outras alternativas, restam os tribu-
nais. “Se a cervejaria não me apresentar 
provas que falou com os proprietários, como 
tinha sido prometido, no sentido de rever a 
questão das rendas vou apresentar queixa 
no tribunal. Não posso deixar isto assim”, 
ameaça.  

Frank Rollinger, advogado do movimento 
‘Don’t Forget Us’: “não me parece que 
o Governo esteja interessado em ver os 
Tribunais inundados de processos”
Uma das críticas mais ouvidas é pre-
cisamente a complexidade e a falta de 
transparência no cálculo das ajudas. “O 
Estado decidiu confinar, ok, nós compreen-
demos. Está a enfrentar múltiplas dificul-
dades para gerir esta crise, ok, nós também 
compreendemos. Por outro lado, o que não 
podemos compreender é a forma como são 
calculadas as ajudas. Em nome da lei sobre 
a transparência, eu peço ao primeiro-mi-
nistro, Xavier Bettel, que nos comunique as 
fórmulas de cálculo”, apela Frank Rollin-
ger, advogado encarregado de defender 
as reivindicações da associação ‘Don’t 
Forget Us’, que conta já com mais de 
uma centena de empresas membros. 
O nome da associação, ‘Don’t Forget 
Us’ (Não nos esqueçam), dificilmente 
podia ser mais apropriado. As inúmeras 
tentativas dos restaurantes em obter res-
postas às suas questões não mereceram 
até agora resposta por parte do Gover-
no. Inclusive, a carta enviada há várias 
semanas pelo advogado Frank Rollinger 
a solicitar informações sobre como é efe-
tuado o cálculo das ajudas foi ignorado. 
Um silêncio que poderá custar caro ao 
Governo. “Se continuarmos sem resposta 
cada um pode agir individualmente e não 
me parece que o Governo esteja interessado 
em ver os Tribunais inundados de processos 
relativos a uma única questão”, alertou. Fernanda Batalau
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COM A PANDEMIA AINDA SEM FIM 
À VISTA, A SITUAÇÃO ECONÓMICA 
E FINANCEIRA DO PAÍS CONTINUA 
A DETERIORAR-SE, EMBORA ESTE 
INÍCIO DO ANO NÃO ESTEJA A SER TÃO 
MAU COMO SE PREVIA. AS MEDIDAS 
DE CONFINAMENTO MANTÊM-SE 
RELATIVAMENTE ESTÁVEIS, PERMITINDO 
UMA MAIOR PREVISIBILIDADE ÀS 
EMPRESAS. ALGUNS SETORES, 
COMO O AUTOMÓVEL E O COMÉRCIO 
PUDERAM REABRIR E O FACTO DE AS 
ESCOLAS CONTINUAREM A FUNCIONAR 
FACILITA TAMBÉM A ORGANIZAÇÃO 
DO TELETRABALHO. NO ENTANTO, HÁ 
SETORES ONDE A SITUAÇÃO ESTÁ A 
CHEGAR A UM PONTO DE RUTURA E 
QUE OBRIGAM O ESTADO A MEDIDAS DE 
APOIO URGENTES. A RESTAURAÇÃO, O 
ENTRETENIMENTO E O DESPORTO SÃO 
EXEMPLOS DE SETORES QUE JÁ NÃO 
TÊM CAPACIDADE DE AGUENTAR MUITO 
MAIS TEMPO COM AS ATUAIS AJUDAS. 

MENOS FALÊNCIAS EM TEMPOS  
DE CRISE

À partida parece uma contradição, mas 
a explicação para este fenómeno é relati-
vamente simples: o desemprego parcial. 
Em 2020, em plena pandemia, o número 
de insolvências no Luxemburgo recuou 5 
por cento. Segundo a Creditreform, que 
supervisiona a evolução das falências, 

este recuo deve-se às ajudas do Estado, 
em particular ao desemprego parcial que, 
em certos casos, chega para manter as 
empresas vivas, mesmo aquelas que em 
condições normais já teriam encerrado a 
atividade. Outro das curiosidades deste 
estudo tem a ver com a idade das empresas 
que fecharam no Luxemburgo. Em 2020, 
a esmagadora maioria (81 por cento) das 
empresas que fecharam tinham mais de 
cinco anos. Em sentido inverso, as empre-
sas mais jovens, com menos de cinco anos, 
resistiram bastante melhor. Esta tendência 
pouco usual está a verificar-se também nos 
países vizinhos. França, Bélgica e Alema-
nha seguiram todos a mesma tendência, 
com as insolvências a recuarem entre 13 
por cento e 30 por cento em plena crise. 

DESEMPREGO VOLTA A AUMENTAR

Apesar do recuo do número de falências, 
o desemprego aumentou no último ano. 
Em dezembro de 2020, cerca de 20 mil 
pessoas estavam inscritas na Administra-
ção do Emprego – um aumento de 3.386 
desempregados, ou seja, mais 20 por cento 
do que no mesmo mês do ano anterior. 

Este aumento não é generalizado, havendo 
setores onde o número de ofertas de em-
prego aumentou substancialmente, casos 
da construção civil (+38 por cento) e da 
saúde (+11 por cento) e outros onde caiu 
de forma bastante pronunciada, casos da 
restauração (-53 por cento) e comércio 

(-26 por cento). 

Estes números, acabam, no entanto, por 
ser pouco representativos com milhares de 
empregos dependentes das ajudas estatais.  

DISPENSA POR RAZÕES FAMILIARES 
READAPTADA

O chamado “congé familial” foi readaptado 
mais uma vez em janeiro, tendo em conta 
a evolução da situação sanitária. Assim, 
até 2 de abril, data do início das férias da 
Páscoa, os encarregados de educação têm 
direito a dispensa em caso de confinamen-
to total ou parcial ou de isolamento de 
uma escola ou de uma creche. 

Para além de ter sido prolongada, esta 
medida sofreu algumas adaptações. Os 
encarregados de educação de crianças até 
aos 13 anos, incluídos, que tenham sido 
colocados em quarentena, isolamento ou 
confinados em casa por razões de segu-
rança pública têm direito a dispensa. O 
mesmo se aplica às crianças consideradas 
de risco. Esta medida abrange tanto os en-
carregados de educação que trabalham por 
conta de outrem como os que trabalham 
por conta própria. 

Os trabalhadores transfronteiriços também 
são contemplados, sendo neste caso obri-
gados a apresentar um justificativo oficial 
das autoridades competentes no seu país 
de residência. 

Credireform

Em 2020, em plena pandemia, o número de insolvências no 
Luxemburgo recuou 5 por cento.

Administração do Emprego

Em dezembro de 2020, cerca de 20 mil pessoas estavam 
inscritas na Administração do Emprego (adem), mais 20 
por cento do que no mesmo mês do ano anterior.

ACALMIA ANTES   DA TEMPESTADE
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LUXEMBURGO VIRADO PARA A LUA

O ministro da Economia, Franz Fayot, 
anunciou a celebração de um acordo 
com a agência espacial norte-americana, 
NASA, e com mais seis países – Reino 
Unido, Itália, Canadá, Austrália, Japão e 
Emirados Árabes Unidos – para regres-
sar à lua até 2024. Este programa, deno-
minado SpaceResources.lu, faz parte da 
estratégia de diversificação económica e 
envolve uma série de atividades espaciais, 
desde a exploração de recursos naturais, à 
mobilidade de superfície e energia. 

Na mesma altura, o Banco Europeu do 
Investimento (BEI) anunciou um emprés-
timo de 20 milhões de euros à empresa de 
satélites Spire’s, sediada no Luxemburgo. 
Esta empresa criada em São Francisco, 
nos Estados Unidos, veio para o Luxem-
burgo em 2021, tendo desenvolvido pe-
quenos satélites que servem, por exemplo, 
para prever condições climatéricas no nos-
so planeta. 

APOSTA REFORÇADA  
NA BIOMEDICINA 

O Luxemburgo acaba de inaugurar um 
bio-incubador destinado às empresas do 
setor da biomedicina e tecnologias da 
saúde. Este novo espaço de 350 m2, em 
Esch, representa um investimento de 850 
mil euros de fundos privados, estando 
preparado para acolher até 10 start-ups 

inovadoras do setor. 

Na inauguração deste espaço, o ministro 
da Economia, Franz Fayot, sublinhou a 
importância deste setor para a diversifi-
cação e desenvolvimento económico do 
país, num contexto onde a saúde, mais do 
que nunca, assume um papel fundamental 
em toda a atividade económica. Segun-
do Franz Fayot, o Luxemburgo conta 
atualmente com cerca de 140 pequenas 
empresas neste setor e um total de 1.600 
trabalhadores altamente qualificados. 

Face à importância estratégica deste setor, 
em 2015 o Estado luxemburguês decidiu 
criar a “House of Biohealth”, onde estão 
sediadas empresas dos setores das biotec-
nologias, tecnologias da Saúde e tecno-
logias do Ambiente. A incubadora agora 
inaugurada faz parte do projeto de desen-
volvimento da “House of Biohealth”, repre-
sentando, no total, uma área de 9.500m2 
de laboratórios e 5.500 m2 de escritórios. 

Uma aposta que já tem dado alguns frutos, 
com uma das start-ups criadas neste espa-
ço – Fast Track Diagnostics – a ser pioneira 
na Europa no desenvolvimento de testes 
de grande escala, nomeadamente os que 
estão a ser utilizados agora na despistagem 
da Covid-19. 

LUXEMBURGO PEDE DINHEIRO 
A BRUXELAS PARA UMA NOVA 
LIGAÇÃO

Atualmente a ligação de comboio a Bru-
xelas demora 3 horas. Demasiado tempo 
para uma distância de apenas 214 quiló-
metros que torna a opção por este meio 
de transporte pouco apetecível. Esta é uma 
das razões que levou os Estados luxem-
burguês e belga a pedir a participação de 
fundos comunitários para a construção 
de uma nova ligação para o transporte 
de passageiros e de mercadorias entre as 
duas capitais. Um projeto que se arrasta 
há décadas, mas que esbarra sempre na 
questão do financiamento. 

CONSUMIDORES MAIS OTIMISTAS, 
MAS MENOS GASTADORES

Na mais recente sondagem mensal realiza-
da pelo Banco Central do Luxemburgo, os 
consumidores manifestaram, por um lado, 
mais otimismo relativamente à sua situa-
ção financeira em 2021, mas, por outro 
lado, menos vontade em gastar dinheiro. 

Uma previsão que, a confirmar-se é uma 
má notícia para a economia, colocando 
um novo travão à retoma. No entanto, já 
era esperada uma quebra no consumo, 
resultante da crise sanitária que se vai 
transformando também em crise econó-
mica com as empresas e os trabalhadores 
mais afetados pela pandemia. A surpresa, 
acabou mesmo por certo o otimismo ma-
nifestado pelos inquiridos numa melhoria 
da situação para este ano. 

Banco Central do Luxemburgo

Os consumidores estão mais otimistas relativamente 
à sua situação financeira em 2021, mas com menos 
vontade em gastar dinheiro.

Ministério da Economia

O Luxemburgo anunciou a celebração de um acordo com a 
agência espacial norte-americana, NASA, e com mais seis 
países para regressar à lua até 2024.
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Teste negativo para 
quem viajar de avião
Os Estados-membros passaram a exigir 
um teste PCR negativo à Covid-19, um 
atestado de imunidade ou um certificado 
de vacina a todos aqueles que viajarem 
de avião. Uma medida que já estava a 
ser aplicada por alguns países e que vai 
ao encontro da imposição progressiva 
da vacinação. 
No que toca às fronteiras, estas perma-
necem, por enquanto, abertas, mas de-
pendendo do país, só para viagens con-
sideradas indispensáveis. Os controles 
vão ser intensificados aplicando-se as 
mesmas regras em termos de apresen-
tação de testes negativos. A exceção à 
regra, resume-se para já aos trabalhado-
res transfronteiriços. 
Nesta altura está em discussão a criação 
de um passaporte vacina. “Ainda é cedo 
para dizer se uma pessoa vacinada poderá 
ter mais liberdade do que uma pessoa não 
vacinada”, esclareceu o primeiro-mi-
nistro em conferência de imprensa, dias 
após o ministro dos Negócios Estrangei-
ros, John Asselborn, ter descartado essa 
possibilidade, pelo menos, enquanto não 
houver vacinas disponíveis para toda a 
população

À MEDIDA QUE AS NOVAS ESTIRPES 
DO VÍRUS VÃO ALASTRANDO PELA 
EUROPA, AS RESTRIÇÕES VÃO 
AUMENTANDO, SOBRETUDO NO 
QUE SE REFERE ÀS VIAGENS. NAS 
ÚLTIMAS SEMANAS, A MAIORIA 
DOS ESTADOS MEMBROS TEM 
VINDO A ADOTAR MEDIDAS 
COM VISTA A IMPEDIR OS 
SEUS CIDADÃOS DE VIAJAR. A 
BÉLGICA, POR EXEMPLO, PROIBIU 
NOVAMENTE AS VIAGENS NÃO 
ESSENCIAIS ATÉ 1 DE MARÇO. 
UMA MEDIDA QUE PARA JÁ NÃO 
SE APLICA AOS TRABALHADORES 
TRANSFRONTEIRIÇOS.

Confinamentos sem fim 
à vista
À falta de melhor remédio continua-se 
a confinar. Esta decisão já esperada, não 
pela situação da pandemia no país – que, 
por agora, está controlada –, mas pela dos 
países vizinhos e pela ameaça das novas 
estirpes bastante mais contagiosas do 
que a primeira, afeta essencialmente as 
empresas da restauração. Restaurantes e 
cafés mantém-se fechados até pelo menos 
finais de fevereiro, sendo provável que se 
mantenham assim durante mais tempo. 
O recolher obrigatório às 23 horas man-
tém-se assim como as restantes restri-
ções em termos de visitas. 
Por outro lado, o comércio não essen-
cial voltou a abrir. Uma boa notícia para 
os comerciantes que esperavam poder, 
pelo menos, esvaziar parte dos stocks du-
rante o período dos saldos. Boa notícia 
também para os stands de automóveis e 
concessionários que puderam realizar o 
importante Festival automóvel que cos-
tuma representar cerca de um terço do 
seu orçamento anual. 
No setor da cultura e do desporto, as 
restrições também foram suavizadas, 
embora, para estas, a situação continue 
a ser desastrosa. 

Ministra da Saúde 
refuta relaxamento das 
medidas
Paulette Lenert mostrou-se surpreendi-
da com as críticas relativas a um suposto 
relaxamento das restrições numa altura 
em que a Europa está a viver um novo 
pico de infeções. “Espanta-me que digam 
que nos estamos a relaxar. Nós fomos severos 
sempre, mesmo durante as festas. Não pode-
mos ser mais restritos em termos de visitas 
privadas e no que toca à restauração vai 
manter-se fechada como nos países vizinhos. 

Os comércios podem funcionar, mas com res-
trições”, sublinhou a ministra da Saúde.
Relativamente às escolas a ministra quei-
xa-se das informações contraditórias que 
dificultam a tomada de decisões: “Primei-
ro os estudos diziam-nos que as crianças 
não eram vetores de transmissão. Agora já 
dizem que são. Não podemos fazer mais 
do que observar e reagir”, lamentou. 
Apesar das críticas, tanto o primeiro-mi-
nistro como a ministra da Saúde, mostra-
ram-se satisfeitos com a situação atual da 
pandemia no Luxemburgo, com Xavier 
Bettel a agradecer à população a discipli-
na e o sacrifício demonstrado durante as 
últimas semanas, em particular durante 
as festas. 

Luxemburgo vai ter 
direito a 2,8 milhões de 
doses
A Comissão Europeia decidiu aumentar 
o número de vacinas encomendadas de 
1,4 para 2 mil milhões – o equivalente a 
4,47 doses por cidadão, que irão sendo 
distribuídas proporcionalmente por cada 
Estado-membro. Porquê tantas doses se 
bastam duas para criar imunidade?
O principal problema tem a ver com a ele-
vada percentagem de desperdícios, estima-
da entre 20% e 30%. Desperdícios relacio-
nados com a logística e com as condições 
bastante especificas de armazenamento. 
Por outro lado, este número bastante ele-
vado de encomendas serve para a União 
Europeia se precaver face a uma possível 
escassez de vacinas, com a oferta para já a 
ficar bastante aquém da procura.

Centros à espera que as 
vacinas cheguem
A primeira fase de vacinação começou 
a conta gotas. O problema está no nú-
mero escasso de vacinas disponíveis e 

VIAGENS CADA VEZ MAIS 
COMPLICADAS

R A D A R

nos atrasos das encomendas. Dado o 
número limitado de doses, o único cen-
tro de vacinação em funcionamento em 
finais de janeiro era o de Limpersberg, 
no centro da capital. De acordo com Luc 
Feller, alto comissário para a Segurança 
Nacional, os restantes centros (aeropor-
to, Ettelbruck, Esch e Mondorf) estão 
prontos para entrar em funcionamento 
a qualquer momento, desde que haja va-
cinas suficientes. Algo que não deverá 
acontecer antes de finais de fevereiro, 
ou mesmo de março, altura em que de-
veriam estar vacinadas 43 mil pessoas. 

Luxemburgo está a ficar 
sem médicos
É um fenómeno que está a preocupar 

vários países europeus e a própria Co-
missão Europeia, mas no Luxemburgo 
a situação é particularmente grave. Com 
apenas três médicos por 1.000 habitan-
tes o Grão-Ducado continua abaixo da 
média da OCDE, que já fica bastante 
aquém do desejado. O facto do Luxem-
burgo ser ainda o país com mais médi-
cos perto da idade da reforma – mais 
de metade (55%) têm mais de 54 anos 
– vem agudizar mais ainda a urgência de 
reforçar o contingente com jovens pro-
fissionais. Uma preocupação que levou 
o governo a lançar um ciclo curto de três 
anos em medicina na sua Universidade, 
na esperança de poder renovar o contin-
gente médico com jovens profissionais. 
Mas se no Luxemburgo os médicos es-
casseiam já os enfermeiros abundam. 
Com 11,7 enfermeiros por mil habitan-
tes o Grão-Ducado está bastante acima 
da OCDE-EU, com 8,6 profissionais por 
mil habitantes. 

Portugueses mais 
reticentes em reticentes 
à vacina
O O primeiro mês da campanha de vaci-
nação no Luxemburgo ficou aquém das 
espectativas. Nas primeiras semanas ape-
nas um terço dos profissionais da saúde 
que receberam o convite para tomarem 
a vacina, optou por se vacinar (1.637 do 
total de 5.226). Um número que preocu-
pa a ministra da Saúde, Paulette Lernert, 
que prefere, no entanto, esperar pelas 
semanas que se seguem antes de traçar 
um balanço. 
Os portugueses e os belgas que traba-
lham no setor da saúde estão entre os 
mais reticentes, com um número sig-
nificativo de profissionais a optar por 
não se vacinar. Os luxemburgueses e os 
franceses têm sido mais recetivos e os 
alemães, na sua maioria, têm compare-
cido à vacinação.
Uma sondagem efetuada pela univer-
sidade britânica Imperial College, an-
tes do início da vacinação, dava conta 
de uma taxa de intenção abaixo dos 
50% em vários países da União Euro-
peia, com destaque para a França, onde 
apenas 29% dos inquiridos manifestou 
interesse em vacinar-se. No entanto, se-
gundo as primeiras estimativas, a adesão, 
mesmo nos países à priori mais céticos, 
tem sido elevada. O Luxemburgo é para 
já uma exceção com uma taxa bastante 
elevada de não comparência.  

1° FASE: 
Profissionais da saúde e lares de idosos; 
 

2° FASE: 
pessoas com mais de 75 anos e em 
seguida entre 65 e 75 anos; 
 

3° FASE: 
Pessoas vulneráveis e em risco de 
contágio devido à sua profissão entre os 
50 e os 65 anos; 
 

4° FASE: 
pessoas vulneráveis e em condições de 
precariedade com menos de 50 anos; 
 

 
5° FASE: 
residentes entre os 50 e os 16 anos e 
trabalhadores transfronteiriços. 

AS CINCO FASES 
DA VACINAÇÃO

Enfermeira portuguesa 
apela à vacinação
Após ter sido a primeira a receber a 
vacina no Luxemburgo, a enfermeira 
portuguesa Catarina Fernandes disse 
ao Contacto ser “melhor prevenir e não 
ser infetado do que ficar infetado e poder ter 
complicações para o resto da vida. Os casos 
graves podem deixar sequelas para sempre”, 
alertou. 
Thérèse Staub, diretora do serviço Na-
cional de doenças infeciosas, sublinhou 
que “a vacina anti-covid é até agora a 
única solução para nos protegermos e pro-
tegermos os nossos familiares da infeção. É 
a única forma de travar a doença”, vincou. 
Também o chefe da farmácia do Cen-
tro Hospitalar do Luxemburgo, Gregory 
Gaudillot tentou tranquilizar a popula-
ção publicando uma série de estudos 
científicos que demonstram que das mais 
de 40 milhões de pessoas que se sub-
meteram aos testes, apenas uma percen-
tagem muito reduzida apresentou leves 
efeitos secundários, como náuseas e do-
res de cabeça, sintomas esses frequente 
em várias medicações. 

União Europeia da Saúde 
A presidente da Comissão Europeia, Von 
der Leyen, disse no seu primeiro discurso 
do Estado da União ser este o momento 
de “criar uma União Europeia da Saúde 
mais forte”, sublinhando tratar-se de uma 
“crise global”, que exige “lições globais” e 
mais fundos para o programa EU Heal-
th. Ursula Von der Leyen começou por 
lembrar a forma como o novo coronaví-
rus marcou a vida europeia. “Um vírus 
milhares de vezes mais pequeno que um grão 
de areia mostra quão frágil pode ser a nossa 
vida”, sublinhando que “o povo da Europa 
ainda está a sofrer”.
Von der Leyen avançou que no próximo 
ano a presidência italiana do G20 vai 
promover uma cimeira global da Saúde. 
O assunto da saúde também é algo que 
Von der Leyen quer discutir na conferên-
cia sobre o Futuro da Europa, uma vez 
que “está agora mais claro do que nunca 
[com a pandemia] que devemos discutir a 
questão das competências da saúde”. A pre-
sidente da comissão europeia quer que 
Bruxelas tenha mais poder na definição 
de políticas na área da saúde, algo que 
atualmente depende muito de decisões 
individuais dos Estados-membros.

R A D A R
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CINCO ALAVANCAS 
PARA A RETOMA

Por José Campinho

Em 2020, a despesa da Administração Central deverá exceder em 2 mil mi-
lhões de euros o valor previsto no orçamento. A outra (aguardada) má notícia 

é que as receitas também vão ficar muito aquém do esperado (-2,5 mil mi-
lhões de euros). Ou seja, cerca de 4,5 mil milhões de euros que vão faltar nos 

cofres do Estado, a braços com uma pesada recessão de 6%. 
No final do ano, a Câmara de Comércio emitiu um parecer relativamente ao 
Orçamento de Estado apresentado pelo ministro das Finanças, Pierre Gra-

megna. E as críticas foram muitas… Para 2021, o Orçamento de Estado prevê 
uma retoma do crescimento económico, mas o défice da Administração Cen-

tral deverá manter-se elevado: 2,5 mil milhões de euros. 
Para financiar este défice o Estado deverá endividar-se bastante mais do que o 
previsto. De acordo com as últimas projeções, a dívida pública deverá atingir 
os 30% do PIB em 2021. Um aumento importante, mas que não deixa de ser 

um oásis no contexto europeu. 
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ma estratégia que nas últimas crises tem 
dado bons resultados, mas com dois pres-
supostos: os cofres do Estado devem ter 
margem de endividamento e deve ser li-
mitada no tempo. 

Pressupostos esses que a Câmara do Co-
mércio luxemburguesa espera ver respei-
tados, sublinhando a importância de ado-
tar um comportamento mais conservador, 
assim que a economia o permita, com o 
objetivo de reduzir o défice e acumular 
as reservas necessárias para garantir a 
estabilidade financeira do país e manter 
o triplo A da agências de notação (que 
permitem ao país emitir dívida a taxas 

mais favoráveis). 
Para preparar essa retoma, a Câmara do 
Comércio elaborou uma lista de cinco 
estratégias de alavancagem prioritárias e 
analisou até que ponto o Orçamento de 
Estado para os próximos anos responde 
a essas necessidades: 

ALAVANCA 1. QUADRO ESTRUTURAL: 
AS BASES SÓLIDAS PARA UMA 
RETOMA SUSTENTÁVEL 

Numa altura em que a digitalização ganha 
cada vez maior importância, a estabilidade 
jurídica, fiscal e política continua a ser re-
conhecida como um dos elementos-chave 
para a atratividade do país aos olhos dos 
investidores estrangeiros. É importante, 
por isso, consolidar esses ativos para dar 
continuidade à diversificação económica, 
sem negligenciar o apoio aos setores que 
têm feito a riqueza do país ao longo das 
últimas décadas. 
Digitalização.No Orçamento 2021, o go-
verno afirmou ter a intenção de “proceder 
a uma verdadeira digitalização (não uma 
simples desmaterialização) dos procedimen-
tos administrativos, que proporcionará um 
aumento considerável da produtividade e 
da transparência”. Uma medida elogiada 
pela Câmara do Comércio, mas que deve, 
segundo a mesma, ser acompanhada do 
princípio “só uma vez”. Ou seja, uma vez 
introduzidos dados ou informações, es-
tes deviam ficar registados e disponíveis 
a toda Administração Pública. Outra das 
sugestões no campo da digitalização é a 
criação de um “barómetro da digitalização 
dos serviços públicos”, com vista à monoto-
rização dos avanços efetuados, a exemplo 
do que é feito, por exemplo, em França. 
Diversificação. Há neste momento várias 
iniciativas a decorrerem com o objetivo de 
diversificar a economia luxemburguesa, 
com destaque para o plano denominado 
“Terceira Revolução Industrial (TIR)”, para 
a criação de uma “Startup Nation”, e para 
o desenvolvimento da “Spaceresources.lu” 
e das atividades consideradas de elevado 
valor produtivo, como são o caso da di-
gitalização, da transição energética e a da 
economia circular. A Câmara do Comér-
cio propõe juntar a esta lista a criação de 
um “ecossistema de saúde”, uma espécie de 
Medical Valley, apoiando-se nos clusters 
já criados: Health Tech e o Luxembourg 
Institute of Health (LIH). Em paralelo, 
sublinha ser necessário continuar a de-
senvolver o setor financeiro, a indústria, o 
comércio e os serviços e lamenta a supres-
são da lei modificada sobre os certificados 
de investimento em capital de risco, sem 
que fosse criada uma alternativa. 
Transparência. Apesar de se mostrar satis-
feita pela introdução, desde 2014, de um 

sistema de governança orçamental mais 
consentânea com o quadro europeu de 
vigilância orçamental, a Câmara do Co-
mércio lamenta que poucos meios tenham 
sido realmente postos à disposição no 
atual orçamento para a sua execução. Na 
sua opinião, a atual crise deve constituir 
uma oportunidade para avançar com uma 
remodelação profunda do quadro orça-
mental através de uma autêntica “revisão 
geral das finanças públicas”. Dessa forma, 
o Orçamento poderia tornar-se um uten-
silio de priorização das escolhas públicas 
no contexto da nova estratégia de retoma 
ambiental, numérica, inclusiva e resiliente.
 
ALAVANCA 2. INVESTIMENTOS PÚBLI-
COS: PREPARAR O FUTURO E ESTIMU-
LAR O INVESTIMENTO PRIVADO

No contexto económico atual, os inves-
timentos públicos revestem-se de uma 
importância crucial. Criteriosamente 
selecionados, são capazes de impulsio-
nar o investimento privado aumentando 
significativamente o potencial de cresci-
mento económico a médio prazo. Razões 
pelas quais a Câmara do Comércio apoia 
a estratégia de investimentos públicos 
anunciados pelo governo: 5% do PIB en-
tre 2021 e 2024, com um aumento das 
despesas para alimentar os fundos para 
os caminhos-de-ferro e estradas, impul-
sionar a mobilidade elétrica, as energias 
renováveis ou ainda as zonas de atividade 
económicas. 
Um esforço, na sua opinião, plenamen-
te justificado tendo em conta os atrasos 
evidenciados a nível dos transportes e da 
habitação, insuficientes para responder às 
necessidades do crescimento demográfico 
constante. 
A Câmara do Comércio, lamenta, no 
entanto, que a estratégia da Terceira Re-
volução Industrial não esteja no centro 
da política de investimentos públicos do 
país, sublinhando a importância de uma 
maior implicação das autarquias que re-
presentam 40% do total dos investimentos 
públicos. 
Esta instituição mostra-se também sur-
preendida com o facto de o Governo ter 
deixado para mais tarde uma análise mais 
aprofundada sobre novas tecnologias, 
como o hidrogénio, num contexto em que 
é urgente uma transição energética mais 
eficaz. Na opinião da Câmara do Comér-
cio, esta análise devia estar integrada na 
estratégia de diversificação das tecnolo-
gias a testar e implementar, fomentando o 
posicionamento do Luxemburgo enquan-
to “Laboratório Tecnológico de Inovação no 
Coração da Europa”.

ALAVANCA 3: PESQUISA, 

U
COM MAIS MARGEM DE 
ENDIVIDAMENTO DO QUE A MAIORIA 
DOS RESTANTES ESTADOS-MEMBROS, O 
GOVERNO ANUNCIOU UMA ESTRATÉGIA 
ORÇAMENTAL ANTI-CÍCLICA. NA 
PRÁTICA, ISTO SIGNIFICA QUE O ESTADO 
IRÁ REALIZAR MAIS INVESTIMENTOS DO 
QUE SERIA ESPECTÁVEL EM CONDIÇÕES 
NORMAIS, DE FORMA A COMPENSAR A 
ACENTUADA QUEDA DO INVESTIMENTO 
PRIVADO. OU SEJA, NUM CONTEXTO DE 
RECESSÃO COMO O ATUAL, O ESTADO 
ASSUME UM PAPEL MAIS INTERVENTIVO 
NA ECONOMIA, POSICIONANDO-
SE COMO INVESTIDOR DE FORMA A 
MANTER A ECONOMIA E AS EMPRESAS A 
FUNCIONAREM, ATENUANDO ASSIM OS 
EFEITOS DA CRISE. 

D O S S I E RE C O N O M I A

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO: NO 
CORAÇÃO DA TRANSIÇÃO DIGITAL, 
AMBIENTAL E ENERGÉTICA. 

A inovação constitui uma alavanca essen-
cial na criação de empregos, no reforço da 
competitividade das empresas e na tran-
sição para um crescimento sustentável. 
Para a Câmara do Comércio, a inovação 
deve focalizar-se nos desafios e oportuni-
dades de amanhã, como a digitalização, a 
mobilidade, a energia e a saúde ou ainda 
a finança. 

O Orçamento 2021 propõe adaptar o 
quadro legal com o objetivo de estimular 
a inovação no domínio das novas tecnolo-
gias. A Câmara do comércio lamenta, no 
entanto, que a introdução da taxa de car-
bono se faça sem isenções e sem deduções 
fiscais para as empresas que invistam em 
tecnologias aplicadas à descarbonização. 
A instituição critica também a ausência 
de incentivos fiscais destinados à inves-
tigação, seja sob a forma de crédito de 
imposto, de redução de taxas ou de outros 
mecanismos. 

ALAVANCA 4. O EMPREGO E OS 
TALENTOS: UMA MÃO-DE-OBRA 
QUALIFICADA PARA RESPONDER AOS 
DESAFIOS DE AMANHÃ. 

O Luxemburgo precisa urgentemente de 
mão-de-obra altamente qualificada para 
fazer face aos desafios atuais e a curto 

e médio prazo. Com as empresas a en-
frentarem cada vez mais dificuldades em 
recrutar, atrair novos talentos, manter os 
atuais e continuar a formá-los ao longo 
da carreira representa, por isso, uma im-
portante alavanca de crescimento que é 
urgente privilegiar.

Atrair talentos. O Orçamento para 2021 
inclui algumas inovações que são bem-
-vindas, como o novo regime para impa-
triados que inclui a supressão da cláusula 
discriminatória que limitava o acesso a 
este regime especial às empresas com 20 
ou mais trabalhadores. Após elogiar as 
precisões introduzidas na definição de 
residência fiscal, a Câmara do Comércio 
criticou o aumento do salário anual mí-
nimo para poder beneficiar desta medida 
de 50.000 para 100.000 euros, alegando 
que tal medida vai prejudicar sobretudo as 
pequenas e médias empresas. A Câmara 
do Comércio aconselha o governo a rever 
esta condição limitando a fasquia a um 
montante não superior ao estabelecido 
para o passaporte azul europeu: 78.000 
euros anuais. 

A supressão do regime de stock-options, 
uma medida que existe em vários países 
europeus, foi também alvo de críticas. 
Embora considere que o regime existen-
te necessita de melhorias, a Câmara de 
Comércio considera que não faz sentido 
abdicar deste tipo de regimes, sobretudo 

num país como o Luxemburgo, com uma 
importante praça financeira. 

Formar talentos. A Câmara de Comércio 
elogiou o forte aumento das verbas atri-
buídas ao Fundo para o Emprego, com o 
objetivo de financiar os subsídios para a 
aprendizagem, os estágios profissionais, 
as medidas de reinserção no mercado de 
trabalho e a contratação de trabalhadores 
com idade mais avançada. Outro aspeto 
positivo foi o reforço das verbas atribuídas 
à Administração do Emprego (adem) com 
o objetivo de aproximar as necessidades 
das empresas com os perfis disponíveis. 

O Orçamento prevê também a implemen-
tação de prémios participativos que as 
empresas podem atribuir aos ser empre-
gados, mas a sua aplicação é considerada 
demasiado restrita: não pode ultrapassar 
5% do resultado da empresa e 25% do 
salário anual bruto do empregado. Mais 
ainda, apenas metade do prémio fica isen-
ta de impostos, para além de que as em-
presas que não apresentarem lucros não 
pode beneficiar. 

Funcionários. Outro ponto sensível é a 
contratação de funcionários. Com cerca 
de 1.000 novas contratações previstas 
para o próximo ano, a Camara do Co-
mércio teme que o acesso a mão-de-obra 
qualificada no setor privado se torne ainda 
mais complicado, e que as empresas ve-
nham a perder vários elementos nos quais 
investiu na sua formação. 
Por fim, a Câmara do Comércio lamenta 
que o alinhamento dos regimes de segu-
rança social entre os trabalhadores inde-
pendentes e os assalariados tenha desa-
parecido da ordem do dia. 

ALAVANCA 5. FISCALIDADE, UMA 
ALAVANCA IMPORTANTE NUM 
CONTEXTO INTERNACIONAL 
BASTANTE COMPETITIVO

De acordo com a Câmara do Comércio, 
o Orçamento 2021 inclui aspetos posi-
tivos em termos de fiscalidade, como a 
introdução de critérios ecológicos para 
os investimentos no quadro da renovação 
energética das habitações, por exemplo. 
Também prevê deduções para quem re-
duzir os alugueres na sequência do Co-
vid19, embora neste capítulo a Câmara 
do Comércio estive que o valor atribuído 
é demasiado reduzido.  
Outra medida a merecer a aprovação da 
Câmara do Comércio foi a atribuição das 
receitas da taxa de carbono ao financia-
mento da transição ecológica. 

CONCLUSÃO

Concluindo, excetuando o prémio par-
ticipativo e algumas medidas pontuais, a 
Câmara do Comércio lamenta que mais 
nenhuma das suas propostas tenha sido 
incluída no Orçamento de Estado.

Carlo Thelen, CEO da 
Câmara de Comércio 

do Luxemburgo
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BANCO CENTRAL DO LUXEMBURGO, 
CÂMARA DO COMÉRCIO, FUNDAÇÃO 
IDEA E OGB-L DEBRUÇARAM-SE 
SOBRE O PROJETO DE ORÇAMENTO 
PLURIANUAL APRESENTADO PELO 
MINISTRO DAS FINANÇAS. AS OPINIÕES 
VARIAM, MAS EM ALGUNS PONTOS 
PARECE HAVER CONSENSO.  

BANCO CENTRAL DO LUXEMBURGO: 
“CRISE ECONÓMICA VAI SER SEVERA 
E PROLONGADA”

As finanças públicas vão sofrer os efeitos 
da crise pandémica pelo menos até 2023 
e vai demorar até à população começar a 
beneficiar da retoma económica. 

Estas são algumas das principais con-
clusões da análise efetuada pelo Banco 
Central do Luxemburgo (BCL) ao Orça-
mento de Estado para 2021 e plurianual, 
apresentado pelo governo. 

Nesta análise, o BCL prevê uma recessão 
económica “severa e prolongada”, advertin-
do que as perdas previstas para 2020 não 
vão ser recuperadas nos próximos anos e 
que o impacto nas finanças públicas de-
verá prolongar-se até 2023. 

Uma situação que vai obrigar a aumentar 
o valor dos empréstimos anteriormente 
aprovados (7 mil milhões de euros) para 
cobrir o défice deste e do próximo ano. 
Em termos práticos, a aguardada retoma 
(entretanto já revista em baixa pelo Statec: 
entre 0% e 4% em vez de 7%) não se fará 
sentir de imediato junto da população, po-

dendo ser necessário esperar vários anos 
por um regresso à normalidade.  
Com o início da vacinação previsto já para 
janeiro, o BCL afasta para já o cenário 
pessimista que tinha contemplado na úl-
tima análise. 

CÂMARA DO COMÉRCIO: 
“ENDIVIDAMENTO NÃO PODE 
TORNAR-SE UM HÁBITO”

A Câmara do Comércio validou em comu-
nicado a política de endividamento enceta-
da pelo Governo para relançar a economia, 
mas avisou que esta deve ser uma medida 
excecional, sublinhando a necessidade do 
Luxemburgo continuar a beneficiar do tri-
plo A das agências de notação. “Uma política 
anti cíclica é indispensável para criar as bases 
para uma retoma sustentada”, reconheceu 
Carlo Thelen, diretor da Câmara do Co-
mércio, mostrando-se preocupado com a 
ausência de um plano a médio prazo para 
reabsorver a dívida. 
Numa análise detalhada do Orçamento de 
Estado, a Câmara do Comércio lamenta 
que o governo tenha ignorado a quase to-
talidade das suas propostas apresentadas 
em junho com vista a estimular a retoma 
económica, reduzir a dívida e tornar a eco-
nomia luxemburguesa mais diversificada e 
competitiva.  

FUNDAÇÃO IDEA: “A RETOMA 
COMPLICA-SE”

Os sinais encorajadores de retoma eco-
nómica sentidos após o primeiro confi-
namento parecem ter-se dissipado. Esta 

é uma das conclusões da análise efetuada 
pela Fundação Idea, que considera alar-
mantes os sinais recentes da economia, na 
sequência das novas restrições impostas 
pelo governo para conter a propagação 
das infeções com o Covid-19. A começar 
pelos índices de confiança dos consumi-
dores, menos otimistas agora relativamen-
te ao futuro, podendo tornar-se um travão 
à retoma da atividade económica. 

No que toca às empresas, a Fundação 
mostra-se também bastante preocupada 
com os sinais de deterioração da situação 
financeira, sobretudo nos setores do co-
mércio e da restauração. A este propósito, 
a Fundação recorda que no Barómetro 
da Economia publicado pela Câmara do 
Comércio referente ao segundo semes-
tre, 42% das empresas afirmaram que o 
reembolso da dívida criada na sequência 
da pandemia é o maior desafio que vão 
ter de enfrentar em 2021. 

Embora reconheça que nem tudo tem 
sido mau durante a atual crise e que tanto 
a indústria como a banca têm conseguido 
manter-se imunes à recessão generalizada, a 
Fundação mostra-se prudente relativamente 
a certos indicadores que conseguiram man-
ter-se estáveis em 2020, mas que poderão 
transformar-se numa bomba relógio este 
ano: as falências e o desemprego. 

OGB-L: “HABITAÇÃO É A QUESTÃO 
MAIS URGENTE”

Segundo a presidente da OGBL, Nora 
Back, a habitação “é a questão mais urgen-
te” a resolver, apelidando de “explosiva” 
a atual situação provocada pelo aumento 
exponencial dos preços das casas. 

Nora Back alerta para a “frustração” cres-
cente da sociedade civil, em particular das 
famílias imigrantes - as principais afetadas 
pelo encarecimento das casas, demonstra-
da na última manifestação pelo direito à 
habitação a 10 de outubro.

Na opinião da sindical Central, cada vez 
mais famílias estão a ser empurradas para 
o outro lado das fronteiras por não terem 
capacidade de suportar os custos da habi-
tação, mostrando-se pouco otimista rela-
tivamente ao impacto dos projetos de lei 
apresentados recentemente no Parlamento. 

Para Nora Back, esta crise é da exclusiva 
responsabilidade dos “sucessivos Governos 
que nada fizeram para resolver este proble-
ma”, pactuando com a especulação que 
está por trás da inflação imparável dos 
preços. “Não podemos continuar a aceitar 
que a maioria da população se endivide para 
o resto da vida para poder comprar uma casa, 
enquanto alguns continuam a enriquecer com 
a especulação imobiliária”, sublinha.

AS REAÇÕES AO  
ORÇAMENTO DE ESTADO

E C O N O M I A

Pessoas Singulares (IRS).
Trata-se, realmente, de entidades de es-
trutura muito leve, de simples funciona-
mento e com baixo custo de funciona-
mento. Sobretudo quando se dedicam 
unicamente à administração de bens 
próprios e não exercem qualquer de ati-
vidade de natureza comercial.
No entanto, é preciso cuidado quando a 
administração fiscal saca da sua melhor 
arma: o artigo 14 da lei LIR aplicada às 
operações imobiliárias suspeitas de prá-
ticas comerciais.
Neste caso a tributação muda substan-
cialmente e os lucros são transferidos para 
a categoria dos benefícios comerciais. A 
SCi passa a ter de pagar o Imposto Co-
mercial Municipal (ICC) e os sócios fi-
cam sujeitos ao pagamento do Imposto 
sobre os Rendimentos das Pessoas Sin-
gulares (IRS).
Como uma desgraça nunca vem só, os só-
cios ficam também sujeitos ao pagamento 
das contribuições à Segurança Social.
Em conclusão, “todo o cuidado é pouco”

CONSIDERA-SE SOCIEDADE CIVIL 
IMOBILIÁRIA, OU SCI, UMA SOCIEDADE 
COM SEDE E DIREÇÃO EFETIVA 
EM TERRITÓRIO LUXEMBURGUÊS, 
CUJA A ATIVIDADE SE LIMITA À 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU 
COMPRA DE PRÉDIOS NA ESFERA DO 
PATRIMÓNIO PRIVADO.

 

Nesta sociedade, a maioria do capital 
social deve pertencer, direta ou indire-
tamente, a um grupo familiar ou a um 
número de sócios, desde que nenhum 
deles seja uma pessoa coletiva.

De forma geral, as sociedades civis são 

SOCIEDADE CIVIL IMOBILIÁRIA… 
UMA ARMADILHA?

aquelas que não tem por objeto a prática 
de atos comerciais nem quaisquer outros 
tipos de atividades previstas pela lei.
As sociedades civis imobiliárias são regu-
ladas pelas disposições do Código Civil, 
mas são dotadas de uma personalidade 
jurídica distinta.
 Em termos tributários, estão sujeitas a 
um regime especial de tributação dito de 
“transparência fiscal”.
As situações de transparência fiscal são 
situações de desconsideração da persona-
lidade coletiva, em que a lei fiscal ignora 
a existência de uma pessoa coletiva de 
forma a que os resultados sejam tributa-
dos sobre o regime do Rendimento das 
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Depois da apresentação do 
Orçamento de Estado para 2021, a 
situação degradou-se. As previsões 
de uma recessão de 6% em 2020 e 
um crescimento de 7% para este ano 
que serviram de base ao Orçamento 
continuam válidas?

Acho que podemos partir dessa hipótese. 
Apesar da segunda vaga da pandemia 
constatámos que a economia luxembur-
guesa resistiu bem no terceiro e quarto 
trimestre. Por enquanto não há qualquer 
razão para colocarmos em causa o ce-
nário principal estabelecido pelo Statec 
(instituto nacional de estatística).

Considera que as verbas previstas 
para o relançamento da economia 
serão suficientes, tendo em conta que 
a situação da pandemia vai manter-
se, pelo menos, durante o primeiro 
trimestre?

Se as vacinas estiverem disponíveis nos 
primeiros meses deste ano, efetivamente 
a pandemia poderá ser contida e nesse 
cenário a economia poderá crescer. 

Com as novas restrições e o acesso 
mais restrito ao sistema de desemprego 
parcial, muitas empresas, sobretudo 
no comércio, horesca e de espetáculos 
arriscam afundar-se. Qual é a estratégia 

GOVERNO VAI REFORÇAR 
O APOIO ÀS EMPRESAS

EM ENTREVISTA À DECISÃO, 
O MINISTRO DAS FINANÇAS, 
PIERRE GRAMEGNA, MOSTROU-
SE OTIMISTA RELATIVAMENTE À 
RETOMA ECONÓMICA, CASO SE 
CONSIGA CONTER A PANDEMIA 
COM AS VACINAS. “TODOS OS 
ELEMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS 
PARA AJUDAR AS EMPRESAS A 
RELANÇAR A SUA ATIVIDADE”, 
GARANTE. NA APRESENTAÇÃO DO 
ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 
ESTE ANO, PIERRE GRAMEGNA 
ANUNCIOU UMA NOVA VAGA 
DE APOIOS NO VALOR DE 180 
MILHÕES DE EUROS.

Por Madalena Queirós

E C O N O M I A

para apoiar estas empresas?

Efetivamente, no Luxemburgo, como no 
resto da Europa, há uma série de seto-
res que descrevemos como vulneráveis 
devido à pandemia: os sectores da hote-
laria e da restauração, o turismo, o setor 
da organização de eventos, o comércio 
de proximidade e os cuidados pessoais. 
Todos estes setores beneficiam de fun-
dos de solidariedade e relançamento da 
economia que foram implementados 
no decorrer deste ano e que funcionam 
desde 24 de julho. Estes fundos estavam 
previstos funcionar durante seis meses, 
até ao final de 2020, mas devido à segun-
da vaga, a Comissão Europeia permitiu 

a todos os países prolongarem as me-
didas de ajuda durante mais seis meses 
no máximo. 

Podemos esperar uma nova vaga de 
apoios diretos às empresas nos setores 
mais afetados pela pandemia?
Sim, absolutamente! Temos previstos 
cerca de 180 milhões de euros para es-
ses apoios.

Muitas empresas dos setores mais 
afetados dizem que, apesar do discurso 
de apoio, a banca não as está a apoiar, 
não lhes empresta dinheiro e que se 
sentem abandonados à sua sorte. O 
que poderá fazer para resolver este 
problema?
Ouço falar desse tema, mas muito ra-
ramente. Claro que há exceções que 
confirmam a regra, mas de uma forma 
geral os bancos responderam ‘presente’ 
nesta crise. Acordaram moratórias para 
a maioria das empresas que as pediram, 
com uma taxa de aceitação superior a 
95%. Isto significa que quase todas as 
empresas que pediram uma “décalage” 
dos seus pagamentos e dos seus juros e 
dos reembolsos, a obtiveram. Isso faci-
litou a tesouraria das empresas.
Nós enquanto Governo e Estado ado-
tamos a medida de créditos-garantidos, 
que as empresas utilizaram pouco, já que 
os bancos acordaram as moratórias. No 
entanto, graças à aprovação da Comis-
são Europeia vai ser possível prolongar 
estas  moratórias durante 2021. Penso 
que todos os elementos estão disponíveis 
para ajudar as empresas a relançar a sua 
atividade.

As ajuda do Estado e os planos de 
relançamento da economia vão pesar 
bastante nos cofres do Estado. Uma 
situação que é agravada pela diminuição 
das receitas fiscais. Podemos esperar 
um aumento de impostos depois da 
pandemia?
Para já não fazemos conjeturas sobre os 
detalhes da retoma. Baseamos o Orça-
mento de Estado de 2021 nos cálculos 
do Statec que prevê um crescimento de 
7%. Se tivermos esse crescimento tere-
mos receitas fiscais no sistema atual, sem 
necessitar de aumentar ou criar novos 
impostos. Mas ainda é muito cedo para 
responder a essa questão. Faremos um 
ponto de situação no 2° trimestre e ve-
remos qual o grau de recuperação da 
nossa economia.

A reforma fiscal prevista para este ano 
não vai concretizar-se. Quais são as 
principais implicações para as empresas 
desta decisão?
O que faz alusão é a uma reforma geral 
fiscal que estava prevista no programa 

de Governo da coligação. Por enquanto, 
estamos a ver qual será o grau de recu-
peração este ano, e só depois poderemos 
definir certos detalhes sobre essa revisão 
fiscal geral.
Temos uma série de medidas pontuais 
que permitem modernizar a nossa fis-
calidade e introduzir mais justiça fiscal, 
como por exemplo, os investimentos fei-
tos no domínio social e no domínio da 
conservação da energia. 
Quem investir nestes domínios poderá 
beneficiar de deduções fiscais impor-
tantes. Temos também prevista para a 
praça financeira uma redução da taxa de 
impostos se os fundos de investimento 
forem investidos em ativos sustentáveis. 
Estamos também prestes a mudar a 
tributação dos fundos de investimento 
especializados que fazem grandes inves-
timentos em imóveis do Luxemburgo em 
que existia um nicho fiscal que permitia 
evitar todo o pagamento de impostos nos 
imóveis situados no Luxemburgo. Ou 
seja, tomamos uma série de medidas no 
setor da fiscalidade.

Uma das hipóteses faladas 
recentemente pelo líder do CSV foi 
a possibilidade de criar um imposto 
sobre as grandes fortunas. O que 
pensa deste sistema?
O imposto sobre as grandes fortunas 
não existe no Luxemburgo, foi abolido 
em 2006. Continua a existir para as em-
presas. Mas no programa de coligação 
governamental a criação de um imposto 
sobre as grandes fortunas para as pessoas 
individuais não está previsto. Nunca es-
teve previsto e não surge no programa.

O recrutamento de pessoal 
altamente qualificado continua a 
ser um grande desafio para muitas 
empresas no Luxemburgo. O novo 
bónus para atrair talentos permitirá 
às empresas luxemburguesas serem 
mais competitivas em termos de 
recrutamento?
Sim. Por isso prevemos duas medidas: 
em primeiro lugar o bónus  no seio das 
empresas que não existia e um bónus  
que será taxada de forma mais reduzida; 
e depois o regime dos expatriados que 
se dirige a pessoas que vem do exterior 
e não habitavam no Luxemburgo e que 
podem, também beneficiar de uma fis-
calidade reduzida através de uma indem-
nização que lhe poderemos pagar. Efe-
tivamente tivemos em conta o apelo de 
muitas empresas que tinham dificuldade 
em atrair talentos e inspirarmo-nos em 
modalidades que existem noutros países 
para melhorar o sistema luxemburguês.
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D O S S I E R

A HORA DA VERDADE
Por José Campinho

A edição de este ano do Autofestival, em plena terceira vaga da pandemia, 
poderá marcar o início da retoma naquele que foi um dos setores mais afetados 
pela quebra das vendas: -17,9% relativamente ao ano anterior. Na maioria dos 

Estados membros, a queda foi ainda mais pronunciada, chegando aos 30%. 
Para o presidente da federação de automóveis este festival é “a hora da verdade 

para o setor automóvel no Luxemburgo”.

D O S S I E R
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Em vez das tradicionais duas semanas de 
promoções, desta vez os compradores te-
rão mais tempo para escolher o seu futuro 
veículo, com o Autofestival a prolongar-se 
de 23 de janeiro a 13 de fevereiro. Uma 
forma de compensar os stands pelas res-
trições impostas em termos de visitantes: 
um só cliente por 10m2, com uma dis-
tância mínima de dois metros entre eles, 
para além das já habituais medidas sani-
tárias, como o uso de máscara, desinfeção 
das mãos, etc. “O certame foi antecipado 
em cinco dias este ano de forma a permitir 
conciliar o afluxo de clientes com as medidas 
sanitárias de prevenção”, explicou Philippe 
Mersch, presidente da Federação de Dis-
tribuidores de Automóveis e Mobilidade 
(FEDAMO), qualificando este certame 
como “a hora da verdade para o setor au-

tomóvel no Luxemburgo”. 

Outra das particularidades desta edição 
é a possibilidade de os concessionários 
avançarem já com as suas ofertas mesmo 
antes do início do certame. “Decidimos 
abrir já o período de vendas para evitar-
mos uma grande concentração de pessoas 
nos stands devido à situação sanitária”, 
acrescentou Philippe Mersch. 

NOVO RECORDE DE VIATURAS 
ELÉTRICAS

Se a retoma das vendas é para já uma 
incógnita, um dado parece certo: as via-
turas elétricas e híbridas vão bater novos 
recordes. “De uma forma geral acredito que 
as vendas possam voltar a subir em 2021, 
sobretudo nas viaturas mais ecológicas. A fro-

UM SETOR LIGADO 
ÀS MÁQUINAS
APÓS CINCO ANOS CONSECUTIVOS A 
BATER RECORDES DE VENDAS, 2020 FOI 
UM ANO PARA ESQUECER, COM MENOS 
17,9% DE NOVAS VIATURAS REGISTADAS 
RELATIVAMENTE AO ANO ANTERIOR. NO 
ENTANTO, NÃO SE PODE DIZER QUE A 
PANDEMIA TENHA RETIRADO O OTIMISMO 
AOS CONCESSIONÁRIOS LUXEMBURGUESES: 
APESAR DO FORTE IMPACTO NAS RECEITAS 
E DAS APERTADAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 
IMPOSTAS PELO GOVERNO, OS STANDS 
REFORÇARAM O INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO 
NA ESPERANÇA DE CONVENCEREM OS MAIS 
INDECISOS A AVANÇAREM COM A COMPRA DE 
UM NOVO VEÍCULO DURANTE ESTE PERÍODO 
QUE COSTUMA REPRESENTAR 1/3 DO TOTAL 
DAS RECEITAS ANUAIS

Redação com LUSA

D O S S I E R

ta de automóveis sem emissões cresceu bas-
tante, com as viaturas elétricas e híbridas a 
representarem atualmente cerca de 20% das 
vendas”, referiu. Os que mais progrediram 
foram mesmo os 100% elétricos, repre-
sentando atualmente 5,48% do total da 
frota automóvel (era de 0,1% em 2015). 
Já os híbridos estão a ficar rapidamen-
te para trás, representando atualmente 
3,41% do parque automóvel.  
Uma transição motivada pela conscien-
cialização ambiental dos condutores, 
mas também pelos incentivos do Estado: 
8.000 euros na compra de uma viatura 
elétrica e 2.500 euros na compra de um 
híbrido cujas emissões de CO2 não ul-
trapassem as 50 gramas por quilómetro. 
Uma medida válida até 31 de março, mas 

que a FEDAMO espera ver prolongada. 

UNIÃO DE CONSUMIDORES APELA A 
ATENÇÃO REDOBRADA

Em mais nenhuma altura do ano se 
vendem tantos automóveis como du-
rante estas duas semanas do festival. 
Uma autêntica corrida às promoções e 
ofertas especiais que, por vezes, não são 
tão especiais como pareciam à primeira 
vista. Para evitar desilusões e conflitos, a 
União Luxemburguesa de Consumidores 
(ULC) apela aos clientes para reverem 
atentamente os contratos antes de os as-
sinarem, de forma a certificarem-se que 
estão a comprar exatamente aquilo que 
foi acordado, desde os equipamentos e 
acessórios ao próprio modelo em questão. 

QUEDA “SEM PRECEDENTES” 
NO RESTO DA EUROPA

A venda de automóveis na 
Europa registou uma queda “sem 
precedentes” em 2020, caindo 
para menos de dez milhões de 
veículos, indicou a associação 
de fabricantes europeus (ACEA), 
em comunicado. “O mercado 
de automóveis de passageiros 
entrou em colapso caindo 23,7% 
para 9.942.509 veículos como 
resultado da pandemia”, menos 
três milhões do que em 2019, 
apontou a ACEA. Este é o valor 
mais baixo desde que os registos 
começaram a ser feitos em 1990.

“As medidas tomadas contra a 
pandemia - incluindo a contenção 
rigorosa e outras restrições 
ao longo do ano - tiveram um 
impacto sem precedentes nas 
vendas de automóveis na União 
Europeia”, lê-se na mesma nota.

No entanto, após uma primavera 
desastrosa e vários meses de 
altos e baixos, dezembro foi um 
dos melhores meses do ano, com 
uma queda de apenas 3,3%.

Ao longo do ano, “todos os 27 
mercados da União Europeia 
registaram quedas de dois 
dígitos”, salienta a ACEA.

Entre os maiores mercados, 
a Espanha registou a maior 
queda (-32,3%), seguida pela 
Itália (-27,9%), França (-25,5%), 
Polónia (-22,9%) e Bélgica 
(-21,5%). Também a Alemanha, 
o maior mercado da Europa, teve 
uma quebra de vendas (-19,1%), 
tal como os Países Baixos 
(-19,5%).  No Reino Unido, agora 
separado da União Europeia pelo 
Brexit, as vendas caíram 29,4%, 
de acordo com a ACEA.  
O Luxemburgo saiu-se um pouco 
melhor, recuando ainda assim 
17,9%.

EMBORA O REGISTO DE NOVAS 
VIATURAS TENHA RECUADO DE 

FORMA ACENTUADA, A PANDEMIA 
NÃO TEVE O MESMO IMPACTO 

EM TODO O SETOR, COM AS 
VENDAS DE VEÍCULOS USADOS 

A CAÍREM APENAS 3,1%.

D O S S I E R
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Mais tecnológicos, mas com custos cada 
vez maiores, os construtores de automó-
veis encontram-se numa encruzilhada 
para a sua sustentabilidade. A eletrifica-
ção torna-se obrigatória para o cumpri-
mento das metas europeias anti-emissões 
e apela-se à transição energética para que 
a pegada ambiental associada aos auto-
móveis seja menor. Conciliar rentabilida-
de e responsabilidade ambiental é a pa-
lavra de ordem, mas o desafio é elevado. 
Eis cinco pontos fundamentais que irão 
marcar o setor automóvel em 2021:

MAIS ELÉTRICOS 

Serão em cada vez maior número os 
veículos elétricos na estrada, a reboque 
de diversos fatores, como a necessidade 
de cumprimento das metas ambientais 
na Europa, mas também do aumento da 
procura por parte dos clientes europeus. 
Recorde-se que no final de 2020, os veí-
culos elétricos superaram em volume de 
vendas os automóveis a gasóleo, num 
contraste dramático face àquilo que era 
a norma há apenas cinco anos.
A criação de uma rede de carregamento 
eficiente e capaz de suportar esse acrés-
cimo de automóveis elétricos tornar-se-á 
fundamental. 

MAIS CAROS

Se aumenta o custo do desenvolvimento 
de tecnologia para controlo das emissões 
dos veículos de combustão atualmente à 
venda, é muito provável que os automó-
veis novos com motores térmicos passem 
a ser mais caros. Uma equação difícil de 
resolver uma vez que atualmente estes 
veículos ainda são relativamente inaces-
síveis para muitos condutores, sobretudo 
os da classe média, que anseiam por mo-
delos familiares a custo mais moderado. 
Alguns exemplos de elétricos a preços 
acessíveis, casos do Renault Twingo ZE, 
do ZOE ou do Fiat 500e têm conseguido 
uma boa penetração no mercado, mas 
não são ainda os modelos que muitas 
famílias esperam.

MENOS DESPORTIVOS 

Numa espécie de conjugação de elemen-
tos, os automóveis desportivos com motor 
de combustão têm tendência a desapare-
cer. A partir deste ano os construtores são 
obrigados a incluir a totalidade dos seus 
veículos no cálculo da média de emissões 
de CO2 (em 2020, apenas contavam 95%, 
o que permitia manter 5% dos veículos 
com motores desportivos mais poluentes).
A transição para o modelo híbrido deverá 

2021 SERÁ MUITO PROVAVELMENTE 
O MAIS DESAFIANTE DA HISTÓRIA 
CENTENÁRIA PARA O SETOR 
AUTOMÓVEL. OBRIGADO A CUMPRIR 
METAS AMBIENTAIS CADA VEZ MAIS 
RIGOROSAS E COM O INCREMENTO DA 
VERTENTE TECNOLÓGICA A TORNAR O 
DESENVOLVIMENTO MAIS COMPLEXO, 
OS FABRICANTES TERÃO PELA FRENTE 
UM ANO DE DIFÍCIL ABORDAGEM, 
SENDO OBRIGADOS A FAZEREM 
MUITAS CONTAS E A PREPAREM-SE 
PARA CENÁRIOS BASTANTE VOLÁTEIS. 

AS QUATRO 
GRANDES 
TENDÊNCIAS 
PARA 2021

permitir prolongar um pouco mais a es-
perança de vida destes veículos, mas o seu 
custo também será mais elevado para os 
clientes. Algumas marcas optam mesmo 
por não lançar certos modelos na Europa, 
casos do novo Nissan Z ou do Jeep Wran-
gler Rubicon 392 cujo impacto nas médias 
de emissões seria demasiado elevado. 

MAIS COLABORAÇÃO

Atendendo às novas exigências na Eu-
ropa, haverá uma tendência para racio-
nalizar custos e lançamentos, o que quer 
dizer que modelos de contexto emocional 
poderão dizer ‘adeus’ do portefólio das 
marcas. Obrigadas a lançarem mais mo-
delos elétricos e mais depressa, a parceria 
entre marcas vai tornar-se mais frequente.
O melhor exemplo dessa tendência ocor-
reu recentemente com a criação do quar-
to maior grupo mundial de automóveis, 
a Stellantis, que resulta da fusão entre 
os Grupos PSA e FCA. Esta será uma 
fórmula que permitirá aos construtores 
manterem-se vivos na Europa, enquanto 
desenvolvem um conjunto de tecnolo-
gias cada vez mais dispendiosas, como 
as de condução autónoma, conectividade 
avançada e bidirecional ou novos concei-
tos de propriedade.

D O S S I E R

A Comissão Europeia apresentou a “Es-
tratégia de Mobilidade Sustentável e Inte-
ligente”, juntamente com um Plano de 
Ação com 82 iniciativas, que traçam o 
rumo para uma mobilidade ecológica, 
inteligente e a preços comportáveis.sen-
do obrigados a fazerem muitas contas 
e a preparem-se para cenários bastante 
voláteis. A estratégia vem estabelecer as 
bases para um sistema de transportes da 
União Europeia capaz de concretizar a 
sua transformação ecológica e digital e 
tornar-se mais resiliente a futuras crises.
Todos os modos de transporte têm de se 
tornar mais sustentáveis para isso torna-
-se é preciso haver alternativas ecológi-
cas amplamente disponíveis e incentivos 
adequados para impulsionar a transição. 
Este caminho será orientado por marcos 
concretos.

ATÉ 2030

Até ao final desta década pelo menos 
30 milhões de automóveis de emissões 

REVOLUÇÃO NA MOBILIDADE 
NAS PRÓXIMAS DUAS DÉCADAS 

QUEDA “SEM PRECEDENTES” NO RESTO 
DA EUROPA

O Plano de Ação da Estratégia identifica um 
total de 82 iniciativas, organizadas em dez 
áreas de ação.

Sustentável

1. Promover a adoção de veículos, navios e 
aviões de emissões nulas, de combustíveis 
hipocarbónicos e renováveis e infraestruturas 
conexas — por exemplo, através da instalação 
de três milhões de postos de carregamento 
públicos até 2030;

2. Criar aeroportos e portos de emissões nulas 
— por exemplo, através de novas iniciativas 
para promover combustíveis sustentáveis nos 
setores da aviação e marítimo;

3. Tornar a mobilidade interurbana e urbana 
saudável e sustentável — por exemplo, 
duplicando o tráfego de comboios de alta 
velocidade e desenvolvendo infraestruturas 
cicláveis nos próximos dez anos;

4. Alcançar um transporte de mercadorias 
mais ecológico — por exemplo, duplicando o 
tráfego ferroviário de mercadorias até 2050;

5. Fixar os preços do carbono e dar melhores 
incentivos aos utilizadores — por exemplo, 
através da adoção de um conjunto abrangente 
de medidas para garantir uma tarifação justa e 
eficiente em todos os transportes;

Inteligente

6. Concretizar a mobilidade multimodal 
conectada e autónoma — por exemplo, 
possibilitando que passageiros comprem 
bilhetes para viagens multimodais, e que as 
mercadorias alternem, sem descontinuidades, 
entre modos de transporte;

7. Promover a inovação e a utilização de dados 
e inteligência artificial (IA) — por exemplo, 
apoiando a utilização de drones e aeronaves 
não tripuladas e outras ações para criar um 
Espaço Comum Europeu dos Dados sobre a 
Mobilidade;

Resiliente

8. Reforçar o mercado único — por exemplo, 
intensificando os esforços e os investimentos 
para completar a Rede Transeuropeia de 
Transportes (RTE-T) até 2030 e apoiar o 
setor a recuperar melhor através de maiores 
investimentos, tanto públicos como privados, 
na modernização das frotas em todos os 
modos de transporte;

9. Tornar a mobilidade justa e equitativa para 
todos — por exemplo, fazendo com que a 
nova mobilidade seja acessível e a preços 
comportáveis em todas as regiões e para 
todos os passageiros, incluindo os passageiros 
com mobilidade reduzida, e tornando o setor 
mais atrativo para os trabalhadores;

10. Reforçar a segurança e a proteção dos 
transportes em todos os modos de transporte, 
nomeadamente reduzindo o número de 
mortes para quase zero até 2050.

nulas circularão nas estradas europeias. 
100 cidades europeias serão neutras em 
termos climáticos e o tráfego de com-
boios de alta velocidade duplicará em 
toda a Europa. As viagens para trajetos 
inferiores a 500 km deverão ter um im-
pacto carbónico neutro e a mobilidade 
automatizada será implementada em 
grande escala. As embarcações maríti-
mas de emissões nulas estarão prontas 
para serem comercializadas.
Até 2035, as aeronaves de grandes di-
mensões, de emissões nulas, estarão 
prontas a ser comercializadas; 

ATÉ 2050

No prazo de 30 anos praticamente to-
dos os veículos motorizados serão de 
emissões nulas. O tráfego ferroviário 
de mercadorias irá duplicar e a Rede 
Transeuropeia de Transportesmultimo-
dal estará plenamente operacional para 
transportes sustentáveis e inteligentes, 
com conectividade de alta velocidade.
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O HOMEM 
MAIS RICO  
DO MUNDO 
NUM SETOR  
EM PROFUNDA 
CRISE
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2021 SERÁ MUITO PROVAVELMENTE 
O MAIS DESAFIANTE DA HISTÓRIA 
CENTENÁRIA DO SETOR AUTOMÓVEL. 
OBRIGADO A CUMPRIR METAS 
AMBIENTAIS CADA VEZ MAIS 
RIGOROSAS E COM O INCREMENTO DA 
VERTENTE TECNOLÓGICA A TORNAR O 
DESENVOLVIMENTO MAIS COMPLEXO, 
OS FABRICANTES TERÃO PELA FRENTE 
UM ANO DE DIFÍCIL ABORDAGEM, 
SENDO OBRIGADOS A FAZEREM 
MUITAS CONTAS E A PREPAREM-SE 
PARA CENÁRIOS BASTANTE VOLÁTEIS.

Apesar de produzir apenas uma pequena 
fração daquilo que a Toyota, a Volkswa-
gen ou mesmo a General Motors pro-
duz, a Tesla tornou-se o fabricante de 
automóveis mais valioso do mundo. 
Uma valorização provocada pelo anún-
cio da cotação da empresa no S&P 500, 
um dos principais índices de ações dos 
Estados Unidos, que desencadeou uma 
autêntica corrida às ações elevando o 
valor de mercado da Tesla para mais de 
500 mil milhões de dólares. Uma valo-
rização altamente especulativa, com os 
investidores a preverem um potencial de 
crescimento e de rentabilidade bastan-
te mais elevado do que o das restantes 
marcas devido ao avanço tecnológico no 
mercado das viaturas elétricas, que é o 
único que atualmente está a crescer. 
Aliás, os resultados recentes dão indi-
cações nesse sentido. Após vários anos 
a acumular prejuízos, a Tesla registrou 
cinco trimestres consecutivos com lu-
cros, numa altura em que a maioria das 
marcas demonstra grandes dificuldades 
em ultrapassar a crise sanitária.

MAS QUEM É ELON MUSK?

Elon Musk é um dos empreendedores 
mais conceituados da atualidade.
Em 2018, o anúncio de que uma das 
suas empresas, a SpaceX, levaria à Lua 
o primeiro passageiro privado deu a volta 
ao mundo. Mas este foi apenas um de 
muitos feitos pioneiros durante a sua 
carreira. Da plataforma de pagamentos 
online PayPal aos primeiros carros elétri-
cos, foguetões e inteligência artificial, vá-
rias das inovações mais disruptivas desde 
o virar do século têm a sua assinatura.  
Mas não é só a sua faceta empresarial 
e visionária que desperta o interesse da 
opinião pública. O seu comportamento 
muitas vezes controverso, com aparições 
a fumar marijuana durante um webcast, 
a beber uísque em público e a publicar 
comentários polémicos no twitter, como 
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aquele em que chamou de pedófilo a um 
dos mergulhadores que salvou a equipa 
de futebol de crianças tailandesas en-
curraladas numa gruta, alegação que 
resultou em um processo contra ele — 
também chamam a atenção.

ORIGEM E RIQUEZA

Musk nasceu em Pretória, África do Sul, 
filho de pai sul-africano e mãe canadia-
na. Faziam parte da classe alta, num país 
onde a tensão racial era omnipresente. 
Introvertido, Musk teve uma infância 
complicada, marcada pela autoridade 
do pai e pelas dificuldades em fazer ami-
gos acabando, frequentemente, por ser 
vítima de bullying ao ponto de chegar 
mesmo a ser hospitalizado.
Enquanto criança, já era obcecado por 
livros e filmes de ficção científica e tudo 
que estivesse relacionado com novas 
tecnologias.
Aos 10 anos, aprendeu a programar so-
zinho e aos 12 criou um jogo de vídeo 
que acabaria por vender a uma revista 
por 500 dólares.
Aos 17 anos, Musk concretizou o seu 
primeiro grande objetivo: afastar-se do 
pai. Mudou-se para o Canadá para estu-
dar física e economia, antes de ir para os 

Estados Unidos em 1992 para continuar 
seus estudos.
Abandonou o doutorado após dois dias e 
fundou com o irmão Kimbal a Zip2, que 
fornecia diretórios de empresas locais 
aos jornais.
Aos 27 anos, vendeu o negócio e investiu 
os 22 milhões de dólares que ganhou 
numa empresa que prometia revolucio-
nar a forma como transferências de di-
nheiro eram feitas: a PayPal.
Quando o eBay comprou a PayPal, em 
2002, por 1,5 mil milhões de dólares, 
Musk embolsou 165 milhões. Tinha 31 
anos.

A TESLA E O ESPAÇO

Embora se tenha tornado a imagem 
da empresa, não foi Musk quem fun-
dou a Tesla. Com os lucros da venda 
do PayPal, Musk investiu praticamente 
toda a sua fortuna na SpaceX e na Tesla, 
assumindo inicialmente o cargo de pre-
sidente do conselho de administração 
antes de se tornar presidente-executivo 
em 2008.
Uma transição que começou da pior 
maneira: nesse ano a SpaceX registou 
o terceiro acidente de um foguetão e o 
aumento dos custos esteve perto de levar 

a Tesla à falência.
Salvo in extremis graças às injeções de 
capital dos investidores, ambas as em-
presas conseguiram sobreviver durante 
uma década marcada por inovações tec-
nológicas extraordinárias, mas ao mes-
mo tempo pela incapacidade de cumprir 
prazos e atingir os objetivos.
Cansado da pressão dos acionistas para 
chegar aos lucros, em agosto de 2018, 
Musk anuncia através do twitter que ten-
cionava retirar a empresa do mercado 
de ações e que já tinha comprador para 
a Tesla.
Duas semanas depois, voltou atrás, con-
vidando os investidores insatisfeitos com 
a quebra do valor das ações (motivada 
pelas suas declarações) a abrirem um 
processo contra ele.
Um mês depois é condenado a deixar o 
cargo de presidente da Tesla e a pagar 
uma multa de 20 milhões de dólares, 
mantendo, no entanto, o cargo de CEO 
da marca. 

A VIDA PRIVADA

Os polémicos twittes a fazerem lembrar 
Trump não são a única manifestação de 
uma personalidade polémica. Na vida 
privada, a controvérsia mantém-se.   
Casado três vezes — duas vezes com a 
mesma mulher –, Musk é considerado 
uma pessoa difícil, para além de extre-
mamente ocupada. Na biografia oficial, 
chegou a perguntar ao jornalista quantas 
horas por semana uma mulher precisa 
para ser feliz. 
Musk é considerado um trabalhador im-
placável. Quando fundou a Zip2, diz-se 
que trabalhava o dia todo, dormia no escri-
tório e tomava banho do outro lado da rua 
na Associação Cristã de Moços (YMCA, 
na sigla em inglês).
Em 2018, numa entrevista ao jornal ame-
ricano The New York Times, Musk afir-
mou trabalhar 120 horas por semana e 
que, às vezes, tomava comprimidos para 
dormir para combater a insónia.
Foi também nesse ano que Musk lançou o 
foguetão ativo mais poderoso do mundo e 
conseguiu a aterragem na vertical de dois 
foguetes (Falcon 9) ao mesmo tempo, um 
feito histórico.
Nos últimos dois anos, Musk tem con-
centrado as suas energias numa nova con-
quista: alcançar e colonizar Marte e outros 
planetas, um plano que, segundo ele, pode 
ter início já em 2024.
“Das duas, uma: ou somos uma espécie mul-
tiplanetária e exploramos o universo ou somos 
a espécie de um planeta só, à espera de uma 
eventual extinção”, afirmou.

D O S S I E R

CARLOS TAVARES, CEO DA PEUGEOT 
(PSA) VAI LIDERAR O GRUPO 
STELLANTIS, QUE RESULTA DA FUSÃO 
ENTRE A PSA E A FIAT-CHRYSLER. O 
NOVO GIGANTE DO SETOR FICARÁ 
COTADO PARA JÁ EM TRÊS DAS 
PRINCIPAIS BOLSAS MUNDIAIS: NOVA 
IORQUE, PARIS E MILÃO. 

UM PORTUGUÊS À FRENTE 
DO NOVO GIGANTE MUNDIAL 
DA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

Num comunicado conjunto, a PSA, que 
possui marcas como a Peugeot, Citroën 
ou Opel, e a italo-americana Fiat-Chrys-
ler, que possui as marcas homónimas e 
outras como a Alfa Romeo, Dodge, Jeep 
ou Lancia, anunciaram a formalização 
da nova empresa Stellantis, que será se-
diada nos Países Baixos.
A dimensão da Stellantis, tendo em con-
ta os dados agregados das duas empresas 
relativos a 2019, vai colocá-la como o 
terceiro fabricante mundial em volume 
de negócios, com 167 mil milhões de 

euros, e o quarto em volume de veículos, 
com mais de oito milhões, atrás apenas 
da Volkswagen, Toyota e da aliança Re-
nault-Nissan-Mitsubishi.

As duas empresas complementam-se em 
termos geográficos ao nível dos merca-
dos da Europa e norte-americano, mas 
o grande desafio que se põe é o mercado 
asiático, principalmente a China.

De acordo com a analista Vittoria Ferra-
ris, ouvida pela agência Efe, as vantagens 
da fusão encontram-se na dimensão da 
nova empresa, que é “essencial” para os 
investimentos necessários em termos de 
mobilidade elétrica, digitalização, conec-
tividade e condução autónoma.
Também o analista Andrea Giuricin dis-
se que “a eletrificação requer milhares de 
milhões de euros em investimentos e com 
tecnologia partilhada podem desenvolver-se 
economias de escala”.
“A PSA está claramente à frente da FCA 
no desenvolvimento de automóveis elétri-
cos e híbridos”, algo que ajudará a Fiat 
e Chrysler, acrescentou Maria Teresa 
Bianchi, professora de economia em-
presarial na Universidade de Roma La 
Sapienza.

D O S S I E R
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Era espectável que mais tarde ou mais cedo os preços dos imóveis fossem também eles afe-
tados pela pandemia e pela crise económica que esta veio trazer. Numa altura em que vão 
sendo publicados os primeiros dados relativos a 2020 começamos a perceber a dimensão 
desse impacto. 

De acordo com a análise efetuada em janeiro pelo organismo europeu de estatística, Eurostat, 
em 2020 os preços do setor imobiliário foram alvo de flutuações acentuadas um pouco por 
toda a Europa. Dependendo dos países e do tipo de imóvel em questão – residencial, escri-
tórios ou comercial – as variações chegam a ultrapassar os 15%, tanto para baixo, como para 
cima. Nesta reportagem, damos-lhe a conhecer as principais tendências no mercado luxem-
burguês e português. 

SAIBA COMO A PANDEMIA 
ESTÁ A INFLUENCIAR OS 
PREÇOS DO IMOBILIÁRIO 

I M O B I L I Á R I O
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Com o início da pandemia muitos ques-
tionaram-se se a suposta bolha imobiliária 
não iria explodir provocando uma queda 
dos preços. O que acabou por se verificar 
foi exatamente o contrário: nos três pri-
meiros trimestres de 2020, o preço médio 
disparou 13,9 por cento, transformando a 
compra de um pequeno apartamento num 
luxo ao alcance de poucos. 

Para termos uma noção mais real deste 
aumento, vejamos alguns exemplos con-
cretos: em 2012, o valor médio de um 
apartamento era de 322 mil euros. Pas-
sados sete anos, esse valor subiu para 561 
mil euros, sendo que só no último ano o 
aumento foi de 70 mil euros. 

A manter-se o ritmo atual, quem tivesse 
comprado um apartamento em 2018 por 
500 mil euros poderia colocá-lo à venda 
por mais de 650 mil euros em 2022. Ou 
seja, mais de 70 mil euros de mais valias 
por ano. 

PORQUÊ ESTE AUMENTO?

Como é que os preços podem subir desta 
forma, sobretudo numa época de grande 
crise como a que estamos a viver? 

A explicação está em dois fenómenos in-
trínsecos ao Luxemburgo – a dimensão 
do país e a capacidade financeira da classe 
mais alta – e num terceiro fator típico das 
crises – as taxas de juro. 

Num país tão pequeno, mas, por outro 
lado, tão atrativo como o Luxemburgo, a 

PANDEMIA FAZ DISPARAR PREÇOS 
DA HABITAÇÃO
O EXTRAORDINÁRIO BOOM DO 

CUSTO DA HABITAÇÃO COMEÇOU 

EM 2019, CERCA DE UM ANO ANTES 

DO INÍCIO DA PANDEMIA, COM OS 

PREÇOS A SUBIREM 10 POR CENTO. 

UM CRESCIMENTO BASTANTE 

ACENTUADO, NUM PAÍS ONDE, NAS 

ÚLTIMAS DÉCADAS, OS PREÇOS JÁ 

AUMENTAVAM ENTRE 4 E 8 POR CENTO 

AO ANO. ENTRETANTO, EM 2020, 

SURGE A PANDEMIA E OS PREÇOS 

DISPARAM…

balança que regula os preços – lei da oferta 
e da procura – pende sempre a favor dos 
proprietários. Ou seja, com tantos poten-
ciais compradores e tão poucos bens dis-
poníveis, vender não é problema e quanto 
mais caro melhor. 
O segundo fator a desequilibrar a balança 
é a elevada capacidade financeira de uma 
grande parte da população que faz com 
que haja sempre quem esteja disposto a 
pagar mais. 

CRISES CONTRIBUEM PARA O 
AUMENTO DOS PREÇOS

A conjugação destes dois fatores torna o 
setor imobiliário “imune” à maioria das 
crises, como foi o caso em 2001, 2008 e 
como está a ser o caso agora. A menos 
que haja uma mudança radical da política 
de habitação, com uma enorme quantida-
de de habitações a entrarem no mercado 
(algo que não está previsto acontecer), 
os preços não vão deixar de aumentar. 
Pelo contrário. O facto de uma grande 
parte da mão-de-obra qualificada vir do 
estrangeiro faz com que, sobretudo nos 
períodos de crise, cada vez mais pessoas 
optem por emigrar e procurem países 
como o Luxemburgo para viver. Tanto a 
crise de 2001 (bolha tecnológica) como a 
de 2008 (subprime) provocaram picos de 
imigração em países como o Luxemburgo. 
Este aumento da procura, faz com que os 
preços do imobiliário aumentem, apesar 
de estarmos em período de crise. 

JUROS BAIXOS

A estes dois fatores inflacionários junta-
-se um terceiro, desta vez não relacionado 
com o Luxemburgo, mas com os períodos 
de crise. Nas últimas décadas, os bancos 
centrais e no nosso caso, o Banco Central 
Europeu, perceberam que podiam recor-
rer aos juros para estimular ou arrefecer 
o crescimento económico consoante as 
necessidades. 
Isto é, quando a economia está em fase 
de crescimento muito acelerado, o BCE 
aumenta os juros de forma a controlar o 
consumo e a evitar uma inflação e um en-
dividamento descontrolado. 

Quando, pelo contrário, a economia entra 
em crise e o consumo começa a retrair-se, 
o BCE baixa os juros com o objetivo de 
incentivar o consumo de forma a relançar 
os negócios e a economia. É nesta fase que 
nos encontramos atualmente. No atual 
contexto de crise, os juros mantêm-se em 
níveis historicamente baixos, tornando 
muito apetecível recorrer à banca para a 
compra de um imóvel. O custo reduzido 
dos empréstimos aliado ao elevado poten-
cial de valorização dos imóveis faz com 
que a procura por este tipo de investimen-
to, em períodos de crise, seja ainda maior, 
impulsionando a subida dos preços. 

Por José Campinho

Mais de meio milhão por um t1

P583 mil euros é quanto custa atualmente em 
média um apartamento no Grão-Ducado. Em 
2021 é provável que este valor se situe entre 
os 650 e os 700 mil euros. 

Ao analisarmos a evolução do valor dos 
diferentes tipos de imóveis damos conta de 
aumentos ainda extraordinários: em 2020, 
os apartamentos usados aumentaram em 
média 17,5 por cento! Os apartamentos novos, 
com um aumento de 15,3 por cento, ficaram 
também acima da média enquanto as casas, 
com 13,8 por cento, ficaram ligeiramente 
abaixo. 

Imobiliário comercial e de escritórios sob 
pressão

Se no caso da habitação residencial a 
pandemia mais não fez do que inflacionar 
ainda mais os preços, no caso do imobiliário 
comercial e de escritórios a situação é 
bastante diferente. Neste caso os preços em 
vez de subirem desceram e a tendência é para 
continuarem a cair. 

A explicação para este fenómeno é 
relativamente simples e está diretamente 
ligada às características da atual crise. O 
teletrabalho e os repetidos períodos de 
confinamento esvaziaram os centros de 
negócios e as áreas comerciais quase por 
completo. Hoje em dia, mesmo na capital, no 
coração da atividade económica do país, os 
escritórios e o comércio estão praticamente 
vazios. Com uma taxa de desocupação em 
rápida ascensão tudo aponta para uma queda 
dos preços, tanto na compra como no aluguer. 

C O N T E Ú D O  PAT R O C I N A D O

FIQUE A CONHECER AS NOVAS 
REGRAS PARA A OBTENÇÃO  
DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

As regras que regem os créditos imobiliários sofreram 
alterações. O que é que mudou?
A partir de janeiro, a CSSF quer impor algumas limitações 
em termos do financiamento ao crédito habitação. Se for a 
primeira aquisição e for para habitação principal, o banco 
continua a poder financiar a totalidade do valor do imóvel. 
Por outro lado, se já for a segunda ou terceira vez que o 
cliente compra casa, o banco só deve financiar até 90%. 
Os restantes 10%, acrescidos das despesas de dossier e do 
notário, devem ser pagos em dinheiro pelo comprador. 

Já não é possível utilizar uma hipoteca sobre outro imóvel 
como entrada?
Não, a entrada para a compra de um imóvel, independen-
temente do património do comprador, deve ser feita em 
dinheiro. Cada caso é um caso e os bancos ainda estão em 
discussão com o supervisor para esclarecer certas questões, 
mas o que as novas regras dizem é que aqueles que têm 
parte da casa já paga não podem utilizar essa margem para 
comprar outra. O objetivo da CSSF, com esta medida, não 
é dificultar o acesso ao crédito imobiliário. A intenção é 
travar a especulação e, sobretudo, reduzir o endividamento 
das famílias, que no Luxemburgo está a níveis muitíssimo 
elevados. 

E quem compra para investir?
Nesse caso, o banco já só deve financiar até 80% do valor 
do imóvel, cabendo ao comprador, desta vez, avançar com 
os 20% que faltam, mais as restantes despesas. 

Quem são os principais afetados com as novas regras?
Para os jovens que queiram comprar a sua primeira habi-
tação não muda nada. E mesmo para um casal que queira 
vender o seu apartamento para comprar uma casa maior 
não vejo grandes problemas. É uma medida que vai con-
dicionar sobretudo os especuladores do setor que passam 
a ser obrigados a ter mais liquidez. 

Acredita que esta medida vai abrandar a escalada dos 
preços da habitação?
Poderá travar ligeiramente a procura por parte de um nicho 
do mercado, mas não acredito que tenha um impacto subs-
tancial. A maioria das pessoas que vem ter connosco para 
obter um crédito é para residência própria e é a primeira 
ou segunda aquisição, e esses acabam por não ser muito 
afetados. O mercado imobiliário de habitação continua 
bastante atrativo, com a procura a ser muito superior à 
oferta, e isso vai continuar a inflacionar os preços. Vejo isto 
mais como uma regulação do que uma travagem. 

Esta medida já entrou em vigor?
Começou a 1 de janeiro deste ano, mas foi acordado um 
período de transição até 28 de fevereiro, para as propostas 
do banco cuja enviadas antes de 1 de janeiro. 

O supervisor do setor financeiro (CSSF) anunciou novas regras 
para os empréstimos hipotecários. Saiba o que mudou com o 
especialista Michel Bastos, gerente da corretora de créditos, 
Albalux Crédit. 
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I M O B I L I Á R I O

APESAR DE MUITOS ESPECIALISTAS 
DO SETOR CONTINUAREM A INSISTIR 
QUE ESTA NÃO É UMA CRISE COMO 
AS OUTRAS E QUE OS PREÇOS 
DO MERCADO IMOBILIÁRIO EM 
PORTUGAL NÃO IRÃO BAIXAR DE 
FORMA GENERALIZADA, O SETOR 
COMEÇA A DAR SINAIS DE ALGUMA 
QUEBRA. OS PRIMEIROS SINTOMAS 
FORAM A DIMINUIÇÃO DO NÚMERO 
DE TRANSAÇÕES E MAIS TEMPO 
PARA VENDER UM IMÓVEL. AGORA 
ALGUNS PROPRIETÁRIOS COMEÇAM 
TAMBÉM A FAZER AJUSTES NOS 
PREÇOS… APESAR DESTES INDÍCIOS, 
OS CEO’S DA SAVILLS, CENTURY 21 E 
BCP NÃO ACREDITAM NUMA DESCIDA 
ESTRUTURAL NO SETOR. PELO 
CONTRÁRIO, OS PREÇOS DEVERÃO 
CONTINUAR A CRESCER. 

IMOBILIÁRIO EM PORTUGAL  
DÁ SINAIS DE ABRANDAMENTO

Uma quebra de 24% nas vendas de imó-
veis residenciais e uma redução dos pre-
ços médios de 8%. É este o balanço do 
primeiro semestre do ano passado efetua-
do pela consultora Savills. Em Lisboa e 
Porto as quedas foram ainda mais pro-
nunciadas: 11% e 9%.
Um desempenho negativo, influenciado 
pela pandemia, após um início de ano 
em “franca expansão” que fazia prever 
mais um ano de recordes, com Lisboa a 
registar no primeiro trimestre os valores 
médios por metro quadrado mais altos 
de sempre: 4.038 euros. Já o Porto tinha 
recuado ligeiramente durante o mesmo 
período, registando preços médios de 
2.269 euros por m2. 
No entanto, com o confinamento a situa-
ção deteriorou-se rapidamente colocan-
do visitas e escrituras em pausa e levan-
do mesmo algumas famílias a repensar 

compras devido à perda de rendimentos. 
“A principal razão da quebra de faturação 
prende-se com a suspensão dos processos de 
compra, durante os meses de março e abril, 
que se refletiram na diminuição de escrituras 
em abril e maio”. 

MENOS INVESTIMENTO 
ESTRANGEIRO

Contrariando a tendência do último ano, 
o segmento de vendas internacionais da 
rede imobiliária Century 21 foi aquele 
que enfrentou o decréscimo mais signifi-
cativo. Devido ao contexto da pandemia, 
as transações deste segmento caíram 33% 
em relação ao primeiro semestre do ano 
passado. Com menos transações do seg-
mento internacional, o segmento nacio-
nal ganhou peso, representando 86% das 
transações feitas até junho. 

A curto prazo, é expectável que a procura 

anos já era previsível antes da pandemia”.
Segundo o relatório da consultora, “com 
o alívio das restrições impostas durante a 
quarentena, o mercado residencial sentiu o 
impacto imediato que se traduziu num au-
mento nacional de 0,8% ao nível dos preços e 
de 11% no volume de vendas, entre os meses 
de maio e junho”.

SETOR ANTI-CRISE?

À margem da I Conferência da Promoção 
Imobiliária em Portugal, o presidente exe-
cutivo do BCP, Miguel Maya, mostrou-se 
igualmente otimista, elegendo o setor do 
imobiliário residencial como um dos “pro-
váveis vencedores” da crise. “Não se perspe-
tiva um ajustamento estrutural em baixa ao 
nível dos preços”, prevê. Segundo Miguel 
Maya, a pandemia “não está a ter um efeito 
negativo no preço do imobiliário residencial, 
nem em Portugal, nem ao nível do mercado 
europeu e norte-americano”, sendo que “o 
crédito à habitação abrandou, mas a procura 
não se evaporou”, porque “as pessoas têm 
a noção de que a crise resulta da pandemia 
e têm perspetivas de forte retoma económica 
após a vacina”. 

TAXAS BAIXAS ESTIMULAM 
INVESTIMENTO 

“As previsões relativas à evolução do produto 
e do emprego levam a que o investimento 
na habitação permaneça como prioritário”, 
sustentou, considerando que “a oferta 
em Portugal continua a não ser excessiva, 
pelo que não se perspetiva um ajustamen-
to estrutural em baixa ao nível dos preços”. 
“Os preços subiram nos últimos anos, mas 
foi sobretudo o efeito da recuperação da crise 
anterior. Não subscrevo a tese da existência 
de uma bolha transversal no imobiliário em 
Portugal”, acrescentou. 
Adicionalmente, disse, “as taxas de juro 
muito baixas, por um horizonte temporal 
mais dilatado, estimulam a canalização da 
poupança para o investimento, com destaque 
para o investimento imobiliário”. 

RESISTÊNCIA EM BAIXAR OS 
PREÇOS

Ricardo Sousa, CEO da Century 21, 
confirmou também não alimentar as es-
peranças daqueles que esperam por uma 
queda dos preços para poder comprar. 
“No mercado imobiliário residencial os va-
lores de venda são pouco elásticos e há uma 
grande resistência na descida de preços. Não 
é expectável uma alteração expressiva do 
valor real dos imóveis, nos próximos meses”, 
sublinha, acrescentando que a “procura 
mantém-se estável e os bancos continuam a 
conceder crédito à habitação”. 

I M O B I L I Á R I O

MERCADO DE ARRENDAMENTO EM 
QUEDA

Comparando com o primeiro semestre de 
2019, o mercado de arrendamento sofreu 
uma quebra de 18%. A nível nacional, o valor 
médio de renda fixou-se nos 833 euros, um 
crescimento residual de 1% em relação à 
média de 822 euros de renda entre janeiro 
e junho do ano passado. Já na análise por 
trimestre, os efeitos da covid-19 foram 
sentidos entre abril em junho, quando a 
renda média nacional passou dos 839 euros 
(entre janeiro e março) para os 772 euros. 
Ricardo Sousa avança que, tendo em conta a 
elasticidade deste tipo de mercado, que reage 
rapidamente às alterações, nos próximos 
meses “os preços vão continuar a ajustar-se 
em baixa”. 

O CEO da Century 21 Portugal explica que 
desde o ano passado que está a assistir 
a “muitos pequenos proprietários que 
tinham os seus imóveis no alojamento 
local que começaram a transitar para o 
arrendamento tradicional, um movimento 
que agora acelerou. Assistimos também a 
mais investidores institucionais a apostar 
em soluções built to rent, criando assim um 
aumento da oferta e, sobretudo, uma oferta 
mais ajustada às necessidades e capacidades 
dos portugueses que optam por arrendar.”

internacional continue em baixa, prevê a 
empresa, mas que o interesse em Portu-
gal continuará a existir. “Neste momento, 
o que estamos a verificar é uma suspensão 
da procura, contudo o interesse por Portugal 
mantém-se. O nosso país mudou de escala 
e tem hoje uma notoriedade e credibilidade 
internacional como nunca antes registadas. 
Estamos bastante otimistas com a evolução 
do mercado internacional, que irá recuperar 
rapidamente com a abertura de fronteiras, 
e com o levantamento das restrições tempo-
rárias de mobilidade”, diz Ricardo Sousa. 

CORREÇÃO LIGEIRA E PREVISÍVEL 
DOS PREÇOS

Apesar da forte diminuição do número de 
transações, Patrícia de Melo e Liz, CEO 
da Savills Portugal, não prevê quebras sig-
nificativas nos preços, acrescentando que 
“o ajuste de preços e um abrandamento no 
crescimento que se verificou nos últimos sete 

AJUSTES PONTUAIS NOS PREÇOS 
PARA VENDER MAIS RÁPIDO

O CEO da imobiliária reconhece, no 
entanto, a existência de “um aumento do 
gap entre as expetativas de proprietários e 
compradores”, fortemente motivado pela 
esperança de revisão dos preços em bai-
xa pela parte de quem compra. “Pelo que 
estamos a verificar na rede Century 21 Por-
tugal, serão os proprietários com urgência em 
vender que irão fazer ajustes nos preços para 
conseguirem concretizar uma venda rápida 
dos seus imóveis”, salienta Ricardo Sousa, 
admitindo um aumento, nos próximos 
tempos, de “vendas rápidas de ativos imobi-
liários com desconto para recuperar a liquidez 
de alguns proprietários” ou até a venda de 
segundas residências.

COMPRADORES PROCURAM CASAS 
MAIORES 

A pandemia também alterou os aspetos 
mais valorizados pelos compradores. “Os 
potenciais compradores estão a dar mais im-
portância à existência de divisões dentro da 
casa onde podem criar um espaço de traba-
lho autónomo, para a prática do teletrabalho. 
Também procuram salas de estar com maior 
dimensão, varandas amplas ou espaços de 
lazer. Também se nota uma ligeira recupera-
ção da procura por moradias que, em regra 
geral, se encontram em localizações satélites 
às grandes cidades”, indica a Savills.
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C U L T U R A

D́ GESCHIT E AS 
HISTÓRIAS 
DE LILIANA 
MIRANDA EIRES
A EXPERIÊNCIA ESCOLAR NO LUXEMBURGO DE LILIANA MIRANDA 
EIRES COMEÇOU COM UMA DECEÇÃO. HOJE É A FUNDADORA, 
ESCRITORA, TRADUTORA E CRIATIVA DA LILU VERLAG, UMA EDITORA 
LUXEMBURGUESA QUE TEM LIVROS DE LEITURA RECOMENDADA PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO LUXEMBURGO. 

“D´Geschit vum Kiewerlek” soa a estra-
nho e desconhecido, mas é a tradução da 
“História da Carochinha”, um conto que 
se mantém na memória coletiva. Atual-
mente está traduzido em luxemburguês, 
alemão e francês, ou seja, está acessível 
a todas as crianças em idade escolar no 
Luxemburgo, graças a uma jovem portu-
guesa nascida na Figueira da Foz e que 
chegou ao país com seis anos. 
Liliana frequentava já a 1ª classe quando 
a família decidiu juntar-se toda no Lu-
xemburgo. O pai tinha chegado meses 
antes, era o momento de Liliana e a mãe 
se encontrarem com o pai. Estávamos 
em dezembro de 89 e avizinhava-se um 
inverno rigoroso. Sem qualquer conheci-
mento da língua luxemburguesa, ou com 
qualquer outra língua oficial do país, Li-
liana Miranda Eires foi enviada para o 
ensino pré-escolar por decisão da escola. 
Depois de um trimestre na 1ª classe, Li-
liana sentiu-se dececionada por dar um 
passo atrás. Hoje assume que foi uma 
estratégia que soube aproveitar e dela 

tirar vantagem. Na altura teve a reação 
de qualquer criança de seis anos: choro. 
Não tinha entendimento para perceber 
o porquê deste reverso. De recordar que 
ainda não havia turmas de acolhimento 
e ensino adaptado como se conhece hoje. 
Durante o pré-escolar, onde conseguiu 
aprender rapidamente o luxemburguês, 
Liliana pressionou o pai para ensinar-lhe 
a ler e a escrever. Queria dar continuida-
de ao que já tinha aprendido em Portugal 
e tinha urgência em ler. Queria ler his-
tórias. Tinha necessidade de viajar pelas 
palavras dos outros. 
Quando finalmente chega a setembro de 
90, Liliana entra para o ensino funda-
mental a falar luxemburguês e a saber 
ler e escrever. 
Com 11 ou 12 anos escrevia pequenas 
histórias. Era fácil de perceber que o 
futuro passava pelo mundo das letras e 
das línguas. O percurso escolar foi feito 
sempre na área de Humanidades e as pri-
meiras experiências profissionais deram-
-se na comunicação social. Ser jornalista 

dava-lhe liberdade para escrever sobre 
tudo e, no fundo, Liliana apenas queria 
escrever. 
Durante quatro anos escreveu para vários 
jornais, como o Contacto ou o Luxem-
burger Wort. O Le Quotidien ofereceu-
-lhe contrato a tempo inteiro, mas jovem 
e, ainda com um longo caminho a per-
correr, optou por voltar a estudar e en-
trou na Universidade do Luxemburgo no 
curso de Língua e Literatura Francesa. 
A pressão de deadlines, o ritmo e carga 
de trabalho e alguns conselhos familiares 
ditaram o abandono do jornalismo e um 
novo rumo profissional.
Pelo caminho teve uma experiência de 
dois anos como assistente parlamentar, 
mas a sua inquietude, a sua necessidade 
de ter liberdade sobre a sua organização 
de vida e de trabalho ou de criar a sua 
agenda fez com que o sonho de ter uma 
editora própria se tornasse cada vez mais 
uma realidade e um objetivo que tinha 
de cumprir. 

LILU VERLAG, O REFLEXO DO 
LUXEMBURGO

Lilu significa Literatura e Luxemburgo, 
mas também pode significar Liliana. A 
fundadora diz que poderia ter sido mais 
criativa. Foi o nome que escolheu e onde 
cabe todo o seu mundo. Simples, fácil e 
um reflexo. Já a palavra “Verlag” significa 
editora em luxemburguês.
Com o nascimento da Lilu Verlag chega-
ram as primeiras dúvidas. Entre gostar de 
livros e lançar livros há diferenças. Quis 
fazer um teste ‘0’ e decidiu homenagear 
a figura que se destaca na literatura lu-
xemburguesa. Falamos de Edmond de la 
Fontaine, que se imortaliza pelo pseudó-
nimo Dicks. Amante da língua e cultura 
luxemburguesa, precursor do teatro lu-
xemburguês e dinamizador do panorama 
cultural, Liliana Miranda Eires decidiu 
fazer uma atualização da obra “Koméi-
distécker”, uma peça de teatro escrita no 
século XIX dentro do acordo ortográfico 
em vigor. Era necessário e urgente que 
a peça estivesse disponível num luxem-
burguês atual. Ao longo dos últimos 100 
anos, a língua luxemburguesa teve várias 
reformas ortográficas. E assim se deu o 
primeiro contacto enquanto editora. 
Aprendeu, teve ideias e traçou o caminho. 
O percurso a seguir era criar manuais de 
luxemburguês e contos infantis. Tudo em 
várias línguas, didático, acessível a todos 
e em vários suportes. 
Pelo caminho lançou “Contos Portugue-
ses”, em português, luxemburguês, fran-
cês e alemão e a conhecida “História da 
Carochinha”, de que já falamos. Com 
estes dois contos chegaram também as 

Por José Campinho

em formato digital. A escritora distan-
cia-se assim da visão romântica do livro 
em papel e acredita que os e-books são 
práticos e de acesso fácil e rápido.

PARA ALÉM DA EDITORA

Com 37 anos, Liliana é escritora, tradu-
tora, esposa e mãe. É uma mulher que 
tem gosto em criar e é autodidata. De-
sempenha todas as funções da Lilu por-
que garante gostar da independência, de 
aprender por si, descobrir, crescer e fazer 
de tudo inclusive a contabilidade. Neste 
momento está a trabalhar em programa-
ção. Sim, programação. Futuramente o 
manual “Tipp Topp” será não apenas um 
livro com cd, mas estará disponível em 
plataforma digital. 
Liliana Miranda Eires gosta de ver cres-
cer e de trabalhar com as mãos. Prova 
disso é a horta em que emerge diaria-
mente. O seu pequeno jardim permite-

primeiras reações. Com um universo pe-
queno e de proximidade, muito por cau-
sa do tamanho do país, Liliana Miranda 
Eires tem contacto direto, e até pessoal, 
com livrarias e professores. Classificaram 
seu trabalho como didático, universal e 
adaptado ao sistema de ensino luxem-
burguês. Os objetivos estavam a ser cum-
pridos e mostravam que a Lilu era uma 
necessidade no mercado e com espaço 
para crescer.
Nestes seis anos de vida, a editora tem 
11 livros publicados, dos quais se destaca 
o manual de luxembuguês “Tipp Topp”, 
com edições em francês e em português. 
O manual com explicações em português 
é inclusive o livro mais vendido da edi-
tora.  
Com uma visão projetada para o futuro, 
Liliana Miranda Eires quer apostar no 
mundo digital. Além dos manuais com 
suporte em cd, aposta também nos livros 

-lhe fazer e ver crescer tudo o que deita à 
terra ao mesmo tempo que vai de encon-
tro às suas convicções ambientais. Segue 
uma vida minimalista, livre do peso dos 
objetos e consequentemente dos livros. 
Dentro dos limites, tem a preocupação de 
poupar recursos e à sua maneira, mesmo 
que pequena, a sua horta é um exemplo 
de diminuir consumos.
Com o marido e com o filho fala exclu-
sivamente luxemburguês. Com os pais 
exclusivamente português. Com os ou-
tros fala também alemão, francês, inglês 
e espanhol. 
Gosta de voltar a casa, à casa da infân-
cia e de férias na Serra da Boa Viagem, 
na Figueira da Foz.  Será à casa, às me-
mórias ou às férias? O trabalho que tem 
desenvolvido de aproximação da cultura 
portuguesa e luxemburguesa prova que 
Liliana não tem apenas uma casa e não 
pertence apenas a um lugar.  

C U L T U R A
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M O T O R

DYLAN 
PEREIRA VAI 
COMPETIR 
COM OS 
MELHORES  
DO MUNDO 
APÓS NO ANO PASSADO TER CONSEGUIDO 
A SUA MELHOR ÉPOCA DE SEMPRE, A UM 
PASSO DE SAGRAR-SE CAMPEÃO DA PORSCHE 
CARRERA CUP E DA PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP 
– TERMINANDO NO SEGUNDO LUGAR –, O 
LUSODESCENDENTE DYLAN PEREIRA ACABA 
DE ASSINAR PELA EQUIPA TF SPORT PARA 
PARTICIPAR NO CAMPEONATO DO MUNDO DE 
ENDURANCE (WEC) PELA ASTON MARTIN. UM 
SONHO ANTIGO AGORA TORNADO REALIDADE, 
QUE VAI LEVAR O JOVEM PILOTO DE 23 ANOS A 
ALGUMAS DAS CORRIDAS MAIS EMBLEMÁTICAS 
DO DESPORTO AUTOMÓVEL MUNDIAL, COMO AS 
24 HORAS DE LE MANS. 

M O T O R

No desporto automóvel, os pilotos 
estão divididos por categorias. Como 
é que funciona essa classificação?
As categorias são ‘Bronze’, ‘Prata’, 
‘Ouro’ e ‘Platina’. ‘Bronze’ é para me-
nos experientes, ‘Prata’ já é para pilotos 
com um certo estatuto. Para chegar a 
‘Ouro’, o piloto já tem de ter conquis-
tado um grande campeonato. No meu 
caso, se no ano passado tivesse ganho 
o campeonato, passava para o escalão 
‘Ouro’. 

Esse escalão tinha-lhe aberto outras 
portas?
Às vezes é melhor ser um ‘Prata’ rápido 
do que um ‘Ouro’ lento. Por exemplo, 
nas provas do Campeonato do Mundo 
de Endurance (WEC), em que vou par-
ticipar esta época, as equipas têm de ter 
pilotos nas três categorias: um ‘Bronze’, 
um ‘Prata’ e um ‘Ouro’ ou ‘Platina’. Eu 
como sou ‘Prata’, mas já faço pratica-
mente os mesmo tempos de um ‘Ouro’, 
para a equipa é ótimo porque torna-se 
mais competitiva. O importante é ter os 
pilotos mais rápidos em cada escalão. 

E os carros são iguais para todos como 
na Porsche Carrera Cup?
Não, no Campeonato do Mundo de En-
durance, há quatro classes de carros di-
ferentes que correm juntas: a classe LM-
GTE AM, com pilotos ‘Bronze’, ‘Prata’ e 
‘Ouro’; a classe LMGTE PRO, já para os 
pilotos profissionais das marcas; a classe 
LMP2, para os protótipos de uma mar-
ca; e finalmente a classe HYPERCARS, 
desta vez de várias marcas e mais dife-
renciados. A diferença entre estas classes 
de carros chega a ser de meio minuto por 
volta. Por isso é que é normal neste tipo 
de provas vermos carros a ultrapassarem 
os outros a grande velocidade.

Em que classe e com que carro é que 
vai correr?
Eu vou correr como piloto ‘Prata’, na 
classe LMGTE AM, com um Aston 
Martin Vantage GTE. 

Ou seja, no fundo, o desafio não é ganhar 
a prova, mas ser o primeiro classificado 
da respetiva categoria… 
Sim, é muito difícil um carro da LMG-

TE AM ficar à frente de um HYPER-
CAR, que é muito mais rápido. Para a 
equipa o importante é que os seus pilotos 
fiquem à frente na respetiva categoria. 

Quais são as corridas mais 
emblemáticas deste campeonato?
Este campeonato tem apenas seis corri-
das e a mais conhecida são as 24 horas 
de Le Mans, que é o sonho de qualquer 
piloto. Este ano a prova das mil milhas 
de Sebring foi substituída pelas 8 horas 
de Portimão. Também vou gostar de cor-
rer em Portugal. 

Como vão ser os treinos para esta 
época?
Os treinos de uma forma geral são mui-
to caros e com estes carros mais ainda. 
As corridas realizam-se no domingo e 
geralmente, antes de cada prova, tenho 
3 treinos: um na quinta, outro na sexta 
e o último no sábado. O equivalente a 5 
a 6 horas de treino, no total. Fora isso 
os treinos são feitos no simulador. Não 
é a mesma coisa, serve sobretudo para 
conhecer o trajeto, onde se deve travar, 
onde ultrapassar… O resto é preparação 
física e mental e a experiência que se vai 
conquistando. 

Este salto é uma oportunidade para 
continuar a progredir na carreira?
Aqui participam os melhores carros do 
mundo e só entram os pilotos de eleva-
do ranking. Para os amadores, que têm 
de pagar do seu bolso, uma época neste 
campeonato custa cerca de 4 milhões de 
euros. Sempre foi um sonho participar 
no WEC e tive a sorte de ser convidado 
por uma das melhores equipas. Uma 
oportunidade destas não aparece com 
facilidade.

Até onde gostarias de chegar?
Neste tipo de carros, a tecnologia do fu-
turo está nos Hypercars. Se queres ser 
um grande piloto tens de chegar lá. É 
esse o meu objetivo. Para já, estou con-
fiante que esta época podemos fazer uma 
boa prova e fazer uma boa prova significa 
ganhar. 
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C O N T E Ú D O  PAT R O C I N A D O

NO PAÍS COM OS CARROS MAIS NOVOS 
DA EUROPA, HABITUADO A RENOVAR 
A SUA FROTA AUTOMÓVEL DE TRÊS 
EM TRÊS ANOS, LEVAR O CARRO À 
GARAGEM É UMA AVENTURA QUE 
PODE SAIR DISPENDIOSA E QUE POR 
VEZES NÃO TRÁS OS RESULTADOS 
ESPERADOS. NÃO ADMIRA POR ISSO 
QUE AS OFICINAS COM MECÂNICOS 
EXPERIENTES E UMA GESTÃO SÉRIA 
NÃO TENHAM MÃOS A MEDIR. 

CARROSSERIE NCM

É o que acontece com a oficina por-
tuguesa de reparações, a Carrosserie 
NCM, em Mamer. Com 15 mecânicos 
formados e experientes, esta oficina 
efetua serviços de carroçaria, pintura, 
mecânica, montagem e calibragem de 
pneus e ainda serviço de reboque. 
Para além de ser representante da Su-
baru, a Carrosserie NCM possui a acre-
ditação Bosch, que lhe possibilita fazer 
reparações em todas as marcas. 
Nesta garagem é também habitual en-
contrar veículos antigos reconstruídos 
praticamente de raiz. Inclusive os carros 
de coleção para os quais é geralmente 

complicado encontrar peças. Uma com-
petência conquistada ao longo de 14 
anos de experiência e a uma aposta na 
mão-de-obra altamente especializada. 
Esta empresa familiar foi criada por 
Manuel Rosa e vai já na segunda ge-
ração. Após ter concluído a formação 
necessária à obtenção da autorização 
de comércio e de ter trabalhado vários 
anos na empresa, Melvin Rosa, filho do 
fundador, assumiu a gerência. 
Aberta de segunda a sexta, das 8h às 
12h e das 13h às 17h. Aos sábados das 
8h às 12h. 

113, route d’Arlon

L-8211 Mamer

T. +352 31.89.91.40

F. +352 31.89.91.45

info@carrosserie-ncm.lu

www.carrosserie-ncm.lu

tax & more
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Skoda Octavia Combi RS desde 28.294,-€ ou 180€/mês*

Vantagem máxima
7.356,- €

ŠKODA.
 CHARGE UP FOR 
TOMORROW.

WLTP : 7,0 - 5,0 l/100 km | Emissões : 163,1 - 131,7 g CO2 /km**

 
* Exemplo: prazo 48 meses, entrada 25%. 
** Valores determinados segundo o método de medição legal obrigatório. Encontra informações mais detalhadas em www.skoda.lu ou junto do seu conselheiro comercial Škoda. 
Fotos não contratuais. Sob reserva de modificações ou erros.

DESCUBRA AS 
NOSSAS OFERTAS 
EM SKODA.LU

ONLINE TELEFONELIVECHAT EMAILEste ano, tem também a possibilidade de marcar 
encontro com o seu conselheiro de vendas. Para lhe 
assegurarmos o melhor serviço, temos à sua disposição 
diversas formas para nos contactar:


