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(mab) - Am Black Friday explodiert die Zahl der Online-Einkäufe erfahrungsgemäß. Am 26. November ist
es wieder so weit. 

Das Centre Européen des Consommateurs (CEC) gibt daher vier Ratschläge, um den Einkauf reibungslos zu
gestalten:

- Käufer sollten auf korrekte Angaben des Verkäufers achten: Name, Adresse, Kontaktmöglichkeiten etc.
(Impressum checken).

- Bei Verkäufern aus der EU sind die europäischen Verbraucherrechte garantiert. Problematischer kann
es bei Verkäufern aus Drittstaaten sein (China, USA etc.).

- Käufer sollten eine Zahlung im Voraus per Überweisung vermeiden.

- Bewertungen über den Verkäufer bzw. die Ware geben wichtige Hinweise über die
Vertrauenswürdigkeit. „Ist der Preis zu schön um wahr zu sein, ist er es meist auch“, so das CEC.

Telefonische Beratung
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Am 3. Dezember 2021 zwischen 11:00 und 14:00 Uhr organisiert das CEC Luxembourg eine After-

Black-Friday Telefon-Aktion. Sollte es beim Online-Einkauf zu Schwierigkeiten gekommen sein (keine
oder verzögerte Lieferung, mangelhafte Ware, zusätzliche Kosten etc.) oder bei Fragen zum Thema, können
Verbraucher die Experten kontaktieren. Fünf Juristen stehen den Kunden dann kostenlos zur Verfügung.

Das CEC Luxemburg ist Teil eines Netzwerks von 29 Europäischen Verbraucherzentren in der Europäischen
Union sowie in Island und Norwegen (European Consumer Centres Network - ECC-Net). Die

Dienstleistungen sind kostenfrei.

Das CEC Luxemburg ist ein „Groupement d’Intérêt Economique“, das vom luxemburgischen Staat und der
Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) gegründet wurde. Das CEC wird von der Europäischen
Kommission, dem luxemburgischen Staat (Ministerium für Verbraucherschutz) und der ULC finanziell
unterstützt.

Folgen Sie uns auf Facebook [https://www.facebook.com/wort.lu.de], Twitter [https://twitter.com/Wort_LU] und
Instagram [https://www.instagram.com/luxemburger_wort] und abonnieren Sie unseren Newsletter
[https://www.wort.lu/de/newsletter].
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Le Black Friday a lieu le vendredi 26 novembre cette année. (illustration AFP)

Le Centre européen des consommateurs du Luxembourg (CEC Luxembourg)
a livré ce lundi quelques conseils à l’approche du Black Friday ce vendredi 26
novembre.

C’est l’évènement de la semaine pour les commerçants : le Black Friday se tiendra ce
vendredi 26 novembre et proposera des offres attrayantes pour tous les consommateurs.

Des promotions qui, parfois, peuvent mener à une arnaque. C’est donc dans l’optique d’éviter
certains désagréments que le Centre européen des consommateurs du Luxembourg a publié
ce lundi une série de recommandations, notamment pour les achats en ligne.

Premier conseil : “veillez à ce que les informations fournies par le vendeur soient correctes”.
Ne pas hésiter ainsi à “rechercher des avis sur le vendeur” pour être sûr que son nom et
adresse postale soient correctes et voir s’il y a une possibilité de contact également.

“La simple indication d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone ne suffit pas”,
souligne le CEC Luxembourg.

“Échangez avec des vendeurs enregistrés dans l’UE : vos droits de consommateurs
européens sont garantis !”. En effet, l’Europe dispose d’une législation propre, qui permet aux
consommateurs, à quelques exceptions près, de faire valoir un “droit de rétractation de 14
jours dans toute l’UE pour les achats en ligne”.

Faire valoir ce type de droits avec la Chine ou les États-Unis par exemple risque d’être plus
problématique.

Troisième conseil : “évitez de payer à l’avance par virement bancaire” ou s’assurer du moins
que vous disposez d’une page sécurisée pour le traitement des paiements.

Pour cela, il suffit de s’assurer de la présence de la lettre “S” dans l’adresse du site lors du
paiement. L’adresse du site doit également commencer par “https:// … ».

Enfin, faites également quelques recherches sur la marchandise : “ne vous laissez pas guider
uniquement par le prix ! S’il est trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas”, souligne
le CEC Luxembourg.

N’hésitez pas à comparer les prix d’autres commerçants et à ne pas vous précipiter lors de
l’achat.

Cinq juristes seront présents sur une hotline “After Black Friday” mise en place par le CEC
Luxembourg, le 3 décembre prochain, entre 11h et 14h. “Si vous rencontrez des difficultés
suite à vos achats en ligne (pas de livraison ou livraison retardée, marchandise défectueuse,
frais supplémentaires, etc.) ou si vous avez des questions à ce sujet, profitez de l’occasion
pour nous contacter”.

SW

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter

quotidienne.
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Consumo

Vendas online vão "explodir". Alguns conselhos

para a Black Friday
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No outro lado da Black Friday está o comércio online que continua a crescer, especialmente desde o início da
pandemia da covid-19. Antecipando essa corrida aos sites nos próximos dias, o Centro Europeu dos
Consumidores (CEC) do Luxemburgo deixa alguns conselhos aos internautas, sublinhando que "a experiência
mostra que o número de compras online vai explodir".

O objetivo é evitar que os consumidores tenham problemas com as suas compras, algo que é mais comum
acontecer na Internet do que nas lojas físicas. "Temos sempre muitas queixas, mas os consumidores não dizem
se foi em compras da Black Friday ou de Natal. As mais frequentes estão relacionadas com produtos que não
foram entregues, entregas tardias ou entregas de produtos com defeito ou com fraca qualidade. Não temos um
número exato de queixas, mas são quase sempre as mesmas", explicou Christoph Neisius, advogado do CEC.
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Conselhos para evitar problemas

Os quatros conselhos que o CEC deixa aos consumidores são: 

Certificar que os dados do vendedor estão corretos; 
Ter em atenção que pode haver problemas com os direitos de consumidor com os vendedores de países
terceiros; 
Evitar o pagamento antecipado por transferência bancária; 
Procurar avaliações sobre o vendedor ou os produtos. 

Christoph reforça a ideia de que "as pessoas devem confirmar a veracidade dos sites, os contactos, os
endereços, para terem a certeza de que os vendedores existem realmente".

O advogado do CEC aconselha os consumidores europeus a fazerem as compras dentro da União Europeia,
porque facilita muito na garantia dos direitos e dos produtos. "Se vier da China ou de outro país fora da
Europa, é muito mais difícil receber o produto ou então não receber de todo", alerta.

"Também devem ter cuidado com as fraudes de sites que pedem os pagamentos antecipados. Quando se paga
com o cartão de crédito, devem ter a garantia para o caso de haver problemas com a entrega dos produtos. É
muito mais seguro assim".

Christoph apela ainda aos consumidores para fazerem uma visita cautelosa aos sites, dando uma vista de olhos
ao design. "Se for fraco, com erros de escrita ou inconsistências, se o cliente tiver uma má impressão do site,
deve evitá-lo". 

Além destes conselhos, o CEC promove ainda uma ação de apoio telefónico pós-Black Friday, no dia 3 de
dezembro, com cinco advogados que irão estar disponíveis para ajudar gratuitamente os consumidores com
problemas ou dificuldades nas compras online.

Siga-nos no Facebook [https://www.facebook.com/contacto.lu], Twitter [https://twitter.com/JornalContacto] e
receba as nossas newsletters diárias [https://www.wort.lu/pt/newsletter].
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Black Friday. Evitar compras compulsivas
Radio Latina (https://wort.lu/pt/latina) 26.11.2021

Hoje é dia de Black Friday. Trata-se de uma tradição norte-americana, que acontece todos os anos depois do
Dia de Ação de Graças, e que marca a corrida às compras de Natal.

É um dia em que supostamente fazer compras online é vantajoso. No entanto, quem pretende aproveitar as
oportunidades da Black Friday para fazer algumas compras deve-se preparar e estar a par de certas
recomendações, antes de encomendar online.

A Rádio Latina falou com Jean-Loup Stradella, do Centro Europeu dos Consumidores no Luxemburgo (CEC),
que diz que o mais importante é evitar fazer compras compulsivas e informar-se bem sobre o vendedor.

Segundo este responsável, o primeiro passo a dar em caso de problemas é sempre contactar o fornecedor,
tentando encontrar uma solução. Caso este não esteja disposto a cooperar, então pode-se contactar o CEC ou a
ULC (União Luxemburguesa dos Consumidores). Também existe ainda a possibilidade de contactar o seu
banco, caso tenha havido transferência bancária, e assim bloquear o pagamento do produto.

Para as pessoas que após esta ação, encontram problemas com os seus produtos ou com a entrega, o CEC do
Luxemburgo organiza a 3 de dezembro, uma ação telefónica. Cinco juristas vão estar disponíveis
gratuitamente, entre as 11:00 e as 14:00, para responder a todas as questões e dúvidas.

Hoje assinala-se o Black Friday, um dia em que se regista um pico nas compras online.

Susy Martins

Siga-nos no Facebook [https://www.facebook.com/radiolatinalux], Twitter [https://twitter.com/JornalContacto] e
receba as nossas newsletters diárias [https://www.wort.lu/pt/newsletter].
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Black Friday

Semana negra divide portugueses em Esch
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Todos os anos, no final de novembro, regressa a febre da Black Friday. Mas aquela que era a tradição da ‘sexta-
feira negra’, inicialmente celebrada nos Estados Unidos no dia seguinte ao de Ação de Graças, transformou-se
num fenómeno de marketing que já não cabe em apenas 24 horas. Da sexta-feira passou ao ‘fim de semana
negro’. Agora, é uma semana inteira.

O conceito original passava por criar um dia que inaugurasse a época das compras de Natal, na última sexta-
feira de novembro, com grandes promoções. Nos últimos anos, o momento alto do consumismo tem começado
cada vez mais cedo. 

WERBUNG

Semana negra divide portugueses em Esch https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/black-friday-a-semana-negra-divide-...

1 von 5 09.02.2022, 15:24



Em Esch-sur-Alzette, a segunda maior cidade do Luxemburgo, as ruas já começavam a ter mais gente no início
desta semana. Mesmo numa tarde de segunda-feira, dezenas de pessoas passeavam pela rue de l’Alzette, a
principal via de comércio, e nas lojas já se viam alguns cartazes alusivos à Black Friday e produtos com
descontos.

Algumas dessas lojas são de marcas portuguesas, como a Tiffosi, onde trabalha Mário Amaral, emigrante de 26
anos que deixou Coimbra há 11. Para o português, esta altura do ano é cada vez mais importante, tanto para os
vendedores como para os clientes. “Antes quem falava da Black Friday olhava muito para os Estados Unidos,
mas agora as pessoas já conhecem melhor e já se vê muito mais na Europa. Já começam a vir durante a semana
a perguntar se temos promoções”, explica.

Naquela loja de roupa, as promoções só começam na sexta-feira, com a diferença que nesse dia os
estabelecimentos fecham uma hora mais tarde, às 19h. “Fazemos uma percentagem de promoção em toda a
nova coleção. Também temos uma campanha de Natal, que fazemos todos os anos, e este ano começou mais
cedo”, conta o colaborador da loja.
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Mário Amaral, colaborador da Tiffosi.
Foto: Tiago Rodrigues

Além da agitação da ‘semana negra’, Mário considera que há algo diferente na cidade que está a atrair mais
pessoas: “Este ano há pequenas barracas com comerciantes nas ruas e o facto de Esch ser a Capital Europeia da
Cultura em 2022 está a atrair mais gente. Mesmo com a covid, à medida que o tempo passa as pessoas vão
saindo mais”.

Comércio está a sofrer

Noutra loja portuguesa, numa das ruas transversais à de l’Alzette, a visão não é tão otimista em relação ao
negócio. Hélder Silva, de 37 anos, é proprietário da Skulk, uma marca de roupa e acessórios 100% portuguesa
que abriu em Esch há dois anos, e afirma que a Black Friday está a ter “zero efeito na rua”. “Este ano está a ser
muito complicado para o comércio. Achávamos que o mais difícil tinha sido em 2020, mas 2021 está a ser
muito pior. Mesmo sem o confinamento, foi um ano muito fraco para o comércio de rua”.

Uma das razões para essa dificuldade pode estar relacionada com o crescimento das vendas online, mas Hélder
recorda que “os mais velhos ainda vão às lojas de rua” e o que está a prejudicar o negócio é o facto de as
pessoas “andarem cansadas” por causa da pandemia. “Vão menos de férias, saem menos, convivem menos. Já
não dão tanto valor à roupa, porque já não têm onde a mostrar. Isso nota-se no comércio de rua”, lamenta,
relembrando que no ano passado, depois do confinamento, “houve muita gente na rua”, mas agora as pessoas
já não vão para o centro e o “comércio está a sofrer”.

Apesar disso, o facto de as promoções da Black Friday começarem mais cedo “é sempre benéfico”, porque
“atrai as pessoas a dar o passo para ir ver”. Mas, na opinião de Hélder, esta data é para “as lojas internacionais,
que têm um grande stock e precisam de liquidá-lo”. 

Quanto às pequenas lojas, “têm aguentado o barco”, mas se continuarem assim “não vai dar para os
comerciantes”, avisa o português. “Até as grandes marcas fecham porque o dinheiro não está a entrar. É o que
vai continuar a acontecer em Esch. Não acredito que a Black Friday vá ajudar. Só para as pessoas que queiram
comprar já as prendas de Natal, mas não vai ser isso que vai trazer gente. A única coisa que podia ajudar era a
comuna dinamizar a vila”.

Olham mas não compram
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Também na movimentada rue de l’Alzette, algumas pessoas vão passando pela loja Tally Weijl, mas poucas vão
realmente comprar algo. A responsável do estabelecimento, Marisa Cardoso, 38 anos, nota que apesar de as
promoções terem começado mais cedo, o comércio “continua calmo”, porque as pessoas “esperam pelo dia
oficial”. “Há muitas lojas que ainda não têm promoções, outras já começaram, mas quase todas esperam
mesmo pelo dia, porque tem mais movimento”.

Na loja daquela marca suíça, que vende roupa, calçado e acessórios para mulher, já há algumas promoções
desde quarta-feira passada, entre os 30 e os 70%. Devido à animação de Natal há mais pessoas a passear nas
ruas, “mas a nível de compra não se sente muito”. 

Ainda assim, a antecipação da Black Friday “ajuda”, porque as pessoas “ficam mais contentes em ter os
descontos mais cedo”. “Vão aproveitando, mas sabem que no próprio dia é que vão ter mais promoções, que é
um dia especial. Vai haver mais movimento e vamos ter mais vendas”, garante.

Marisa Cardoso, responsável da loja Tally Weijl.
Foto: Tiago Rodrigues

Para a portuguesa, que trocou o Minho pelo Luxemburgo há 25 anos, a expectativa é que este ano corra tão
bem como no ano passado, em que, apesar da pandemia, houve a Black Friday e foi “um bom fim de semana”.
“Este ano esperamos que seja igual ou melhor. As pessoas antecipam-se a fazer as compras de Natal, porque há
preços mais baixos, então aproveitam esse fim de semana”.

Canibalismo comercial

Lá perto, na loja Veritas, a dinâmica tem sido semelhante: muitos clientes a entrar, mas poucas compras. “Na
rua, ainda não se faz sentir. Há as barracas de Natal e muitas pessoas a passar, mas está tudo à espera
da Black Friday”, reconhece a gerente, Maria Roque, 55 anos. Naquela loja, que vende produtos de costura,
roupa interior, pijamas e acessórios de moda, as promoções começam esta quarta-feira e vão até ao dia 30, com
uma campanha "leve quatro artigos e pague três".

Por começar mais cedo, a semana da Black Friday oferece a possibilidade de as pessoas anteciparem as
compras de Natal, mas Maria não acha que isso vá ter impacto nas vendas do mês de dezembro. 

Além disso, a portuguesa considera que haver uma ‘semana negra’ “não é benéfico” para os vendedores. “Acho

Semana negra divide portugueses em Esch https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/black-friday-a-semana-negra-divide-...

4 von 5 09.02.2022, 15:24



que é um incentivo ao consumismo. As pessoas não podem comprar a toda a hora e em todo o lado. É
impossível. Pode prejudicar os comerciantes, porque vamos estar em canibalismo uns com os outros, em
concorrência direta”.

Maria Roque, gerente da loja Veritas.
Foto: Tiago Rodrigues

A gerente diz que, por enquanto, é a animação de Natal que atrai mais pessoas à rua, mesmo apesar de algumas
lojas já terem promoções desde o fim de semana passado. “O que não é bom. Seria mais comercial e vantajoso
para todos aguardar pelo dia da Black Friday e não a semana inteira. Ou pelo menos só o fim de semana. Uma
semana já não é a Black Friday. As pessoas fazem as compras durante a semana e depois na sexta-feira se
calhar já não compram nada”.

Explosão das vendas online

No outro lado da Black Friday está o comércio online, que continua a crescer, especialmente desde o início da
pandemia da covid-19. Antecipando essa corrida aos sites nos próximos dias, o Centro Europeu dos
Consumidores (CEC) do Luxemburgo deixou alguns conselhos às pessoas, sublinhando que “a experiência
mostra que o número de compras online vai explodir”.

Siga-nos no Facebook [https://www.facebook.com/contacto.lu], Twitter [https://twitter.com/JornalContacto] e
receba as nossas newsletters diárias [https://www.wort.lu/pt/newsletter].
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ENTREPRISES & STRATÉGIES — Commerce

CE 4E VENDREDI DE NOVEMBRE

Le Black Friday s’allonge et évolue

Écrit par Catherine Kurzawa

Publié Le 24.11.2021 • Édité Le 24.11.2021

L’opération ne se limite plus au quatrième vendredi de novembre.  (Photo: Paperjam)

Le Black Friday ne se limite plus au seul quatrième vendredi du mois de

novembre, mais s’étend sur une semaine au moins, avec parfois des

nuances aussi bien dans le positionnement des commerces que dans leur

Le Black Friday s’allonge et évolue | Paperjam News https://paperjam.lu/article/black-friday-s-allonge-et-evol
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domaine d’activité.

Concurrence marquée

Les offres promotionnelles estampillées Black Friday pullulent déjà dans la plupart

des commerces. Si elle est programmée ce vendredi, l’opération organisée au

lendemain de la fête américaine de Thanksgiving s’étire sur plusieurs jours, histoire

de capter un maximum de visibilité.

«Beaucoup de marques internationales ont décidé cette année d’assimiler le Black

Friday aux ‘mid-season sales’», observe Éric Santeramo, dirigeant de Feel Good

Group Capital, qui totalise 21 boutiques actives dans le prêt-à-porter au

Luxembourg.

Le franchisé ne le cache pas, il mise sur cette semaine d’actions promotionnelles

pour réaliser un chiffre d’affaires équivalent à celui d’un mois d’activité.

«Clairement, l’année 2021 sera bonne si ces six dernières semaines d’activité sont

bonnes, donc nous croisons les doigts», dit-il.

Étendre l’opération dans le temps, c’est aussi l’occasion pour le commerce physique

de rivaliser avec les offres du Cyber Monday, opération prévue ce lundi 29 novembre

sur de nombreux sites web. Mais ces derniers n’ont pas attendu le jour J pour

proposer des offres promotionnelles aux clients. Il faut dire qu’à près d’un mois de

Noël, la course aux cadeaux est résolument lancée.

Mais l’opération dépasse de loin ces achats: de nombreux commerces emboîtent le

pas. Par exemple, les cinémas Kinepolis annoncent des remises sur les coffrets

cadeaux, le concessionnaire automobile Autopolis brandit des offres déstockage

tandis que l’enseigne de boucherie Emo promet des réductions allant jusqu’à 30%.

Dans les centres commerciaux, l’agenda est rempli avec des animations et des plages

horaires étendues: vendredi marque une ouverture prolongée, jusqu’à 21h pour

celui de la Cloche d’Or et du Kirchberg, jusqu’à 22h pour Belval Plaza et même

minuit pour la Belle Étoile. Le dimanche 28 marque aussi le coup d’envoi des

ouvertures dominicales exceptionnelles de fin d’année.
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Ceci n’est pas un Black Friday

Black Friday Feel Good Group Capital Eric Santeramo Emo Kinepolis

Autopolis Belle Etoile Cloche d'Or Kirchberg Belval Plaza

CEC Luxembourg

Mais le Black Friday est aussi perçu comme un amplificateur de la

surconsommation, raison pour laquelle certaines enseignes s’en distancient,

officiellement du moins. Exemple avec Nature & Découvertes qui – tout comme en

2020 – tourne le dos à l’opération. L’enseigne française propose néanmoins une

«semaine privilège» avec des ristournes à la clé. Decathlon aussi tourne le dos au

Black Friday et lui pré�ère le Back Friday: une reprise de matériel sportif usagé, en

échange d’un bon d’achat à valoir dans l’enseigne.

Aucune opération n’apparaît comme totalement désintéressée, et les

consommateurs peuvent perdre leurs repères dans cette jungle d’offres parfois

alléchantes. Voilà pourquoi le CEC Luxembourg (Centre européen des

consommateurs) annonce la mise en place d’une hotline téléphonique le 3

décembre prochain, entre 11h et 14h. Cinq juristes seront mobilisés pour répondre

aux interrogations des particuliers au sujet de soucis de livraison ou de frais

supplémentaires cachés. Un consommateur averti en vaut deux.
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De carro ou de avião: Luxemburgo – Portugal só com teste negativo à covid-19 (https://wort.lu/pt/latina

/luxemburgo-duas-gr-vidas-hospitalizadas-p-s-vacinac-o-anticovid-61a0905ede135b9236fbf803)

Radio Latina (https://wort.lu/pt/latina) 13 min. 26.11.2021

Atualidade em síntese 26 NOV 2021

De carro ou de avião: Luxemburgo – Portugal só

com teste negativo à covid-19

Radio Latina (https://wort.lu/pt/latina) 13 min. 26.11.2021

Quem viajar do Luxemburgo para Portugal vai ser obrigado a apresentar um teste negativo à covid-19, quer

esteja vacinado ou não. A medida passa a ser obrigatória a partir da próxima quarta-feira, dia 1 dezembro.

Os testes PCR ou de antigénio certificados por um profissional de saúde passam a ser obrigatórios para todas
as entradas em Portugal, independentemente do país de origem e em todas as fronteiras: terrestres, aéreas e
fluviais. Isentas de comprovativo de rastreio estão as crianças com menos de 12 anos. 

Para as companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo à covid-19, o Governo português
prevê aplicar multadas de 20 mil euros por cada passageiro nestas condições.

Além disso, Portugal vai agravar as sanções, que podem culminar com a suspensão das licenças de voo dessas
companhias para território luso.

Portugal continental vai entrar no dia 1 de dezembro em situação de calamidade devido ao aumento dos casos
de covid-19.   
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Luxemburgo. Duas grávidas hospitalizadas pós-vacinação ‘anticovid’

Casos suspeitos de reações adversas.

Duas grávidas residentes no Luxemburgo tiveram de ser hospitalizadas depois de terem sido vacinadas conta a
covid-19. A informação é avançada no relatório mensal de farmacovigilância que dá conta dos efeitos
secundários potencialmente provocados pelas vacinas “anticovid”, entre 4 de outubro e 1 de novembro.
Convém sublinhar que são casos suspeitos pós-vacinação mas não cientificamente comprovados de terem sido
provocados pela toma da vacina ‘anticovid’.

A primeira hospitalização diz respeito a uma gravidez gemelar, em que um dos fetos morreu no útero,
enquanto o outro bebé nasceu sem complicações. No segundo caso suspeito de hospitalização verificaram-se
malformações do feto, que levaram à interrupção da gravidez.

Até agora, 2.041 grávidas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 no Luxemburgo, sendo
que as investigações sobre as repercussões da vacina nas grávidas ainda estão em decorrer.

Aumento de novos casos no Luxemburgo dispara procura da Linha de Apoio
à Saúde

Quem tentou nos últimos dias contactar a Linha de Apoio à Saúde para fazer, por exemplo, uma marcação para
a vacinação da terceira dose, teve de se armar de paciência.

Com o aumento de novos casos no Luxemburgo, esta linha telefónica de apoio do Ministério da Saúde tem sido
procurada por mais pessoas do que o habitual, o que tem aumentado consideravelmente o tempo de espera.

Uma constatação feita também pelo coordenador da Helpline Saúde, Raphaël Torres, que na sessão de
perguntas e respostas em português no Facebook do Ministério da Saúde sublinhou, esta quinta-feira, que tudo
está a ser feito para melhorar a situação.

Também ficou a indicação para quem não consiga fazer a sua marcação para a vacinação online, peça ajuda a
um amigo ou familiar, evitando assim o tempo de espera ao telefone.

Desde o passado mês de fevereiro que existe apenas um número de telefone para todas as perguntas relativas à
covid-19 (247 65 533). Uma forma de reagrupar várias linhas de ajuda que foram criadas no início da
pandemia, num único número, evitando uma certa confusão junto da população.

Testagem à covid-19 aumentou 20% numa semana

A afluência aos centros de testagem e laboratórios do Luxemburgo tem aumentado nos últimos dias. Há várias
razões para isso. De um lado a introdução, desde 1 de novembro do CovidCheck sem poder recorrer aos
autotestes, e por outro lado, há três semanas, que o número de infeções não para de aumentar, o que leva mais
pessoas a fazer o teste.

Na semana passada realizaram-se cerca de 24 mil testes à covid no Grão-Ducado, segundo a RTL. Um aumento
de cerca de 4.500 testes em comparação com a semana anterior, ou seja um crescimento e 20%.

Espera-se que o número aumente ainda mais, com o aproximar das festas de Natal e de Fim de Ano.

Ainda segundo a mesma fonte, cerca de 70% dos testes realizados são a pedido da Inspeção Sanitária ou no
âmbito do rastreamento de contactos. E são justamente esses resultados que têm de ser analisados em
prioridade, o que pode levar a atrasos para os testes feitos de forma voluntária por parte de outros pacientes.

De carro ou de avião: Luxemburgo – Portugal só com teste negativo à co... https://www.wort.lu/pt/latina/luxemburgo-duas-gr-vidas-hospitalizadas-p...

2 von 6 09.02.2022, 15:22



Quem pretende fazer um teste à covid-19 deve fazer a sua marcação com alguma antecedência, sobretudo se for
sem receita médica.

Mais de 3.400 casos positivos nas escolas desde início da rentrée escolar

O número de casos positivos tem aumentado nas escolas nos últimos dias, o que reflete a atual situação no país
que enfrenta a quarta vaga da pandemia de covid-19. Desde o início da rentrée escolar, a 15 de setembro e até
21 de novembro, as autoridades sanitárias contabilizam 3.438 infeções em alunos e professores.

No ensino fundamental, há registo de 2.234 casos, enquanto que no ensino secundário registam-se até ao
momento 1.204 infeções. Os dados são revelados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, e pela ministra da
Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar do Partido Cristão Social (CSV).

Segundo os governantes, a utilização de autotestes rápidos no setor da Educação tem sido importante. Há duas
semanas, por exemplo, 40% das novas infeções nas escolas foram descobertas graças aos autotestes.

As hospitalizações de crianças devido ao SARS-CoV-2 são extremamente raras, sublinha Claude Meisch, que
acrescenta que até à data, nenhuma criança morreu no país devido à covid-19.

Neve coloca todo o país em alerta amarelo a partir das 18h

O Luxemburgo vai estar em alerta amarelo a partir das 18h00 desta sexta-feira e até à meia-noite.

De acordo com o Instituto luxemburguês de Meteorologia (Meteolux), o alerta estende-se a todo o país. A
acumulação da neve poderá chegar aos três centímetros m no sul do país, enquanto que no norte poderá atingir
seis centímetros.

O alerta amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro e significa "perigo potencial".  

Bruxelas propõe suspensão de voos com origem na África austral devido a
nova variante

A Comissão Europeia vai propor a suspensão de voos da África Austral com destino à União Europeia. Em
causa está o aparecimento de uma nova variante do vírus.

Este travão de emergência sugerido por Bruxelas visa fazer face a situações preocupantes, como novas
variantes, permitindo aos Estados-membros o endurecimento de medidas para travar a progressão do vírus.

A nova variante tem um número “extremamente elevado” de mutações, de acordo com cientistas sul-africanos
que já tinham detetado a variante Beta, muito contagiosa.

Nesta fase, os cientistas não têm a certeza da eficácia das vacinas anti-covid-19 contra esta nova linhagem do
vírus.

Alemanha, França, Reino Unido, Áustria, Itália, Israel, Singapura e Japão
com restrições de voos provenientes de alguns país de África

A França suspendeu hoje os voos provenientes de Moçambique, África do Sul, Lesotho, Botsuana, Zimbabué,
Namíbia e Essuatini, com efeito imediato e durante pelo menos 48 horas, após ter sido encontrada uma nova
variante do coronavírus.

França junta-se à Áustria, Itália, Israel e Singapura na lista de países que proibiram hoje a entrada de viajantes
provenientes de Moçambique, a par de outros países da África Austral, como medida de precaução devido à
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nova variante do coronavírus detetada na África do Sul.

Reino Unido, Alemanha e Japão anunciaram igualmente a imposição de medidas restritivas à entrada de
viajantes provenientes de países daquela região africana, em particular, da África do Sul, onde foi detetada a
nova variante.

O Departamento de Saúde da África do Sul e cientistas da Rede de Vigilância Genómica daquele país revelaram
detalhes de uma variante covid-19 recentemente detetada e altamente mutante - a B.1.1.529 – na quinta-feira.

Contágios com a B.1.1.529 foram detetados até agora no Botswana, Hong Kong e África do Sul, uma notícia que
resultou em novas perturbações nos voos internacionais.

Assalto à mão armada numa livraria em Esch-sur-Alzette

Mais um assalto à mão armada no Luxemburgo. Na quinta-feira, pouco depois das 16h, um homem entrou
numa livraria no Boulevard Príncipe Henri, em Esch-sur-Alzette, e ameaçou o funcionário do balcão com uma
arma.

O homem acabou por levar todo o dinheiro da caixa registadora e fugiu do local. A polícia foi chamada à loja e
iniciou uma caça ao homem na região de Esch, mas sem sucesso.

Qualquer informação deve ser comunicada às autoridades policiais (113).

POST vai encerrar duas agências em Esch-sur-Alzette

A empresa Post vai encerrar mais duas agências no sul do país. Uma em Esch-Lallange e outra na “Bielener-
Strooss”.

Para a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC), esta política levada a cabo pela empresa dos correios é
antisocial, sobretudo para as pessoas de idade e pessoas vulneráveis, que estão dependentes do apoio dos
funcionários nos balcões físicos das agências.

Ainda segundo a ULC, o encerramento de cada vez mais filiais também contribui para a desertificação de certas
localidades, obrigando as pessoas a percorrer quilómetros para poderem ter acesso a uma agência. Uma
situação que também prejudica o comércio local.

Black Friday. Evitar compras compulsivas

Hoje é dia de Black Friday. Trata-se de uma tradição norte-americana, que acontece todos os anos depois do
Dia de Ação de Graças, e que marca a corrida às compras de Natal.

É um dia em que supostamente fazer compras online é vantajoso. No entanto, quem pretende aproveitar as
oportunidades da Black Friday para fazer algumas compras deve-se preparar e estar a par de certas
recomendações, antes de encomendar online.

A Rádio Latina falou com Jean-Loup Stradella, do Centro Europeu dos Consumidores no

Luxemburgo (CEC) [https://www.wort.lu/pt/latina/black-friday-evitar-compras-compulsivas-

61a0aa34de135b92364179da], que diz que o mais importante é evitar fazer compras compulsivas e informar-se
bem sobre o vendedor.

França alarga terceira dose aos maiores de 18 anos

A partir deste sábado, todos os franceses com mais de 18 anos podem efetuar uma marcação para receberem
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uma terceira dose da vacina anti-covid, caso tenham tomado a segunda dose há mais de cinco meses.

Já a partir de 15 de janeiro, os passes sanitários de quem decidir não tomar a dose de reforço serão
desativados, impedindo assim o acesso a locais públicos como espetáculos, restaurantes ou bares.

No que diz respeito a medidas preventivas, a utilização da máscara volta a ser obrigatória em todos os locais
fechados, incluindo discotecas, e nalguns sítios ao ar livre, por exemplo, nos populares mercados de Natal que
se realizam em várias cidades francesas.

Crescimento de pandemia na Bélgica superior a previsões mais pessimistas

O aumento das infeções e das hospitalizações ligadas à covid-19 na Bélgica é “superior às curvas mais
pessimistas” previstas na semana passada pelos especialistas da área científica, segundo o primeiro-ministro
belga, Alexander De Croo. O governante reunirá de emergência nesta sexta-feira com os dirigentes das
entidades federadas para decidir novas medidas de combate à pandemia.

As infeções diárias registadas na segunda-feira bateram um recorde no país vizinho desde o início da
pandemia, em março de 2020, com 23.621 novos casos. Na Bélgica, 75% da população total tem a primeira
vacinação completa.

A decisão de convocar uma nova reunião de emergência foi tomada após um contacto entre Alexander De Croo
e os seus homólogos holandês, Mark Rutte, e luxemburguês, Xavier Bettel, segundo o gabinete de De Croo.

Esta reunião ocorre menos de dez dias após uma anterior comissão de concertação, que se limitou a impor a
obrigatoriedade do teletrabalho quatro dias por semana e o alargamento de uso da máscara e de apresentação
do passe sanitário.

Reino Unido proíbe voos de seis países africanos com receio da nova
variante

O Reino Unido vai adicionar seis países africanos à ‘lista vermelha’ da covid-19, proibindo temporariamente os
voos, devido ao risco associado à nova variante detetada na África do Sul e considerada a “pior até agora”.

A nova variante tem “um número extremamente elevado” de mutações que podem evitar a resposta imunitária
criada pela infeção ou vacinação, alertam os especialistas do Reino Unido.

Ainda não foi confirmado nenhum caso desta nova variante no Reino Unido. Há apenas 59 casos confirmados
até agora, identificados na África do Sul, Hong Kong e Botswana.

Cuba assinala quinto aniversário da morte de Fidel Castro

O Governo cubano e diversas instituições do país recordaram hoje o ex-Presidente e líder da revolução Fidel
Castro, no quinto aniversário da sua morte.

Dirigentes cubanos e as principais instituições, incluindo os media oficiais, utilizaram as redes sociais para
recordar a sua obra e figura, com lemas como #Fidelvive e #FidelPorSiempre. Esta última tornou-se numa das
referências mais populares no Twitter ao início da manhã de hoje, indicou a agência noticiosa Efe.

Fidel Castro liderou em 1959 a revolução que colocou Cuba no centro da política internacional, em particular
durante o período da Guerra fria. Durante 47 anos governou o país com uma versão caribenha do comunismo
soviético e teve como principal adversário os Estados Unidos.

Futebol. Hesperange vai pôr liderança de F91 Dudelange à prova
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O jogo Swift Hesperange - F91 Dudelange é o destaque da 13ª jornada da Liga BGL de futebol, que se joga este
fim de semana.

A equipa comandada por Carlos Fangueiro, que é líder com os mesmos 27 pontos do que o Racing
Luxemburgo, tem uma deslocação difícil ao terreno do Hesperange. O jogo está marcado para este domingo, às
16h.

A jornada arranca no sábado, com uma única partida, que vai opor o Hamm Benfica, último classificado com
três pontos, ao Progrès Niederkorn, às 16h de amanhã.

Portugal conhece adversário nas meias-finais dos ‘play-offs’

A seleção portuguesa de futebol conhece hoje o adversário nas meias-finais dos ‘play-offs’ europeus de
apuramento para o Mundial2022, num sorteio no qual será cabeça de série, juntamente com Escócia, Itália,
Rússia, Suécia e País de Gales.

Portugal falhou, há duas semanas, a qualificação direta para o próximo Campeonato do Mundo, pelo que terá
agora uma segunda oportunidade para ‘carimbar’ o ‘passaporte’ para o Qatar, ainda que, para isso, tenha de
ultrapassar duas eliminatórias.

O sorteio dos ‘play-offs’ europeus de qualificação está agendado para as 17:00, na sede da FIFA, em Zurique.

Braga adia decisão sobre a continuidade na Liga Europa

O Sporting de Braga perdeu esta quinta-feira por 3-2 no estádio do Midtjylland, em jogo da quinta jornada do
Grupo F da Liga Europa de futebol, e adiou para a última ronda a decisão sobre a continuidade na prova.

O Sporting de Braga foi ultrapassado na liderança do grupo pelo Estrela Vermelha, que se impôs por 1-0 ao
lanterna-vermelha Ludogorets e passou a deter um ponto de vantagem (10 contra nove) sobre os minhotos,
que receberão os sérvios na última ronda.

Redação Latina | Lusa | Foto Chris Karaba
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FEATURE

Geféierlech Produiten am Onlinehandel

RTL | Update: 08.11.2021 09:39

Ëmmer méi héiert a liest ee vu geféierlechen Produiten aus dem Onlinehandel. Wat si Produiten,

op déi ee besonnesch gutt muss oppassen, a wéi kann ee sech als Konsument dogéint schützen.

Alles Froen, déi mir der Directrice vum Europäesche Konsumenteschutz, Karin Basenach gestallt

hunn. Si war de Moien Invitée

RTL - Geféierlech Produiten am Onlinehandel https://www.rtl.lu/radio/feature/s/3750769.html
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FEATURE

Oppassen op Influencer
RTL | Update: 29.11.2021 09:57

© pixabay

Et ass e Phenomen dee séier opkomm ass an esou hu mer an der Tëschenzäit eng Onmass vun

Influencer. Leit aus Politik, Sport, Blogger, YouTuber, Prominenz déi staark an de soziale Medien

aktiv sinn an déi vill Follower hunn. De Marketing dee si duerch déi grouss Presenz hunn

allerdéngs ka Problemer mat sech bréngen. D'Karin Basenach vum Europäesche

Konsumenteschutz informéiert iwwer 'Dropshipping'.

Et ass e Phenomen dee séier opkomm ass an esou hu mer an der Tëschenzäit eng Onmass vun

Influencer. Leit aus Politik, Sport, Blogger, YouTuber, Prominenz déi staark an de soziale Medien

aktiv sinn an déi vill Follower hunn. De Marketing dee si duerch déi grouss Presenz hunn allerdéngs

ka Problemer mat sech bréngen. D'Karin Basenach vum Europäesche Konsumenteschutz

informéiert iwwer 'Dropshipping'.

An Zesummenhang mat Black Friday ginn déi Akeef am Internet explosiounsaarteg an d'Luucht an

do sinn och Dropshipping-Methoden derbäi

Dat ass kee klasseschen Internethandel, wéi mir e kennen. Mir kafe soss als Konsument bei engem

RTL - Oppassen op Influencer https://www.rtl.lu/radio/feature/s/3778997.html
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Händler, dee mir kennen an deen d'Wuer selwer akaaft huet a stockéiert. Dee verschéckt se och, ma

déi Dropshipper maachen dat net. Déi hunn déi Wuer guer net.

Déi Influencer selwer soen zwar wéi ccol de Produit ass, awer si hu selwer guer näischt mat där

Wuer ze dinn a wëssen och net vill driwwer.

An dat mécht dat Dropshipping och esou onberechenbar fir d'Konsumenten, well déi Influencer also

d'Dropshipper kaum en Afloss hunn op d'Qualitéit vun der Wuer an op d'Liwwerzäiten. Wat geschitt

da wann e Probleem ass mat där Wuer? Also mir kennen dat aus dem Internethandel, d'Wuer kënnt

un a si ass zum Beispill futti. Wann dat e klassesche Verkeefer ass, da wenden ech mech un deen.

Mä wat maachen ech mam Dropshipper? Et ass och esou, datt déi Internetsäiten iwwert déi

d'Dropshipper verkafen, méi séier verschwanne wéi se opgedaucht sinn an dann huet de Konsument

keen u wie e sech ka wenden. Da kënne se sech wuel un deen wenden, dee d'Wuer verschéckt huet,

awer da lannt een dacks a China.

Gutt Fro, ass dat alles legal?

Jo, dat ass legal, mä et huet awer eng Geféierlechkeet fir de Konsument. Dacks versteet de

Konsument guer net datt d'Dropshipper net hannert där Internetsäit steet, op där si dann akafen. An

dat ass dat Onberechenbaart fir de Konsument.

Am Fong kann een net méi vill maachen, wann ee beim Dropshipping bäigelaf ass an d'Wuer aus

China ass do..

An da falen nach d'Gebühren zousätzlech bei der Douance un, d'Gefor ass och grouss, datt d'Wuer

gefälscht ass an da mécht d'Douane se futti. Also onbedéngt virdru kucke wou ee keeft an dofir hu

mir och e puer Tipps op eis Internetsäit gestallt, wéi zum Beispill den Impressum kucke wien ass de

Verkeefer an wéi ass deem seng Postadress.

 
Elo kënnt jo nach de Cyber Monday a passt och op fir soss dem Dropshipping aus dem Wee ze

goen. Hei kommt Dir bei d'Tipps fir sech géint Dropshipping ze wieren:

https://cecluxembourg.lu/2021/11/22/black-friday-ratschlaege-und-hotline-aktion-des-cec-

luxembourg/?lang=de
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