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I. EM DESTAQUE
Análise do Comércio Externo
do Sector Elétrico e Eletrónico
Janeiro – Março 2018

Abrandamento no setor

1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial
Entre Janeiro e Março de 2018, as exportações portuguesas de mercadorias registaram um crescimento em termos
homólogos de 2,7%, para o qual o comércio intracomunitário contribuiu com um crescimento de 6,2% e o comércio
para países terceiros com um incremento de 15%, relativamente ao período homólogo de 2017. O primeiro
trimestre deste ano assinala, desta forma, um abrandamento há muito anunciado, depois de dois anos de forte
crescimento.
O aumento global das importações (6,3%) demonstra igualmente um abrandamento no ritmo de crescimento,
sendo que o comércio intracomunitário contribuiu com 6,9%, em termos homólogos, enquanto as importações de
países terceiros aumentaram cerca de 20%, em relação ao mesmo período em 2017.

JAN MAR

JAN MAR

2017

2018

∆%

Exportação (Saídas)

13941

14322

2,7%

Importação (Entradas)

16667

17725

6,3%

Exportação

10400

11047

6,2%

Importação

12738

13611

6,9%

Exportação

12459

14330

15%

Importação

13608

16362

20,2%

Total

UE

Países Terceiros

Nota – valores em milhões de Euros
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística IP (Nºs preliminares de Comércio Externo)

Analisemos, seguidamente, o comércio internacional a nível dos principais Grupos de Produtos no quarto trimestre
de 2017, em termos homólogos.
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Grupos de Produtos com melhor comportamento:
GRUPOS DE

EXPORT.

GRUPOS DE

IMPORT.

PRODUTOS

∆%

PRODUTOS

∆%

Material de transporte e acessórios

23,5

Material de transporte e acessórios

12,7

Produtos Alimentares e Bebidas

4,6

Máq, o. bens de capital e acessórios

8,2

Fornec. industriais ne noutra categ

0,9

Combustíveis e Lubrificantes

6,9

No período Janeiro-Março de 2018, Material de transporte e acessórios revelou-se a categoria com maior
dinâmica e com taxas de dois dígitos de crescimento, quer a nível das exportações (23,5%), quer das importações
(12,7%), o que já havia sucedido em 2017; num nível de crescimento bastante mais modesto, as duas categorias
que se seguem com melhor comportamento a nível das exportações são Produtos Alimentares e Bebidas (4,6%)
e Fornec. industriais ne noutra categ (0,9%). Nas Importações, “Máq, o. bens de capital e acessórios” e
“Combustíveis e Lubrificantes” apresentam crescimentos razoáveis de 8,2% e 6,9%.

Grupos de Produtos com pior comportamento:

GRUPOS DE

EXPORT.

GRUPOS DE

PRODUTOS

∆%

PRODUTOS

IMPORT.

∆%

Bens não especificados n. categ

-25,8

Bens não especificados n. categ

-54,4

Combustíveis e Lubrificantes

-10,4

Produtos Alimentares e Bebidas

1,3

Bens de consumo n.especif n. categ

-5,2

Bens de consumo n.especif n. categ

2,0

O abrandamento do crescimento em alguns setores da economia portuguesa é mais evidente neste período onde
as categorias de produtos com pior comportamento apresentam taxas negativas, algo que raramente sucedeu no
ano de 2017. Assim, “Bens não especificados n. categ” apresenta fortes decréscimos nas exportações e nas
importações. “Combustíveis e Lubrificantes” abrandou também o seu ritmo de exportação em -10,4%. Por fim,
“Bens de consumo não especificados n. categ” apresenta um crescimento negativo de -5,2% nas exportações.

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico
O período Janeiro-Março de 2018 indicia uma forte atenuação do crescimento dos dois últimos anos, evidenciando
mesmo um abrandamento de -5% nas Exportações relativamente ao trimestre homólogo e um crescimento mais
contido, mas ainda assim positivo de 9% nas Importações do setor; em termos temporais, o mês de Março pesou
significativamente nestes resultados; geograficamente, as perdas ao nível da União Europeia verificam-se em
Espanha e Reino Unido mas, com muito maior incidência, nos PALOPs, EUA e Sudoeste Asiático; i.e, o cômputo
geral das perdas nas exportações para países terceiros ultrapassou o incremento que houve, como é habitual no
nosso setor, nas vendas para a União Europeia, pesando nesta diminuição global em valor das exportações. Por
essa razão e dado que a conjuntura europeia continua a ser favorável, é possível que este abrandamento possa
ser recuperado nos próximos trimestres, quer pelas perspetivas de bom desempenho a nível da U. Europeia, quer
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pela eventual melhoria das condições comerciais envolvendo o comércio com países terceiros: o tempo o dirá.
Neste contexto, a taxa de cobertura da Importação pela Exportação voltou a diminuir, situando-se agora em 71%.

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico
A taxa de -5% das Exportações do SEE revela um abrandamento generalizado em todos os subsetores o que, em
face da sua distribuição geográfica, nos leva a crer que se prenda mais com efeitos do Brexit, medidas restritivas
da política comercial americana e dificuldades nas relações com Angola, que vêm a repercutir-se nos últimos
meses na diminuição das exportações portuguesas para este país; Eletrónica de Consumo e Acumuladores e
Pilhas foram as categorias menos afetadas com crescimento quase nulo relativamente ao 1º trimestre de 2017.
Abrandamentos suaves em termos relativos (de -2 ou -3%) em categorias de peso intermédio verificaram-se ainda
em Cablagens, Lâmpadas e Material p/ Iluminação e Aparelhagem Ligeira de Instalação. Os abrandamentos de
maior amplitude - Máquinas e Aparelhagem Industrial (-10%), Telecomunicações, Eletrónica Profissional e
Informática (-7%), Componentes Eletrónicos (-5%) e Fios e Cabos (-5%), dão-se nos subsetores de maior peso.
Eletrodomésticos sofreu ainda um abrandamento de -9%, uma categoria de peso médio-baixo no cômputo geral
do setor.

2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico
A Importação apresentar um crescimento generalizado de 9% relativamente ao período homólogo, ainda que de
amplitude variável, em todos os subsetores: com maior amplitude e peso médio-elevado no valor total das
importações, evidenciam-se Máquinas e Aparelhagem Industrial (22%), Aparelhagem Ligeira de Instalação (31%)
e Eletrodomésticos (10%); com menor amplitude, mas em categorias de peso significativo, temos Eletrónica de
Consumo (4%), Componentes Eletrónicos (7%) e Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (4%).

2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes
Como já foi dito, a União Europeia voltou a recuperar o seu peso nas exportações globais do setor relativamente
ao 1º trimestre de 2017 (de 74 para 77%, a que corresponde um crescimento de 1,5% nas vendas em valor).
Contudo, não chegou para compensar as perdas em valor nas exportações para os PALOPs (-25%) (onde Angola
sobressai com uma perda de -26%), EUA (-15%) e Sudoeste Asiático (-13%); os PALOPs perderam cerca de 2pp
no seu peso e o Sudoeste Asiático 1 pp.
Na União Europeia, pesam favoravelmente os aumentos das vendas em valor para a Alemanha (4%), França
(21%), Holanda (19%) e Hungria (57%), e desfavoravelmente as vendas para o Reino Unido (-10%) e Espanha (4%).

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores
No crescimento global do valor das Importações, a UE contribuiu com 12% no valor das importações, aumentando
o seu peso de (80 para 82%), onde se destacam os crescimentos em valor das importações da Alemanha (15%),
Espanha (12%), Holanda (22%) e Itália (14%); o abrandamento mais significativo provém do Reino Unido (-21%
das importações).
No abrandamento global das importações, verifica-se uma ligeira diminuição de -1% na segunda região de maior
peso (12%), o Sul da Ásia (concentrado nas importações da Coreia do Sul (-54%), e nos EUA (-16%).
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3. Perspetivas
2017

2018

2019

MUNDO

3,8

3,9

3,9

EUA

2,3

2,9

2,7

UE – ZONA EURO

2,3

2,4

2,0

Alemanha

2,5

2,5

2,0

França

1,8

2,1

2,0

Espanha

3,1

2,8

2,2

Reino Unido

1,8

1,6

1,5

PORTUGAL*

2,7

2,3

1,9

Brasil

1,0

2,3

2,5

México

2,0

2,3

3,0

China

6,9

6,6

6,4

India

6,7

7,4

7,8

Rússia

1,5

1,7

1,5

PIB

Fonte: FMI - Abril 2018; *BdP

Segundo as previsões de abril do FMI, a economia mundial deverá crescer acima do seu potencial nos próximos
anos. A recuperação forte do investimento e a reforma fiscal dos Estados Unidos (EUA) são os dois fatores que
vão impulsionar a economia internacional. O Fundo prevê que o PIB mundial cresça 3,9% em 2018. Já Portugal
vai crescer 2,4% (acima da previsão do BP). Além de ver Portugal a crescer mais, o Fundo traça um panorama
positivo também para os seus parceiros comerciais.
A Índia e a China continuarão a ser as economias que mais crescem. Mas a Zona Euro também não deverá
desiludir; ainda assim, o FMI considera que é preciso continuar com a política monetária acomodatícia do Banco
Central Europeu (BCE), algo que o Fundo dá como certo, pelo menos até ao primeiro semestre de 2019, nas suas
projeções.
A médio prazo, o FMI prevê que o crescimento económico mundial estabilize nos 1,5%, até porque o investimento
deverá desacelerar, o que não será compensado por outras componentes do PIB. “Se por um lado a esperada
recuperação no investimento deverá aumentar o PIB potencial”, como diz o FMI, existem dois fatores a abrandar
o crescimento económico: “A evolução fraca da produtividade e a redução do crescimento da força de trabalho
dado o envelhecimento da população“.
Um dos principais riscos passa pelas tensões ao nível do comércio internacional. Este é o tema que tem dominado
os encontros de primavera do FMI, depois das trocas de ataques entre os Estados Unidos e a China. “As restrições
às importações pelos Estados Unidos, as anunciadas retaliações da China, e as potenciais retaliações por parte
de outros países aumentam as preocupações a este nível e ameaçam prejudicar o sentimento e atividade
económica global e doméstica”, alerta o Fundo. Neste primeiro trimestre, a evolução do comércio internacional do
setor elétrico e eletrónico parece ressentir-se já destas tensões e das restrições que daí resultam.
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SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE
JANEIRO / MARÇO 2018

SAIDAS
RAMOS DE ATIVIDADE

SAIDAS

(EXPORTAÇÃO)
2018

∆%

2017

∆%

(IMPORTAÇÃO)
2018

2017

Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial

198 456 539

219 565 548

-10%

204 239 444

167 566 917

22%

Fios e Cabos Isolados

125 768 244

132 060 090

-5%

57 022 625

51 561 831

11%

57 680 660

58 871 266

-2%

63 972 856

47 486 120

35%

Aparelh. e Sistemas de Medida, Controlo, Automatismo

5 404 230

8 292 696

-35%

19 275 359

18 731 506

3%

Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática

212 070 180

228 988 437

-7%

551 124 609

528 019 662

4%

Componentes Electrónicos

146 199 634

153 466 722

-5%

298 863 092

280 566 450

7%

Acumuladores e pilhas

32 929 942

33 028 159

0%

38 908 601

30 763 223

26%

Lâmpadas e material p/ Iluminação

29 166 422

30 114 225

-3%

53 419 046

58 532 817

-9%

Aparelhagem Ligeira de Instalação

99 874 312

103 116 817

-3%

109 791 229

83 752 703

31%

310 697 953

309 947 148

0%

297 017 992

286 657 788

4%

76 532 033

83 736 888

-9%

134 020 810

121 369 542

2%

1 294 780 149

1 361 187 996

1 827 655 663

1 675 008 559

Cablagens

Eletrónica de Consumo
Eletrodomésticos

TOTAL

-5%

9%

Fonte: INE- Nºs Provisórios
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II. ÁREAS DE INFORMAÇÃO
1. Economia e Fiscalidade
1.1 CONSELHO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 28/05/2018 – Destaques:
 Acordo pós-Cotonou – Os ministros dos Negócios Estrangeiros fizeram um balanço dos progressos realizados
na preparação de uma decisão do Conselho que autoriza a Comissão a encetar negociações sobre a futura
parceria entre a UE e os países de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), o acordo pós-Cotonou.
Posteriormente, os países ACP apresentaram a sua posição negocial referente ao futuro das relações com os
países da União Europeia. Para mais informações, consulte a página da reunião.

 Venezuela – O Conselho salientou a falta de credibilidade das eleições presidenciais e regionais e da reeleição
de Nicolás Maduro para um segundo mandato de seis anos, apelando à realização de novas eleições
presidenciais, em conformidade com as normas. Para mais informações, veja aqui. Fonte: CIP

1.2 SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS FACILITAM ATIVIDADES DE I&D EM PORTUGAL
O Conselho de Ministros aprovou a 28 de junho o decreto-lei que estabelece as regras aplicáveis à simplificação
de processos aquisitivos de bens e serviços e de princípios concursais e de gestão financeira necessários à
prossecução de atividades de I&D, posicionando Portugal na liderança europeia de políticas públicas de apoio à
investigação e inovação.
É também estimulada a adoção das melhores práticas de transparência e simplificação administrativa nos
mecanismos de candidatura e contratação para atividades investigação e inovação, com medidas disponibilizadas
num novo portal, "mais ciência, menos burocracia", em https://www.maiscienciamenosburocracia.com.
1.3 EUA IMPÕEM RESTRIÇÕES APLICÁVEIS AO AÇO E AO ALUMÍNIO QUE AFETAM A UE
As medidas dos EUA afetaram exportações da UE no valor de 6,4 mil milhões de EUR, em 2017. Em 1 de junho,
a UE iniciou um processo judicial contra as medidas dos EUA âmbito da OMC, que se destinam a proteger a
indústria nacional norte-americana da concorrência das importações, e organizou também uma ação coordenada
com outros parceiros afetados. No que diz respeito às medidas pautais dos EUA, a UE irá reequilibrar a situação,
aplicando direitos adicionais a uma lista de produtos dos EUA. O nível dos direitos a aplicar refletirá os danos
causados pelas novas restrições dos EUA aos produtos da UE. A lista de produtos dos EUA está pronta: foi objeto
de consulta com as partes interessadas europeias e obteve o apoio dos Estados-Membros. A Comissão irá agora
adotar uma decisão formal de avançar com o processo de reequilíbrio. Saiba mais aqui. Fonte: CIP

1.4 ORÇAMENTO DA UE:
Para o próximo orçamento de longo prazo, relativo ao período de 2021-2027, a Comissão faz várias propostas no
domínio económico das quais destacamos:
 Modernização da Política de Coesão. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.
 Disponibilização de 181 milhões de euros para reforçar a luta contra a fraude lesiva do orçamento da UE. Para
mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão.
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 Um Programa de Apoio às Reformas e um Instrumento Europeu de Estabilização do Investimento para reforçar
a União Económica e Monetária da Europa. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa
1.5 PARLAMENTO EUROPEU FORTALECE INSTRUMENTOS DE DEFESA COMERCIAL EUROPEIA
Foi aprovada uma proposta legislativa cujo objetivo é combater o dumping social e ambiental de forma mais eficaz
e proteger os produtores europeus dos prejuízos causados pela concorrência desleal de países terceiros. As novas
regras autorizam a imposição de direitos mais elevados sobre as importações que são objeto de dumping ou de
subvenções, permitem que sejam iniciadas investigações sem um pedido oficial da indústria quando existir uma
ameaça de retaliação por parte de países terceiros e encurtam o período das investigações. Têm também em
conta critérios sociais e ambientais. Esta é a primeira revisão fundamental dos instrumentos de defesa comercial
desde 1995 Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do Parlamento Europeu.

1.6 PORTARIA N.º 333/2018, Série II de 2018-06-04
Cria a comissão de acompanhamento dos trabalhos da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) de apuramento dos
coeficientes técnico-económicos por setor e ramo de atividade para determinação da matéria coletável de IRC
A CIP faz parte desta Comissão de Acompanhamento.

1.7 DIREITO DA CONCORRÊNCIA
Lei n.º 23/2018 - Diário da República n.º 107/2018, Série I de 2018-06-05
A presente lei estabelece regras relativas a pedidos de indemnização por infração ao direito da concorrência dos
Estados-Membros e da União Europeia, bem como regras relativas a outros pedidos fundados em infrações ao
direito da concorrência. Esta Lei resulta da transposição para a ordem jurídica nacional da Diretiva 2014/104/EU.
1.8 SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E EMPREGO
Portaria n.º 178/2018 – D.R. n.º 117/2018, Série I de 2018-06-20
Segunda alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, aprovado pela
Portaria n.º 105/2017, de 10 de março.
Esta alteração vem estabelecer que são elegíveis as micro ou pequenas empresas que possuam certificação
eletrónica passada pelo IAPMEI, até à decisão sobre o financiamento. Esta norma produz efeitos a 11 de março
de 2017.

1.9 CRIAÇÃO DO CONSELHO DE GARANTIAS FINANCEIRAS À EXPORTAÇÃO E AO INVESTIMENTO
Este Conselho tem como missão apoiar o Governo na prossecução da política de concessão de garantias pelo
Estado às operações de crédito ou de seguro à exportação e ao investimento português no estrangeiro. Pretendese, desta forma, agilizar os mecanismos de seguros de crédito, garantindo a necessária coordenação com as
demais políticas do Governo e com as orientações gerais da União Europeia e da OCDE nesta matéria.
Num momento em que a promoção das exportações e o apoio à internacionalização das empresas nacionais
constituem dois dos principais eixos estratégicos de desenvolvimento da economia portuguesa, consagrados no
Programa Internacionalizar, entendeu-se necessário reforçar o sistema de apoio às operações de crédito ou de
seguro, à exportação e ao investimento.
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos
2.1 ANIMEE ORGANIZOU XXXI ENCONTRO DE GESTORES
O XXXI Encontro de Gestores decorreu no Hotel Eurostars Oásis Plaza, na Figueira da Foz, nos dias 7 e 8 de
junho. De entre os temas abordados destacam-se: Cibersegurança “nos sistemas empresariais” e “na Indústria
4.0”, “Regulamento Geral de Proteção de Dados”, “Inteligência artificial”, “Atração, desenvolvimento e retenção de
talentos”, “Avaliação, desenvolvimento e progressão de carreiras” e “Propostas de alteração da lei laboral”. Saiba
mais aqui.

2.2 107.ª SESSÃO DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO
De 28 de maio a 8 de junho decorreu, em Genebra, a 107.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho,
tendo sido tomadas resoluções relevantes para a adoção de uma convenção e recomendação sobre a violência e
o assédio contra as mulheres e os homens no mundo do trabalho e sobre o Diálogo Social e o Tripartismo.
Saiba mais aqui.

2.3 RELATÓRIO ANUAL SOBRE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 2017
O Centro de Relações Laborais apresentou o Relatório Anual sobre Emprego e Formação Profissional - 2017, que
disponibiliza um conjunto de informação sobre as questões do emprego e da formação e de outras variáveis com
elas correlacionadas, que contribuam para melhor compreender o contexto do mercado de trabalho e o contexto
económico e institucional que o enquadram.
O Relatório procurou, ainda, acolher um conjunto de matérias adicionais, nomeadamente a análise da taxa de
subutilização do trabalho, do sector do trabalho temporário e dos despedimentos coletivos e ainda a informação
proveniente do Sistema Integrado de Contas das Empresas sobre a estrutura empresarial e os sectores intensivos
em tecnologia e conhecimento. Aceda ao Relatório aqui.

2.4 CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA PROFISSIONAL E FAMILIAR DE PROGENITORES E CUIDADORES
O Conselho da União Europeia definiu a sua posição de negociação (orientação geral) sobre a diretiva relativa à
conciliação da vida profissional e familiar dos progenitores e cuidadores. Com base nesse mandato, a Presidência
do Conselho iniciará as negociações com o Parlamento Europeu, assim que este tenha adotado a sua posição.
O objetivo da proposta é melhorar o acesso a mecanismos de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar,
como, por exemplo, as licenças e os regimes de trabalho flexíveis para progenitores e cuidadores. Deverá fomentar
a utilização, por parte dos homens, de licenças para assistência à família, o que contribuirá para aumentar a
participação das mulheres no mercado de trabalho.
Além de fixar novas normas mínimas em matéria de licença de paternidade, a proposta introduzirá um direito
individual à licença de cuidador, anteriormente não reconhecido a nível da EU, e alargará o direito de solicitar
regimes de trabalho flexíveis para os progenitores até a criança ter, pelo menos, oito anos de idade, bem como
para os cuidadores. Os progenitores e os cuidadores poderão, por exemplo, solicitar horas de trabalho ou ritmos
de trabalho flexíveis e o direito ao teletrabalho.
Saiba mais aqui.
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2.5 CONDIÇÕES DE TRABALHO TRANSPARENTES E FLEXÍVEIS
O Conselho da EU chegou também a acordo quanto à sua posição negocial (orientação geral) sobre a diretiva
relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis.
O projeto de diretiva aborda os desafios colocados pela evolução do mundo do trabalho, incluindo a crescente
flexibilização do mercado de trabalho e, em especial, o aumento do número de formas de emprego "atípicas", tais
como o trabalho temporário, a tempo parcial ou por chamada, os contratos sem especificação do horário de
trabalho, o trabalho ocasional e as relações de trabalho multilaterais.
O projeto de diretiva inclui a revisão das obrigações de informar os trabalhadores relativamente aos aspetos
essenciais do seu trabalho, por escrito e em tempo útil. O prazo para a receção dessas informações foi reduzido
de dois meses para uma semana, no que se refere à informação de base inicial, e para um mês após o primeiro
dia de trabalho, no que se refere ao resto da informação. Trata-se das informações sobre o local de trabalho, o tipo
de trabalho, o horário de trabalho, a remuneração, o período de férias remuneradas, a instituição que recebe as
contribuições para a segurança social, o direito à formação e as modalidades de rescisão do contrato de trabalho.
Uma das novidades é o facto de, mesmo se o ritmo de trabalho do trabalhador for imprevisível, a entidade patronal
ter de indicar o período de referência durante o qual o trabalhador pode ser obrigado a trabalhar e a antecedência
mínima com que deve ser notificado.
É igualmente definido um certo número de direitos mínimos dos trabalhadores, incluindo os seguintes direitos:
• limitar a 6 meses a duração do período experimental, no início do contrato de trabalho;
• aceitar outro emprego em paralelo com um empregador diferente;
• saber com uma antecedência razoável quando terá lugar a prestação de trabalho;
• solicitar um emprego mais seguro e receber uma resposta por escrito da entidade patronal;
• receber formação obrigatória e gratuita.
Saiba mais aqui

2.6 COMISSÃO APELA PARA O REFORÇO DOS ORGANISMOS NACIONAIS PARA A IGUALDADE A FIM DE
LUTAR CONTRA A DISCRIMINAÇÃO
A Comissão aprovou, no passado dia 22 de junho de 2018, uma Recomendação relativa às normas aplicáveis
aos organismos para a igualdade de tratamento, recomendando aos Estados-Membros a adoção de medidas que
assegurem que os organismos nacionais para a igualdade protegem eficazmente os cidadãos e lutam contra a
discriminação. Entre outras, a Comissão recomenda as seguintes medidas: maior independência, assistência
jurídica, recursos e pessoal adequados e uma coordenação e cooperação eficazes.
Saiba mais aqui.
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente
3.1 ECONOMIA CIRCULAR: NOVA LEGISLAÇÃO EUROPEIA DOS RESÍDUOS
Dia 14 de junho foram publicados os diplomas aprovados dia 22 de maio pelos Estados-Membros que refletem um
conjunto de medidas ambiciosas destinadas a adequar a legislação da UE em matéria de resíduos ao futuro, no
âmbito da economia circular (ver a Newsletter ANIMEE de maio):
• Diretiva (UE) 2018/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera as Diretivas
2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida, 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores e respetivos
resíduos, e 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos;
• Diretiva (UE) 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva
1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em aterros;
• Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva
2008/98/CE relativa aos resíduos;
• Diretiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva
94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens.

3.2 APA: RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE OS PLÁSTICOS
A APA apresentou o Relatório do Grupo de trabalho sobre os Plásticos dia 7 de junho, na Conferência “Repensar
os plásticos na transição para uma economia circular”. A missão deste grupo de trabalho, coordenado pela APA,
é avaliar a aplicação dos incentivos fiscais associados à redução do consumo de sacos plásticos e a sua
aplicabilidade a outros produtos de base plástica descartável de origem fóssil que envolva as várias partes
interessadas do setor.

3.3 COMISSÃO EUROPEIA APRESENTA NOVA DIRETIVA PARA PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS
A Comissão Europeia apresentou no final de maio uma proposta de diretiva com definição de novas regras para
os 10 produtos de plástico descartáveis mais frequentemente encontrados nas praias europeias e no mar, bem
como para as artes de pesca perdidas ou abandonadas. No seu conjunto, essas duas categorias representam
70 % do lixo marinho. As novas regras são proporcionadas e foram concebidas de forma a obter os melhores
resultados, o que significa que serão aplicadas medidas diferentes para produtos diferentes. A proposta da CE terá
que ser aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho Europeus. Veja mais informação aqui, incluindo o texto
proposto para a diretiva.
3.4 SEGUNDA REUNIÃO INTAS – FISCALIZAÇÃO DE TRANSFORMADORES NO ÂMBITO ECODESIGN
A ANIMEE esteve representada na segunda reunião do Ponto Focal Nacional do Projeto INTAS - INdustrial and
Tertiary product testing and Application of Standards, que teve lugar dia 7 de junho. O objetivo do projeto INTAS é
o desenvolvimento, teste e implementação de um framework Europeu dedicado em particular ao desenvolvimento
de um procedimento de teste e verificação de equipamentos de grande porte sujeitos a regulamentos ecodesign,
mais especificamente a transformadores e ventiladores destinados aos sectores industrial e terciário. A DGEG e a
ASAE são os participantes portugueses. A reunião teve como objectivos.

NEWSLETTER ANIMEE

11

• Apresentar a atividade mais recentemente desenvolvida;
• Recolher feedback dos diferentes grupos de stakeholders sobre esses mesmos resultados.

Veja a contribuição da ANIMEE, enquanto stakeholder nacional aqui.

3.5 ALTERAÇÕES A PORTARIAS LUA EM CONSULTA PÚBLICA
Está em fase de consulta pública a portaria que procede à primeira alteração das Portarias n.ºs 398/2015 e
399/2015, ambas de 5 de novembro, que fixam os elementos que devem instruir os procedimentos ambientais
previstos no LUA – Licenciamento Único Ambiental, para a atividade pecuária e para as atividades industriais ou
similares a industriais instrutórios, respetivamente, bem como, da Portaria n.º 332-B/2015, de 5 de outubro, que
estabelece o valor da taxa ambiental única (TAU). Pode consultar a versão disponível para consulta e emitir parecer
até 30 de agosto no Portal participa, aqui. A ANIMEE participará nesta consulta pública individualmente ou através
da CIP.
3.6 ALTERAÇÕES A LEGISLAÇÃO DAS EMISSÕES GASOSAS EM CONSULTA PÚBLICA
Está em fase de consulta pública a portaria que estabelece os valores limite de emissão (VLE), ao abrigo do
disposto nos n.ºs 5, 6, 7 e 8 do artigo 18.º do recém-publicado Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, que
estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar, transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º (UE) 2015/2193, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015.
Está também em fase de consulta pública a portaria que estabelece as regras para o cálculo da altura de chaminés
e para a realização estudos de dispersão de poluentes atmosféricos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 26.º
do diploma legal atrás referido. A A ANIMEE participará nesta consulta pública individualmente ou através da CIP.
3.7 APA: COMPRAS E VENDAS DE GASES FLUORADOS A GRANEL
Deverão ser submetidas à APA, até ao dia 30 de junho, para o email compravendafgas@apambiente.pt as folhas
com os dados relativos às compras e vendas de gases fluorados a granel, ocorridas de 1 de janeiro de 2017 a 31
de dezembro de 2017. Mais informações aqui.
3.8 BREXIT VS REGRAS EUROPEIAS APLICÁVEIS A PRODUTOS INDUSTRIAIS
O facto do Reino Unido se tornar um país terceiro poderá traduzir-se em implicações negativas para os operadores
económicos, uma vez que os requisitos legais europeus aplicáveis aos produtos e aplicáveis ao transporte de
mercadorias sujeito a licenças de importação/exportação deixarão de considerar o Reino Unido como um país
integrante do mercado interno. Passaremos a ter um mercado interno de 27 países e não de 28. Embora o acordo
de retirada possa considerar uma fase de transição ou um adiamento ou ainda contemplar acordos no que respeita
às regras aplicáveis a ambas as situações, a ANIMEE aconselha as entidades portuguesas que têm relações
comerciais e/ou de indole técnica com o Reino Unido a consultarem as notificações da Comissão Europeia que
informam e aconselham sobre estas questões:
• Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of industrial products
• Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of import/export licences for
certain goods.
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3.9 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR
Assinala-se a publicação dos seguintes diplomas legais:
• Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de
poluentes para o ar, e transpõe a Diretiva (UE) 2015/2193;
• Decreto-Lei n.º 41/2018, de 11 de junho, que transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em
matéria de combate a pragas e a doenças pecuárias, organismos prejudiciais aos vegetais e exame de plantas,
transporte de mercadorias perigosas, proteção de trabalhadores expostos a agentes químicos, segurança na
produção de explosivos e utilização de cádmio em LED.

3.10 UNIÃO EUROPEIA: PUBLICAÇÕES DO JOUE RELEVANTES PARA O SETOR
No último mês destacamos as seguintes publicações do Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) com relevância
para o setor elétrico e eletrónico:
• Baixa tensão:
Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Diretiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no
mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão;
Comunicação nº 2018/C 209/04, da Comissão Europeia, que atualiza a lista de normas harmonizadas relativas
à disponibilização no mercado de material elétrico de baixa tensão, no âmbito da Diretiva 2014/35/UE;
• REACH: Resumo das decisões da Comissão Europeia relativas às autorizações de colocação no mercado
para utilização e/ou às autorizações de utilização de substâncias enumeradas no anexo XIV do Regulamento
(CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e
restrição dos produtos químicos

4. Vida Associativa
4.1 CECAPI E BEAMA VS BREXIT
Os membros do CECAPI - European Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers, entre os quais
se inclui a ANIMEE, decidiram que a associação empresarial britânica BEAMA - British Electrotechnical and Allied
Manufacturers Association manterá a sua condição de membro de pleno direito até ao final do período de transição
do BREXIT – 31 de dezembro de 2020. Com efeito, durante o período de transição está previsto que a legislação
europeia continuará a aplicar-se no Reino Unido, designadamente a legislação relativa a produtos. A ANIMEE
votou favoravelmente esta decisão.
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III. CALENDÁRIO FISCAL
Julho 2018
Imposto do Selo:
1 - Pagamento, até ao dia 20, do imposto cobrado no mês anterior, mediante apresentação da declaração de
retenções. (Internet, Tesourarias de Finanças ou CTT).

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:
1 - Até ao dia 10, entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados, pelas
entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, bem como os
que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º e 12.º do Código do IRS, para comunicação
daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições
obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, relativas ao
mês anterior.
2 - Entrega até dia 15, da Informação Empresarial Simplificada - IES por transmissão eletrónica de dados, pelos
sujeitos passivos de IRS, que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada, com os correspondentes
anexos.
3 - Entrega e pagamento, até ao dia 20, da declaração de retenções (Internet, Tesourarias de Finanças ou CTT)
do:
1 - Imposto retido no mês anterior, relativamente a rendimentos do trabalho dependente (cat. A) e pensões (cat.
H), bem como o relativo a rendimentos sujeitos a taxas liberatórias.
2 - Imposto retido no mês anterior, relativamente a rendimentos empresariais e profissionais (cat. B), capitais (cat.
E) e prediais (cat. F), por entidades que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada.
4 - Entrega, até ao dia 20, do 1º pagamento por conta do ano de 2017 relativo aos rendimentos empresariais e
profissionais (cat. B)
5 - Até ao dia 31:
1 - As entidades devedoras dos rendimentos a que se refere o artigo 71.º, cujos titulares residentes em território
nacional beneficiem de isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa, são obrigadas a entregar à DirecçãoGeral dos Impostos uma declaração relativa àqueles rendimentos, de modelo oficial (Mod.31).
2 - As entidades registadoras ou depositárias a que se referem os artigos 61.º e 99.º do Código dos Valores
Mobiliários são obrigadas a comunicar à Direcção-Geral dos Impostos, através de modelo oficial, por
transmissão eletrónica de dados, os registos efetuados relativamente a valores mobiliários. – M.33.
3 - Retenção na fonte de IRS relativo aos rendimentos das categorias A e H. As entidades com contabilidade
organizada devem ainda reter o IRS sobre os rendimentos, sujeitos a retenção, das categorias B, F e E não
sujeitas a taxas liberatórias.
6 - Retenção do IRS pelas entidades que devam rendimentos sujeitos a taxas liberatórias.
7 - Entrega, neste mês, das Declarações modelo 27, 28, 34, 38 e 40.

Imposto sobre o Valor Acrescentado:
1 - Até ao dia 10 (regime normal-mensal)
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1 - Remessa, por transmissão eletrónica de dados, da declaração periódica relativa às operações do mês de
Agosto, acompanhada dos respetivos anexos (Incluindo o Anexo Recapitulativo referente às transmissões
intracomunitárias de bens isentos, se for caso disso). O pagamento do imposto deverá ser efetuado nas
Tesourarias da Fazenda Pública com sistema local de cobrança, multibanco, CTT ou home banking dos bancos
aderentes.
2 - O contribuinte, neste regime, que não realize quaisquer operações tributáveis fica igualmente obrigado a
enviar a declaração periódica.
2 - Entrega, até dia 15, da Informação Empresarial Simplificada – IES por transmissão eletrónica de dados, pelos
sujeitos passivos de IRS, que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada, ou de IRC, com os
correspondentes anexos.
3 - Até ao dia 20:
1 - Entrega até ao dia 20 da Declaração Recapitulativa por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos
passivos do regime normal mensal que tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou
prestações de serviços noutros Estados Membros, no mês anterior, quando tais operações sejam aí localizadas
nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das
transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer
mês do trimestre) excedido o montante de € 50 000.
2- Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos do
regime normal trimestral que no trimestre anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens
e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos registados noutros Estados Membro, no trimestre anterior,
quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA e o montante das transmissões
intracomunitárias a incluir não tenha excedido € 50.000 no trimestre em curso ou em qualquer um dos 4
trimestres anteriores;
4 - Até ao dia 20, comunicação por transmissão eletrónica de dados dos elementos das faturas emitidas no mês
anterior pelas pessoas singulares ou coletivas que tenham sede, estabelecimento, estável ou domicílio fiscal em
território português e que aqui pratiquem operações sujeitas a IVA.
5 - Entrega, durante este mês, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição IVA, pelos sujeitos
passivos do imposto suportado, no próprio ano civil, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em suporte
de papel), quando o montante a reembolsar for superior a €400 e respeitante a um período não inferior a três
meses consecutivos, tal como refere o Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de agosto.

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas:
1 - Entrega, até dia 15, da Informação Empresarial Simplificada - IES por transmissão eletrónica de dados, pelos
sujeitos passivos de IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil, com os correspondentes
anexos.
2 - Pagamento até ao dia 20, mediante a apresentação da declaração de retenções (Internet, Tesourarias de
Finanças ou CTT), relativa às importâncias deduzidas por retenção na fonte de IRC, nos termos do artigo 94.º do
CIRC, durante o mês anterior.
3 - Até ao dia 31:
1 - Retenção na fonte de IRC, relativamente aos rendimentos obtidos em território português, referidos no artigo
94.º do CIRC, (exceto os referidos no artigo 97.º e 98.º do CIRC).
2 - 1.º pagamento por conta relativo ao exercício de 2017.
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Segurança Social:
Pagamento, de dia 10 a dia 20, das contribuições relativas ao mês anterior e envio das folhas de ordenados e
salários respetivas, de dia 1 a dia 10.

Código de Procedimento e de Processo Tributário:
Sem prejuízo do andamento do processo, pode efetuar-se qualquer pagamento por conta do débito, desde que a
entrega não seja inferior a 3 unidades de conta.

Derrama Estadual:
Até ao final do mês 1.º Pagamento adicional por conta devido por entidades residentes que exerçam a título
principal atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola por não residentes com estabelecimento estável
que tenham, no ano anterior, um lucro tributável superior a € 1.500.000 com período de tributação coincidente com
o ano civil.

Imposto Municipal sobre Imóveis:
19 - Até ao final do mês pagamento da segunda prestação, referente ao ano anterior, quando o seu montante seja
superior a 500,00.

Imposto Único de Circulação:
IUC, relativo a veículos cuja data do aniversário da matrícula ocorra no presente mês.
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