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I. EM DESTAQUE  

 
1. Como poderá o Acordo Verde Europeu beneficiar as empresas 

À medida que nos aproximamos do final do ano, é tempo de olharmos para trás para as realizações dos últimos 

12 meses. Contudo, em Bruxelas o fim do ano é mais o começo de uma nova era com uma nova liderança política 

e de políticas e uma nova e ambiciosa agenda. Diederik Peereboom, secretário geral da T&D Europe e porta-voz 

da rede de fornecedores de tecnologia da Europa, revê 2019 e dá-nos a sua perspetiva das prioridades que se 

avizinham. 

Em 2019, a T&D Europe trabalhou arduamente para concretizar os seus objetivos estratégicos de proteger e 

promover os negócios da T&D dos membros desta Associação, ao intervir nas políticas da UE em Bruxelas. A 

política da UE desempenha um papel importante na criação do ambiente de negócios adequado, sobretudo no 

que diz respeito à regulamentação do negócio da energia. Nos últimos 12 meses, a T&D Europe atingiu um 

determinado número de resultados que conferem apoio aos seus membros. Deixem-me mencionar três deles. 

Antes de mais, os fabricantes de transformadores conseguiram evitar a imposição de uma tarifa de 25% sobre a  

importação de aço GOES, sendo um dos poucos setores da indústria a consegui-lo. Devido à política comercial 

do Presidente Donald Trump, os fabricantes de aço da UE fizeram lobby junto da comissão da UE para proteger 

o mercado da UE das importações em massa que já não conseguiam ser vendidas no mercado norte-americano. 

Enquanto que praticamente todas as importações de aço foram sujeitas a 25% de tarifa de importação, a atuação 

rápida e eficaz da T&D Europe conseguiu que as importações GOES ficassem isentas. Como tal, os fabricantes 

de transformadores da UE não tiveram de lidar com custos acrescidos nas suas matérias primas.  

Em segundo lugar, a UE também adotou novas regras para requisitos acrescidos de eficiência energética para 

transformadores. Graças ao trabalho árduo dos especialistas da T&D Europe, as alterações ao Regulamento do 

Eco-Design estabelecem critérios que os fabricantes da UE conseguirão cumprir. Com um foco acrescido na 

performance energética e ambiental, a indústria de T&D poderá demonstrar que faz a sua parte.  

Por fim, a UE adotou nova legislação na eletricidade, o que fornece um enquadramento atualizado que irá permitir 

a transição energética para um sistema energético neutro em carbono. A T&D Europe tem-se focado em 

assegurar que os operadores de rede de transmissão e os operadores de rede de distribuição sejam incentivados 

de modo a fortalecer a rede elétrica no futuro. A T&D Europe vê com bons olhos o requisito para os reguladores 

de traduzir isto na realidade através de uma série de indicadores, uma vez que isto ajudará os reguladores a 

monitorizar o processo de evolução para uma rede mais inteligente. Os indicadores e o relatório bianual serão 

uma ferramenta para encorajar reguladores e operadores a direcionar os seus investimentos para a 

modernização e aperfeiçoamento da rede.  
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Para além dos resultados tangíveis desta política, que terá agora de se estender a todos e ter um impacto real 

no setor da T&D, a T&D Europe tem estado também bastante envolvida com os principais stakeholders 

energéticos. Como resultado de várias interações, a T&D Europe e os seus membros têm vindo a fortalecer as 

suas relações com os operadores de rede de transmissão, operadores de rede de distribuição, produtores de 

energias renováveis, ONGs, políticos e reguladores. Uma rede assim fortalecida será bastante benéfica para os 

membros da T&D Europe e ajudar-nos-á a ser um parceiro ainda mais eficaz em 2020. 

Olhando para o futuro, a indústria da T&D está numa boa posição, com uma série de oportunidades. As boas 

notícias são que a energia e a infraestrutura energética se mantêm no topo das políticas e da agenda política da 

UE. Existe um entendimento e aceitação alargados de que a infraestrutura energética desempenha um papel 

crucial na transição energética como resposta ao desafio da mudança climática.  

Neste contexto, a T&D Europe adotou um plano de trabalho ambicioso alicerçado em três pilares. Primeiro, a 

T&D Europe e os seus membros querem colaborar na concretização de objetivos ambientais e energéticos 

ambiciosos. Afinal, os fornecedores de tecnologias de rede podem ajudar a tornar realidade o sonho de um 

sistema de energia limpo, acessível e fiável. Em segundo lugar, queremos promover a tecnologia, soberania e 

liderança europeias. A Europa é a sede de um setor de tecnologias de rede de topo que precisamos manter e 

reforçar, não só para permitir ao sistema energético europeu aceder a tecnologia de topo como também para 

criar (mais) oportunidades de negócio noutras partes do mundo para os fornecedores de tecnologia europeus. 

Em terceiro lugar, queremos ajudar a desbloquear os investimentos necessários nas redes de eletricidade 

europeias. Este será o teste crítico à capacidade da UE de traduzir ambições políticas e enquadramentos de 

políticas em melhorias concretas.  

A T&D Europe continuará a comportar-se como um parceiro proativo, que partilha ativamente as suas 

contribuições, conhecimentos especializados e recomendações. Já começámos a implementar isto, assim que a 

nova Comissão Europeia, sob a presidência de Urusla von der Leyen, iniciou o seu trabalho no dia 1 de dezembro. 

A 11 de dezembro, a Comissão apresentou a sua primeira grande iniciativa em termos políticos: O Acordo Verde 

Europeu.  

O Acordo Verde Europeu é essencial para as ambições da Sra. Von der Leyen's de tornar a Europa no primeiro 

continente neutro em termos climáticos até 2050. A T&D Europe, porta-voz dos fornecedores de tecnologias de 

rede europeus, congratula-se pela iniciativa da Comissão Europeia de desenvolver e implementar um Acordo 

Verde Europeu. Estamos desejosos de trabalhar com o Parlamento Europeu, os estados membros, a Comissão 

Europeia e todos os stakeholders para dar um passo definitivo para a mudança. 

Como stakeholder proativo, a T&D Europe desenvolveu 12 recomendações para uma Iniciativa Emblemática para 

a Infraestrutura Energética a serem incluídas no Acordo Verde. As mesmas contribuem para uma abordagem 

file:///C:/Users/mjs/Downloads/European%20Green%20Deal%20-%20TD%20Europe%20-%204%20December%202019.pdf
file:///C:/Users/mjs/Downloads/European%20Green%20Deal%20-%20TD%20Europe%20-%204%20December%202019.pdf
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ambiciosa, pragmática e eficaz que ajudará a criar um impacto positivo na vida de todos os Europeus. 

Recentemente, a T&D Europe partilhou a sua proposta com a Comissão Europeia.  

O Acordo Verde Europeu deve olhar para a forma como produzimos, transportamos, distribuímos e utilizamos a 

energia. As redes elétricas são o esqueleto do sistema energético europeu. A eletricidade tornou-se um recurso 

essencial e crítico na vida quotidiana dos Europeus. Uma interrupção temporária ou prolongada no fornecimento 

de energia elétrica repercute-se em praticamente todas as áreas da nossa economia e sociedade. Sem 

eletricidade, a vida diária é abruptamente interrompida, gerando impactos massivos em serviços essenciais como 

os transportes, abastecimento de água e comida, comunicações, segurança e serviços de saúde. Como tal, a 

contribuição da T&D Europe está focada em propostas que apoiem a modernização e o fortalecimento futuro das 

redes de eletricidade europeias. 

Nos próximos meses, a T&D Europe irá definir planos de ação com vista à implementação daquelas 

recomendações. Isto irá requerer um esforço coordenado da indústria da T&D em Bruxelas e nos estados 

membros. O envolvimento ativo da ANIMEE e de outros membros da T&D Europe é essencial se quisermos fazer 

progressos tangíveis sob a forma de oportunidades acrescidas para as nossas empresas. 

Aguardamos com expectativa esta colaboração de sucesso na construção de uma elétrica preparada para o 

futuro. 

Diederik Peereboom, 

Secretário Geral da T&D Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOBRE A T&D EUROPE 

A T&D Europe é a Associação Europeia da Indústria de Equipamentos e Serviços de Transmissão e 

Distribuição de Eletricidade, cujos membros são as Associações Nacionais Europeias que representam os 

interesses do fabrico de equipamentos de transmissão e distribuição de eletricidade e soluções derivadas. 

A ANIMEE é a associação empresarial portuguesa que integra a T&D Europe.  

As empresas representadas pela T&D Europe são responsáveis por uma produção de mais de € 25 bilhões 

de euros e empregam mais de 200.000 pessoas na Europa.  

Mais informações sobre a T&D Europe podem ser encontradas aqui: http://www.tdeurope.org. 

 

https://tdeurope.eu/


 

 
5 NEWSLETTER ANIMEE 

1. ECONOMIA E FISCALIDADE 
 
1.1  Regulamento (UE) 2019/2021 da Comissão, de 1 de outubro de 2019, que estabelece os requisitos de 

conceção ecológica aplicáveis aos ecrãs eletrónicos nos termos da Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, que altera o Regulamento (CE) n.o 1275/2008 da Comissão e que revoga o Regulamento (CE) 

n.o 642/2009 da Comissão. 

 

1.2  Regulamento (UE) 2019/2022 da Comissão, de 1 de outubro de 2019, que estabelece os requisitos de 

conceção ecológica aplicáveis às máquinas de lavar louça para uso doméstico nos termos da Diretiva 

2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1275/2008 da Comissão 

e que revoga o Regulamento (UE) n.o 1016/2010 da Comissão. 

 

1.3  COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INVENTÁRIOS À AT 

Conforme Despacho n.º 66/2019-XXII do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 13/12, a comunicação à 

A.T. dos inventários relativos a 2019, deverá ser efetuada até 31 de janeiro de 2020. 

 

1.4 RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DE SAÚDE NA UE 

Publicação com os dados mais recentes sobre a saúde, incluindo uma avaliação horizontal do desempenho dos 

sistemas nacionais de saúde dos diferentes países da UE. Conheça o caso português. 

 

1.5 PACTO ECOLÓGICO EUROPEU LANÇADO A 11 DE DEZEMBRO  

A Comissão von der Leyen assumiu o compromisso de lançar um Pacto Ecológico para a Europa nos primeiros 

cem dias do seu mandato, motivada pela ambição de tornar a Europa no primeiro continente a assegurar a 

neutralidade carbónica em 2050. O objetivo é que a União Europeia assuma a liderança mundial no combate às 

alterações climáticas e fixe os padrões globais para uma transição energética justa e inclusiva.  

 

1.6 BUSINESS EUROPE PEDE URGÊNCIA NO SISTEMA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

O Conselho de Presidentes da BusinessEurope, no qual a CIP participou, reuniu-se em Zagreb a 5 e 6 de 

dezembro. Entre outros debates, os Presidentes das confederações empresariais pediram ação urgente para 

resolver o sistema de resolução de litígios da Organização Mundial do Comércio. 

 

1.7 RELATÓRIO “ Imposto sobre o Valor Acrescentado: construir um sistema simples, sustentável e robusto”. 

 

1.8 CRIAÇÃO DO PORTAL DA COMPETITIVIDADE 

Decorrente de uma iniciativa conjunta da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e da Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão, foi criado o Portal da Competitividade, que agrega informação sobre apoios à 

competitividade para empresas e empreendedores. O Portal contém informação sobre apoios financeiros, acesso 

aos avisos de candidaturas no âmbito do Portugal 2020 e outras oportunidades de financiamento da União 

Europeia, incluindo informação relativa a infraestruturas de acolhimento empresarial e infraestruturas 

tecnológicas em Portugal, bem como redes nacionais e internacionais de apoio à competitividade.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2021&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2022&from=PT
http://mkt.cip.org.pt/go/db278d2ae9b4370da14-aaa89c9d0c-4c-8b9cd33efff77104fceIe1N9Te1y5e2xeix
http://mkt.cip.org.pt/go/843bd6b7e52--3c21a25545cff37a6b710a58712de3608-26cc8eHe1N9Te1qxe2megx
http://mkt.cip.org.pt/go/843bd6b7e52--3c21a25545cff37a6b710a58712de3608-26cc8eHe1N9Te1qxe2megy
http://mkt.cip.org.pt/go/843bd6b7e52--3c21a25545cff37a6b710a58712de3608-26cc8eHe1N9Te1qxe2megB
http://mkt.cip.org.pt/go/843bd6b7e52--3c21a25545cff37a6b710a58712de3608-26cc8eHe1N9Te1qxe2megC
http://mkt.cip.org.pt/go/843bd6b7e52--3c21a25545cff37a6b710a58712de3608-26cc8eHe1N9Te1qxe2megC
http://mkt.cip.org.pt/go/765d0869e33--4da54bc52f76246ddc34fa8a4-49efff77104fceIe1N9Te1uwe2oegP
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2. RELAÇÕES DE TRABALHO/ RECURSOS HUMANOS 
 

2.1 PROTEÇÃO DOS DENUNCIANTES: NOVAS REGRAS DA UE ENTRARÃO EM VIGOR EM 2021 

Foi publicada no JOUE de 26.11.2019 a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 

de outubro de 2019 relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União 

(Whistleblowers), que tem por objetivo reforçar a aplicação das políticas da União em domínios específicos, 

estabelecendo normas mínimas comuns para um elevado nível de proteção dos denunciantes. As novas regras 

exigirão a criação de canais seguros para as denúncias tanto dentro das próprias organizações – privadas ou 

públicas – como às autoridades públicas. Conferirão também aos denunciantes um elevado nível de proteção 

contra retaliações e obrigarão as autoridades nacionais a informar adequadamente os cidadãos e a facultar 

formação aos funcionários públicos sobre a forma de lidar com as denúncias. Entre as principais medidas 

adotadas destacam-se: 

Criação de canais de denúncia internos nas empresas/administrações: prevê-se a obrigação de criar canais 

de denúncia eficazes e eficientes nas empresas com mais de 50 trabalhadores e nos municípios com mais de 10 

mil habitantes; 

Hierarquia dos canais de denúncia: os denunciantes serão encorajados a utilizar em primeiro lugar os canais 

internos da sua própria organização antes de recorrerem a canais externos que as autoridades públicas terão de 

criar. De qualquer forma, os denunciantes não perderão a sua proteção se decidirem recorrer primeiro aos canais 

externos; 

Elevado número de perfis protegidos pelas novas regras: o leque das pessoas protegidas inclui uma grande 

variedade de perfis de pessoas suscetíveis de obter informações sobre infrações num contexto profissional, por 

exemplo trabalhadores, incluindo funcionários públicos a nível nacional ou local, voluntários e estagiários, 

membros não executivos, acionistas, etc. 

 
Âmbito de aplicação alargado: as novas regras abrangerão domínios como os contratos públicos, os serviços 

financeiros, a prevenção do branqueamento de capitais, a saúde pública, etc. Por razões de segurança jurídica, 

consta do anexo da diretiva uma lista de todos os instrumentos legislativos da UE abrangidos. Os Estados-

Membros poderão ir além desta lista aquando da aplicação das novas regras. 

 
Medidas de apoio e proteção dos denunciantes: as regras introduzem salvaguardas para proteger os 

denunciantes de atos de retaliação, tais como a suspensão, a despromoção e a intimidação. As pessoas que 

prestam assistência aos denunciantes, tais como colegas e familiares, também estão protegidas. A diretiva inclui 

também uma lista das medidas de apoio que serão estabelecidas a favor dos denunciantes. 

Obrigação de prestação de informação para as autoridades e as empresas: as regras estabelecem a 

obrigação de responder e dar seguimento às declarações dos denunciantes num prazo de três meses (com a 

possibilidade de prorrogação para seis meses em canais externos e em casos devidamente justificados). Saiba 

mais aqui. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=PT
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/10/07/better-protection-of-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-to-kick-in-in-2021/
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2.2  “A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO: 100 ANOS DE POLÍTICA SOCIAL GLOBAL” 

A OIT publicou o livro “The International Labour Organization: 100 years of global social policy”. O estudo debruça-

se sobre o conceito de política social em todo o mundo, abrangendo não apenas a política social nas suas 

dimensões nacional e internacional, mas também políticas de desenvolvimento, comércio mundial, migração 

internacional e direitos humanos. 

 
O relato de Daniel Maul, professor associado de história internacional e transnacional dos séculos XIX e XX da 

Universidade de Oslo, concentra-se nos papéis da OIT como ator-chave nos debates sobre pobreza, justiça 

social, distribuição de riqueza e mobilidade social e como um fórum global para abordar essas questões. O estudo 

coloca em perspectiva as múltiplas formas pelas quais a OIT ajudou a estruturar esses debates e realizou - 

através da definição de padrões, cooperação técnica e inúmeras outras atividades - contribuições práticas para 

o mundo do trabalho e para a política social global.  

Saiba mais aqui. Aceda ao Livro aqui. 

 

2.3 CEDEFOP - MAIS DO QUE NOVOS POSTOS DE TRABALHO: A INOVAÇÃO DIGITAL APOIA AS 

CARREIRAS 

O CEDEFOP – Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, publicou uma nota informativa 

subordinada ao tema: “Mais do que novos postos de trabalho: a inovação digital apoia as carreiras”, salientando 

que as novas tecnologias oferecem às pessoas a oportunidade de aprender, de planear as suas carreiras e de 

viver vidas mais equilibradas. 

 
É consensual que a inovação digital está a mudar os ambientes de trabalho e os perfis profissionais, afetando o 

modo como as pessoas aprendem e trabalham. Graças a ferramentas inovadoras, à maior disponibilidade de 

dados e à inteligência artificial, as novas abordagens de apoio ao desenvolvimento da carreira e de aprendizagem 

autónoma estão a transformar a aprendizagem ao longo da vida. O Cedefop tem vindo a observar as práticas 

recentes dos países europeus para ajudar os cidadãos a tomar decisões pertinentes no que diz respeito à sua 

carreira e à aprendizagem. Aceda à nota informativa aqui. 

 

2.4 IGUALDADE DE GÉNERO NA UE: CONSELHO ADOTA CONCLUSÕES 

O Conselho adotou conclusões sobre as economias baseadas na igualdade de género na UE, que visam 

contribuir para a estratégia da nova Comissão em matéria de igualdade de género. Elaboradas no quadro da 

avaliação anual da implementação da agenda da ONU para a igualdade de género e o empoderamento das 

mulheres pela UE e pelos seus Estados-Membros (Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, adotadas em 

1995), as conclusões reconhecem os progressos alcançados pela UE em determinados domínios, como a adoção 

da Diretiva Equilíbrio Trabalho-Vida, o aumento da percentagem de mulheres nos conselhos de administração 

das grandes empresas e a redução do número de mulheres e homens em risco de pobreza ou exclusão social.  

 
Ao mesmo tempo, as conclusões apelam aos Estados-Membros e à Comissão para que continuem a promover 

a igualdade de género como prioridade política e através de medidas concretas. Aceda ao texto integral das 

Conclusões aqui. 

 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_725012/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_725012.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9143_pt.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/pt/pdf
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2.5 QUESTÕES-CHAVE PARA FORTALECER A IGUALDADE DE GÉNERO NA EUROPA - POSIÇÃO DA 

BUSINESSEUROPE SOBRE IGUALDADE DE GÉNERO 

Tendo em vista a próxima Estratégia europeia em matéria de igualdade de género, anunciada pela Comissão, a 

BusinessEurope elaborou este documento com o objetivo de destacar as questões que devem ser centrais para 

o desenvolvimento de uma estratégia da UE renovada em matéria de igualdade de género, bem como o papel 

das políticas da UE e nacionais neste domínio. Aceda ao  documento aqui. 

 

2.6 MELHORIA DA SAÚDE E DA SEGURANÇA NO TRABALHO: CONSELHO ADOTA CONCLUSÕES 

O Conselho adotou conclusões em que convida a Comissão a apresentar um novo quadro estratégico da UE 

para a saúde e a segurança no trabalho (SST) para o período de 2021-2027. 

 
As conclusões reconhecem que foram alcançados alguns resultados positivos, já que muitos Estados-Membros 

adotaram planos de ação nacionais com base no quadro existente. A Comissão, os Estados-Membros e os 

parceiros sociais são convidados a intensificar os seus esforços para fazer face a um mundo de trabalho em 

mutação, nomeadamente no que respeita aos riscos psicológicos, aos acidentes e às doenças relacionadas com 

o trabalho e à inclusão dos trabalhadores com deficiência e dos trabalhadores mais velhos. 

 

Aceda ao Projeto de Conclusões do Conselho “Um novo quadro estratégico da UE para a saúde e segurança no 

trabalho: Melhorar a aplicação na UE das disposições em matéria de saúde e segurança no trabalho” aqui. 

 

2.7 MELHORAR O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL: 

CONSELHO ADOTA CONCLUSÕES 

O Conselho adotou conclusões sobre os mercados de trabalho inclusivos. As conclusões destacam o valor 

económico de proporcionar melhores oportunidades de emprego a pessoas com deficiência, a trabalhadores 

mais velhos, a pessoas pouco qualificadas e a desempregados de longa duração, a jovens, em especial aos que 

não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação (NEETs), a pessoas com responsabilidades de 

prestação de cuidados e a pessoas oriundas da migração.  

 
Aceda ao texto integral das Conclusões aqui. 

  

http://cite.gov.pt/assts_scratches/final_gender_equality_positionpaper.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14630-2019-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14646-2019-INIT/pt/pdf
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3. TECNOLOGIA INDUSTRIAL E AMBIENTE 

3.1 CONSELHO DE MINISTROS APROVA PNEC 2030 

O Conselho de Ministros de 19 de dezembro aprovou na generalidade o Plano Nacional Energia e Clima 2030 

(PNEC 2030). O PNEC estabelece, para 2030, uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e 

uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do 

setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. O PNEC é uma obrigação dos Estados Membros 

da União Europeia e estabelece os contributos nacionais e as políticas e medidas nacionais para o cumprimento 

dos diferentes compromissos globais da UE, incluindo em termos de redução de emissões de gases com efeito 

de estufa, as energias renováveis, a eficiência energética e as interligações. 

3.2 RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DO AMBIENTE NA EUROPA EM 2020 

Embora as políticas europeias em matéria de ambiente e clima tenham contribuído para melhorar o ambiente 

nas últimas décadas, a Europa não está a fazer progressos suficientes e as perspetivas para o ambiente na 

próxima década não são positivas, de acordo com o relatório O ambiente na Europa: estado e perspetivas 

2020 (SOER 2020), publicado pela Agência Europeia do Ambiente. O SOER 2020 proporciona uma imagem 

rigorosa da situação da Europa no que diz respeito ao cumprimento dos objetivos de política para 2020 e 2030, 

bem como dos objetivos e ambições a longo prazo para 2050 de uma transição para um futuro sustentável, de 

baixo carbono.  

3.3 DIRETIVA ECODESIGN: DESENVOLVIMENTOS 

Esta diretiva - Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 2009, relativa 

à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos relacionados com o 

consumo de energia (reformulação) -  teve e terá em breve desenvolvimentos importantes. O pacote de conceção 

ecológica com 10 medidas novas ou revistas foi publicado em dois lotes no Jornal Oficial da União Europeia; um 

em outubro (veja aqui) e o segundo em dezembro (veja aqui). O próximo Plano de Trabalho para Ecodesign 

2020-2024 deverá ser publicado em março de 2020. Paralelamente, o CCI foi encarregado da revisão da 

metodologia de produtos relacionados com a conceção ecológica de energia (MEErP). No que se refere ao 

potencial desenvolvimento de um rótulo sobre reparabilidade, espera-se uma reunião no Fórum de Consulta 

durante o primeiro semestre de 2020. No entanto, a Comissão ainda não informou as conclusões do seu estudo 

sobre o comportamento do consumidor, que se espera que seja finalizado até ao final de ano.  

3.4 ESTUDO SOBRE EMBALAGENS PUBLICADO PELA APA 

Encontra-se disponível para consulta o Sumário Executivo do estudo realizado para a Agência Portuguesa do 

Ambiente relativo às embalagens colocadas no mercado nacional. O estudo surgiu com o objetivo de identificar 

e caracterizar as principais referências de embalagens colocadas no mercado nacional no que se refere à adoção 

de práticas de ecodesign, potencial de reutilização e reciclabilidade. Tendo em conta os resultados desta 

avaliação são propostas 4 principais medidas de atuação, bem como propostas melhorias ao registo de 

embaladores na plataforma SiLiAmb.  

 

 

https://www.eea.europa.eu/soer-2020/
https://www.eea.europa.eu/soer-2020/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:272:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:315:FULL&from=EN
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=276
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São os votos da ANIMEES 

3.5 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

Assinala-se a publicação dos seguintes diplomas legais: 

• Portaria n.º 400/2019, de 2019-12-02, que introduz a alteração a diversas portarias com vista a promover a 

execução do Programa Operacional Mar 2020 para Portugal Continental; 

• Decreto-Lei n.º 170/2019, de 2019-12-04, que procede à décima primeira alteração ao Código dos Contratos 

Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e à segunda alteração ao Decreto-

Lei n.º 111/2012, de 23 de maio.  

 

3.6 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, para além dos novos regulamentos Ecodesign (ver 3.3):  

• Camada de ozono: Decisão de Execução (UE) 2019/2079 da Comissão de 27 de novembro de 2019 relativa à 

determinação dos limites quantitativos e à atribuição das quotas de substâncias regulamentadas ao abrigo do 

Regulamento (CE) n.o 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às substâncias que 

empobrecem a camada de ozono, para o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020  

 
• Produtos da construção: Retificação da Decisão de Execução (UE) 2019/451 da Comissão, de 19 de março de 

2019, relativa às normas harmonizadas para os produtos de construção elaboradas em apoio do Regulamento 

(UE) n.o 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho  

 
• CELE: Aviso sobre a entrada em vigor do Acordo entre a União Europeia e a Confederação Suíça sobre a 

ligação dos respetivos regimes de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa 

 
• REEE: Decisão de Execução (UE) 2019/2193 da Comissão de 17 de dezembro de 2019 que estabelece regras 

para o cálculo, a verificação e a comunicação de dados e define os modelos de comunicação de dados para 

efeitos da Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos (REEE) [notificada com o número C(2019) 8995] (Texto relevante para efeitos do EEE) 

 

4. Vida Associativa 
 
  

Votos de Boas Festas da     

ANIMEE! 

https://dre.pt/application/file/a/126733008
https://dre.pt/application/file/a/126733008
https://dre.pt/application/file/a/126870568
https://dre.pt/application/file/a/126870568
https://dre.pt/application/file/a/126870568
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2079&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2079&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2079&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2079&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0451R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0451R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0451R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X1220(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X1220(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2193&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2193&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2193&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2193&from=PT
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

Dezembro 2019 
 
 
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, 2.º-A 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 e pagamento, até ao dia 20, da declaração de retenções (Internet, Tesourarias de Finanças ou 
CTT): 

 
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. 

 
 
3 - Até ao dia 30: 
 

1 - 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 que 
não estejam sujeitos a taxas liberatórias. 
 
2 - Retenção do IRS pelas entidades que devam rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. 

 
 
 
Imposto sobre o Valor Acrescentado: 

 
1 - Até ao dia 10 (regime normal-mensal): 
 

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. 
 
3 - Até ao dia 20, 3.º pagamento por conta do imposto relativo a 2019 pelos sujeitos passivos da categoria B 
(rendimentos empresariais e profissionais). 
 
 
4 - Até ao dia 31: 
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1 - Retenção na fonte de IRS relativo aos rendimentos das categorias A e H. As entidades com contabilidade 
organizada devem reter o IRS sobre os rendimentos, sujeitos a retenção, das categorias B, F e E que não 
estejam sujeitos a taxas liberatórias. 
 
2 - Retenção do IRS pelas entidades que devam rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. 
 

 
 
Imposto sobre o Valor Acrescentado: 
 
1 - Até ao dia 10 (regime normal-mensal): 
 

1 - Remessa, por transmissão eletrónica de dados, da declaração periódica relativa ao mês de Outubro, 
acompanhada dos respetivos anexos. 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 - Até ao dia 20, entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos 
passivos do regime normal mensal que no mês anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens 
e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos registados noutros Estados Membro, 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 intracomunitários de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso 
(ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50.000. 
 

3 - Até ao dia 15, 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. 
 

4 - Até ao dia 31, entrega por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição do IVA pelos sujeitos 
passivos do imposto suportado, no próprio ano civil, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em 
suporte papel), quando o montante a reembolsar for superior a €400,00 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 - Até dia 15: 
 

1 - Terceiro pagamento por conta do IRC do exercício de 2019, devido por entidades residentes que exerçam, 
a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes com 
estabelecimento estável, com período de tributação coincidente com o ano civil. 
 
2 - Terceiro pagamento adicional por conta da derrama estadual (Artigo 104-A do CIRC). Entidades com lucro 
tributável superior a € 1 500 000 no ano anterior. 
 

 
2 - Entrega, até ao dia 20, mediante apresentação da declaração de pagamento de retenções (Internet, 
Tesourarias de Finanças ou CTT), das 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, retenção na fonte de IRC relativamente aos rendimentos obtidos em território português, 
referidos no artigo 94.º do CIRC, (exceto os referidos nos artigos 97.º e 98.º do CIRC). 
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Segurança Social: 

Pagamento, do dia 10 ao dia 20, das contribuições relativas ao mês anterior. Envio das folhas de ordenados e 
salários de 1 a 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. 

 
Imposto Único de Circulação: 

IUC, relativo a veículos cuja data do aniversário da matrícula ocorra no presente mês. 
 

 
 


