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I. EM DESTAQUE  

Análise do Comércio Externo 
Setor Elétrico e Eletrónico 
Janeiro-Setembro 2019 
 
 
 
 
1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No período Janeiro-Setembro de 2019, as exportações portuguesas aumentaram 2,1% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, tal como as importações, que cresceram 8,7% relativamente ao período homólogo. Em 

termos de zonas, é na União Europeia que se verifica a totalidade do acréscimo de exportações (3,2%), já que a 

regressão do comércio para países terceiros se acentuou para -1,4%; por sua vez, enquanto o crescimento das 

importações comunitárias manteve o mesmo ritmo do trimestre anterior (10,2%), já o das importações de países 

terceiros caíu para apenas (4,4%). 

 
 

 
JAN SET 

2019 

JAN SET 

2018 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 44461 43560 2,1% 

Importação (Entradas) 60360 55504 8,7% 

UE    

Exportação 34175 33131 3,2% 

Importação 45968 41720 10,2% 

Países Terceiros    

Exportação 10284 10429 -1,4% 

Importação 14391 13784 4,4% 
 

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

 
 

Analisemos, seguidamente, o comércio internacional a nível dos principais Grupos de Produtos no primeiro 

semestre de 2019, em termos homólogos.  

 

Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Bens ne noutra categ 17,7 Material de transporte e acessórios 28,3 

Material de transporte e acessórios 11,3 Bens de consumo ne noutra categ 6,6 

Máq, o. bens de capital e s. acess 6,0 Máq, o. bens de capital e s. acess 6,5 
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Material de transporte e acessórios continua a ser uma categoria com bom comportamento, destacando-se os 

crescimentos de 11,3% nas exportações e de 28,3% nas importações. O mesmo se pode dizer de Máq, o. bens 

de capital e s. acess, com acréscimos de 6% nas exportações e de 6,5% nas importações. Bens não 

especificados noutra categoria registou o melhor crescimento a nível das exportações, 17,7% e o pior nas 

importações. 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes -29,4 Bens ne noutra categ -31,3 

Fornec. industriais ne noutra categ 0,6 Combustíveis e Lubrificantes -6,2 

Bens de consumo ne noutra categ 1,2 Fornec. industriais ne noutra categ 1,3 

 

Nas exportações, Combustíveis e Lubrificantes são o grupo com pior comportamento (-29,4%), estando 

também a regredir nas importações (-6,2%). Fornec. industriais ne noutra categ são também um dos grupos 

com pior comportamento, registando um crescimento, mas muito pequeno quer nas exportações (0,6%), quer 

nas importações (1,3%).  

 

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O período Janeiro-Setembro de 2019 regista um ligeiro decréscimo em termos homólogos nas exportações (-

1%), uma ténue recuperação em relação ao valor registado no primeiro semestre (-2%); as importações 

mantiveram o mesmo ritmo de crescimento em termos homólogos (11%).  

Geograficamente, verificou-se uma recuperação em termos homólogos do crescimento das exportações do setor 

na U. Europeia (2,8%) e nos EUA (6,2%); em todas as outras zonas, é visível o decréscimo em termos homólogos, 

embora muito menos acentuado que no trimestre anterior ,nos PALOPs (-6,3%), Sudoeste Asiático (-1,9%), EFTA 

(-4%), mas ainda particularmente acentuado nos Países Terceiros (-16,6%), que perderam novamente peso em 

1pp. Ao invés, apesar do seu crescimento em valor, a U. Europeia perde novamente peso em 3 pp nas 

Importações enquanto destino, deslocados claramente para a zona do Sudoeste Asiático (3 pp) e também para 

Países Terceiros. 

 

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

O abrandamento geral das exportações (-2%) resulta de alguns crescimentos negativos que se mantêm ou 

atenuam, contrabalançados por algumas acelerações ou manutenções de taxas de crescimento já positivas; no 

primeiro caso temos Máquinas e Aparelhagem Industrial (de -24% para -29%), Fios e Cabos Isolados 

(mantendo -8%), Cablagens (mantendo 0%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (de -9% para -6% e ), 

Eletrónica de Consumo (de -13% para -8%) e Eletrodomésticos (de -3 para -2%); no segundo, Aparelhagem 
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e Sistemas de Medida, Controlo, e Automação (de 2 para 11%), Telecomunicações, Eletrónica Profissional 

e Informática (de 3 para 7%), Componentes Eletrónicos (de 34% para 41%). Note-se ainda o abrandamento 

do crescimento positivo de Aparelhagem Ligeira de Instalação (de 13% para 10%), enquanto Acumuladores 

e Pilhas manteve o seu (13%). 

 

  

2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

Nas importações do setor, é notória a estabilidade em termos de taxas de crescimento, com ligeiras oscilações 

de 1 pp em relação às taxas de crescimento homólogas, saldando-se, como já foi dito, numa taxa de crescimento 

homóloga de 11%, já verificada no período Janeiro-Junho 2019. Assim, temos Máquinas e Aparelhagem 

Industrial (13%), Cablagens (0%), Fios e Cabos Isolados (5%), Telecomunicações, Eletrónica Profissional 

e Informática (3%), Componentes Eletrónicos (37%) Aparelhagem Ligeira de Instalação (2%) e 

Eletrodomésticos (8%); com crescimentos de cerca de 3pp, destacam-se Acumuladores e Pilhas (de 11 para 

14%) e Eletrónica de Consumo (de 7 para 10%); apenas Aparelhagem e Sistemas de Medida, Controlo, e 

Automação registou um decréscimo na sua taxa de crescimento (de 13 para 7%),  bem como Lâmpadas e 

Material p/ Iluminação, de 6 para 4%. 

 
 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A estagnação das exportações do setor em termos globais é composta, como já dissemos, de uma diminuição 

em várias zonas geográficas, compensada pelo nas zonas da União Europeia (-2,8%) e dos EUA (6,2%), que 

no primeiro aumentam o seu peso enquanto destino de exportações em 2 pp e no segundo, em 1pp. Na União 

Europeia, a Espanha continua a destacar-se por um crescimento em valor de 26%, alterando o seu peso em 4pp 

e subindo ao 2º lugar de destino com maior peso nas exportações da UE; a Alemanha mantém o peso maior 

(36%), tendo crescido 4% nas vendas em valor. França afirma-se como o terceiro maior 14%), seguida do Reino 

Unido, apesar da sua diminuição das vendas em valor de (-25%), Bélgica (-17%) e Hungria (-24%) voltaram a 

ter quebras acentuadas.  

Do lado das diminuições, temos um abrandamento das exportações para os PALOPs de -6,3% onde Angola 

regista -10%, enquanto no Sudoeste Asiático (-1,9%), pesa a diminuição de exportações para Taiwan (-8,8%).  

Países Terceiros assinala, no entanto, a maior diminuição em valor das exportações (-16,6%). 

 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

No crescimento do valor global das Importações, a UE contribuiu com 7,5% (apesar da diminuição de peso para 

78%), onde se destacam os crescimentos nas compras da Alemanha (7%), Espanha (12%), Holanda (10%) e 

Reino Unido (25%). Assinalam-se as quebras de importações da França (-5%) e Itália (-7%). Igualmente 

significativo é o aumento de 36,6% das compras da segunda zona de destino mais importante, o Sudoeste 

Asiático (peso de 15%), onde pesam acima de tudo compras da China com acréscimos de 50,6%, e Coreia do 

Sul, com 46%. Apesar do aumento das importações de fornecedores de países terceiros (21%), o seu peso (5%) 

enquanto zona de destino nas importações mantém-se. 
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 3. Perspetivas 

PIB 2019 2020 

MUNDO  3,0 3,4 

EUA  2,4 2,1 

UE – ZONA EURO 1,2 1,4 

Alemanha 0,5 1,2 

França 1,2 1,3 

Espanha 2,2 1,8 

Itália 0,0 0,5 

Reino Unido 1,2 1,4 

PORTUGAL 1,9 1,6 

Brasil 0,9 2,0 

México 0,4 1,3 

China 6,1 5,8 

India 6,1 7,0 

Japão 0,9 0,5 

Rússia 1,1 1,9 

Fonte: WEO FMI – Outubro 2019 

O abrandamento económico a nível global levou a que o FMI revesse em baixa várias projeções para 2019 e 

2020, alertando para o facto da expansão económica mundial cair para a taxa mais baixa desde o início da 

década. 

Apesar da desaceleração generalizada em 2020, Portugal é dos poucos países da Zona Euro em que as 

projeções de crescimento são alvo de uma melhoria. Em 2019, Portugal deverá crescer 1,9%, valor que deverá 

cair ligeiramente em 2020, para 1,6%. Além de Portugal, apenas a Irlanda e a Lituânia vêem as suas perspetivas 

de crescimento revistas em alta para 2019 e 2020. 

No que diz respeito ao défice da balança, o FMI espera que este se fixe nos 0,6% do PIB este ano e em 0,7% no 

próximo. Valores que não estão em consenso com os do Governo, que espera um défice orçamental de apenas 

0,2% do PIB. 

O crescimento da zona euro foi revisto em baixa nos dois anos, em grande parte devido ao desempenho menos 

positivo esperado da Alemanha, mas também de França e da Itália. 

 
A nível mundial o FMI reviu em baixa o crescimento para 2019 e 2020. As mudanças são justificadas pelo: “fraco 

crescimento, uma consequência da subida das barreiras comerciais, da elevada incerteza relativa às políticas 

comerciais e geopolítica e fatores idiossincráticos causados por constrangimentos macroeconómicos em várias 

economias emergentes”. Fatores como o fraco crescimento da produtividade e a pressão demográfica provocada 

pelo envelhecimento da população nas economias avançadas são duas das causas apontadas pelo FMI. 

 
A maior economia do mundo, os Estados Unidos da América, desce de 2,9% em 2018 para 2,4% e 2,1%, em 

2019 e 2020, respetivamente. Já a China - que protagoniza com os Estados Unidos a guerra comercial - pode 
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registar um crescimento de 6,1% este ano e 5,8% no próximo, ambos os valores duas décimas abaixo do 

anteriormente previsto pelo FMI. 

 
O FMI reviu de 1,1% para 0,9% a previsão para a evolução dos preços em Portugal, deixando o Governo sozinho 

com a única previsão de crescimento de preços acima de 1% entre as seis instituições que fazem previsões para 

a economia portuguesa.  

 

O crescimento mais fraco dos preços pode indicar um abrandamento do lado da procura e sinais de maior 

fragilidade na economia, A evolução dos preços está ainda ligada a outros fatores que têm um peso mais direto 

no bolso dos portugueses, como a atualização das pensões no início do próximo ano que está, antes de mais, 

ligada à inflação registada. 

 

 

Serviço de Economia e Associativismo 

ANIMEE 

 
 

 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / SETEMBRO 2019 

 

 
Fonte: INE- Nºs Provisórios  
 

Serviço de Economia e Associativismo 

                    ANIMEE 

 
 

 

RAMOS DE ATIVIDADE 

SAIDAS 

(EXPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

SAIDAS 

(IMPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

2019 2018 2019 2018 

Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial 

Fios e Cabos Isolados 

Cablagens 

Aparelh. e Sist.de Medida, Controlo, Automatismo 

Telecomunic., Eletrónica Profissional e Informática  

Componentes Electrónicos 

Acumuladores e pilhas 

Lâmpadas e material p/ Iluminação 

Aparelhagem Ligeira de Instalação 

Eletrónica de Consumo 

Eletrodomésticos 

472 731 841 

324 976 802 

 169 004 820  

19 682 993 

655 443 367 

628 727 687 

111 132 521 

79 287 597 

342 773 234 

791 172 290 

211 148 640 

662 240 523  

351 563 644 

168 983 088  

17 689 007 

610 090 248 

446 681 065 

98 004 009 

84 568 252 

311 821 065 

862 609 645 

215 421 323 

-29% 

-8% 

0% 

11% 

7% 

41% 

13% 

-6% 

13% 

-8% 

-2% 

489 966 959 

126 827 344 

140 349 393 

46 822 406 

1 154 187 917 

841 711 821 

83 123 145 

118 524 030 

235 120 436 

656 235 121 

295 813 370 

435 840 669 

120 163 816 

138 402 705 

41 485 581 

1 118 851 049 

610 585 158 

74 574 196 

111 497 241 

229 219 071 

614 029 540 

271 034 048 

13% 

5% 

0% 

7% 

3% 

37% 

14% 

4% 

2% 

10% 

8% 

TOTAL 3 806 081 792 3 829 671 869 -1% 6 269 678 253 5 632 680 620 11% 
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1. Economia e Fiscalidade 
 
1.1  NOVOS PROJETOS DE IN TERESSE COMUM NO DOMÍNIO DA ENERGIA – DOIS EM PORTUGAL  

A Comissão Europeia adotou a quarta lista de projetos de interesse comum para uma rede energética europeia. 

Esta lista reflete a importância das infraestruturas para a União da Energia e representa um equilíbrio entre os 

objetivos de sustentabilidade, acessibilidade de preços e segurança do abastecimento. Dois dos projetos agora 

aprovados vão desenvolver-se em Portugal: um diz respeito a agregados de linhas internas entre Pedralva e 

Sobrado e entre Vieira do Minho, Ribeira de Pena e Feira, e o outro projeto será na fronteira entre Portugal e 

Espanha, com a interligação Beariz – Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão. Saiba mais aqui. Fonte: CIP. 

 

1.2  De acordo com o Site da A.T.: “Por despacho n.º 4/2019–XXII, de 30 de outubro de 2019, do Senhor 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi determinado que a comunicação da informação relativa aos 

estabelecimentos, prevista no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, pode ser efetuada até 

ao dia 30 de junho de 2020”.  

(De acordo com o Despacho 254/2019 – XXI, de 27 de junho de 2019, esta obrigação de comunicação da 

informação deveria ser cumprida até 31 de outubro de 2019, caso os sujeitos passivos já exercessem a atividade 

ou a tivessem iniciado até 30 de setembro de 2019). 

1.3 ACORDO COM A CHINA PARA PROTEGER 100 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS CONTRA IMITAÇÕES E 

USURPAÇÃO.  

1.4 PREVISÕES ECONÓMICAS DA BUSINESS EUROPE – OUTONO 2019  

UE enfrenta desaceleração económica devido a tensões comerciais. Fonte: CIP 

 

1. 5 PACOTE ORÇAMETAL DE OUTONO: COMISSÃO ADOPTA PARECERES SOBRE OS PROJETOS DE 

PLANOS ORÇAMENTAIS DOS ESTADOS MEMBROS DA ZONA EURO 

Para além dos pareceres, a Comissão adotou medidas no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento, bem 

como apresentou o quarto relatório de supervisão reforçada relativo à Grécia.  

Desde julho deste ano, e pela primeira vez desde 2002, nenhum Estado-Membro da área do euro está sujeito ao 

procedimento por défice excessivo. O rácio dívida pública/PIB da área do euro deverá prosseguir a sua trajetória 

descendente de cerca de 86%, em 2019, para cerca de 85%, em 2020, num contexto de enfraquecimento da 

economia europeia e da economia mundial. 

  
Relativamente aos projetos de planos orçamentais, verificou-se que Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal, 

Eslovénia, Eslováquia e Finlândia apresentam um risco de incumprimento do PEC em 2020. A Comissão 

apresentará, em tempo útil, as próximas etapas do Semestre Europeu, nomeadamente a Análise Anual do 

Crescimento para 2020, a recomendação para a política económica da área do euro, o relatório sobre o 

Mecanismo de Alerta e o projeto de relatório conjunto sobre o emprego. 

Para mais informações, consulte a Comunicação sobre os projetos de planos orçamentais da área do euro para 

2020 e os Pareceres da Comissão sobre os projetos de planos orçamentais para 2020. 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/c_2019_7772_1_annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_19_6203
http://mkt.cip.org.pt/go/18b--ac9e43f79-3ff255f-a4a0bb0-a2b3a9dbabefff77104fceIe1N9Te17Ke1ZedT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_19_6200
businesseurope.eu/publications/eu-faces-economic-slowdown-due-trade-tensions
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/comm_chapeau_201119.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/comm_chapeau_201119.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2020_en
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1.6 O Despacho 5/2019-XXII de 2019-10-31, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais relativo à Declaração 

Mensal de Imposto do Selo, determina que as obrigações declarativas e de pagamento, relativas à declaração 

mensal de imposto do selo (DMIS) dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, possam ser cumpridas até ao dia 

20 de abril de 2020 (em vez do dia 20 de fevereiro de 2020), sem quaisquer penalidades.   

 

1.7 Encontra-se disponível no Site da A.T. o Ofício-circulado n.º 30216/2019, de 12/11 - “IVA – Isenções Previstas 

nas alíneas d), e), f) e j) do n.º 1 do artigo 14.º do Código do IVA (Isenções nas exportações, operações 

assimiladas e transportes internacionais). Comprovação das Isenções - n.º 8 do artigo 29.º do mesmo Código”.  

 

1.8 COMISSÃO E OCDE FAZEM RECOMENDAÇÕES PARA AJUDAR PAÍSES E REGIÕES DA UE NA 

TRANSIÇÃO INDUSTRIAL  

A Comissão Europeia e a OCDE apresentaram um relatório sobre uma iniciativa lançada em 2017 para ajudar 

12 regiões Estados-Membros da UE a realizar a transição industrial e colher os benefícios da economia 

globalizada. Equipas de peritos da OCDE e da Comissão trabalharam com as regiões e os doze Estados-

Membros para identificar o que impedia a criação de emprego e o crescimento. O objetivo consistia em reforçar 

as estratégias de desenvolvimento a longo prazo com base em domínios de excelência competitiva — os seus 

ativos de «especialização inteligente». Estas estratégias abrangem a justiça social, a modernização económica 

e as ambições climáticas. Com base nesta experiência, o relatório apresenta um conjunto de instrumentos para 

as autoridades nacionais e regionais, fornecendo soluções concretas para eliminar os obstáculos à transição 

industrial de acordo com cinco grandes prioridades. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. 

 

1.9 POLÍTICA INDUSTRIAL: RECOMENDAÇÕES PARA APOIAR A LIDERANÇA DA EUROPA EM SEIS 

ÁREAS EMPRESARIAIS ESTRATÉGICAS  

A Comissão publicou as recomendações de um grupo de peritos para fomentar a competitividade e a liderança 

mundial da Europa em seis setores industriais estratégicos: veículos conectados, limpos e autónomos; 

tecnologias e sistemas para o hidrogénio; saúde inteligente; Internet das coisas para a indústria; indústria 

hipocarbónica e cibersegurança. Os projetos importantes de interesse europeu comum (IPCEI) incluem projetos 

de investigação inovadores que implicam frequentemente riscos significativos e exigem esforços conjuntos e bem 

coordenados e investimentos transnacionais por parte das autoridades públicas e das indústrias de vários 

Estados-Membros. Com um esforço conjunto de investimento nos pontos fortes e nos trunfos de que a Europa 

dispõe, a UE pode gerar emprego e crescimento nos diversos setores e regiões e reforçar o seu papel na cena 

internacional. O relatório identifica igualmente recomendações específicas para cada uma das cadeias de valor. 

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. Fonte: CIP 
 

 
1.10 ALIANÇA ÁFRICA-EUROPA: DUAS NOVAS GARANTIAS FINANCEIRAS  

À margem do Fórum de Investimento em África 2019 em Joanesburgo, Comissão assinou dois acordos de 

garantia com instituições de financiamento do desenvolvimento de dois Estados-Membros, Países Baixos e Itália. 

Estes acordos de garantia fazem parte da execução do Plano de Investimento Externo da UE, o ramo financeiro 

da Aliança África-Europa para o Investimento Sustentável e o Emprego. Para mais informações, consulte o 

comunicado de imprensa. Fonte: CIP 

http://mkt.cip.org.pt/go/102c-198e95-2c8f3-f857-1977ddbc0cf8d231-3efff77104fceIe1N9Te1h0e2cefS
http://mkt.cip.org.pt/go/102c-198e95-2c8f3-f857-1977ddbc0cf8d231-3efff77104fceIe1N9Te1h0e2cefT
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6275
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6204_pt.htm
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_19_6244
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 
 

2.1  CIP LANÇA PROJETO PROMOVA PARA FOMENTAR CULTURA DE IGUALDADE DE GÉNERO NAS 

EMPRESAS 

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal lançou o Projeto Promova, um programa de formação executiva 

dirigido a mulheres, com uma componente de apoio personalizado ao seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, com o qual pretende fomentar a promoção de talentos femininos com potencial de liderança a 

funções de gestão de topo nas empresas. 

O Projeto Promova visa promover a igualdade de género no acesso a altos cargos de direção em organizações 

privadas. Com o Promova, a CIP pretende contribuir para aumentar a presença de mulheres na atividade 

empresarial portuguesa, em cargos de gestão de maior responsabilidade. Ao fazer isso, as empresas, e a 

sociedade em geral, beneficiarão da diversidade de perspetivas na tomada de decisões estratégicas das 

empresas. 

O programa inclui uma componente formativa, desenhada em parceria com a Nova SBE, uma componente de 

Coaching personalizado e Mentoria cruzada. Cada participante terá o seu próprio mentor, que terá de ser um alto 

executivo de uma empresa que não a sua. Saiba mais aqui. 

 

2.2 RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE SOBRE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O Centro de Relações Laborais publicou o Relatório do 1º semestre sobre Emprego e Formação Profissional 

relativo ao ano de 2019. Como habitualmente, as grandes linhas de orientação deste relatório foram definidas 

pelo Plenário do CRL e a sua elaboração foi acompanhada por uma Comissão Científica constituída por 

especialistas da comunidade académica. Os relatórios do CRL, da série Emprego e Formação, visam 

disponibilizar um conjunto de dados tratados sobre as questões do emprego e da formação e de outras variáveis 

com elas correlacionadas, que contribuam para melhor compreender e agir no contexto do mercado de trabalho 

e no contexto económico e institucional que o enquadram, designadamente, a evolução do emprego e do 

desemprego; os fluxos entre o emprego, desemprego e inatividade; as remunerações.  

Aceda ao Relatório aqui. 

 

2.3 OIT CRIA PÁGINA WEB SOBRE ESTATÍSTICAS DE TRABALHO 

O Departamento de Estatística da Organização Internacional do Trabalho criou uma página web -

https://ilostat.ilo.org/ - sobre estatísticas do trabalho, que facilita o acesso aos dados, por país ou assunto, 

sobre uma ampla gama de tópicos relacionados com o trabalho. Disponível em inglês, espanhol e francês, a 

página permitirá também o acesso a publicações e análises económicas. Saiba mais aqui. 

 

2.4 UNIÃO EUROPEIA FACILITA REESTRUTURAÇÃO DAS EMPRESAS NO MERCADO ÚNICO 

A UE pretende eliminar obstáculos injustificados à liberdade de estabelecimento das empresas no mercado único. 

Na sequência de um acordo com o Parlamento Europeu no início deste ano, o Conselho adotou uma alteração à 

DIRETIVA (UE) 2017/1132, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativa a 

determinados aspetos do direito das sociedades, na parte respeitante às transformações, fusões e cisões 

transfronteiriças das empresas da UE. 

http://cip.org.pt/projeto-promova/
https://www.crlaborais.pt/documents/10182/0/Relat%C3%B3rio+EFP+1%C2%BA+semestre+2019/82d9ed62-3c50-4e1b-82d8-939b50d2b716
https://ilostat.ilo.org/
https://ilostat.ilo.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=PT
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O novo texto define procedimentos destinados a verificar a legalidade das operações transfronteiriças de acordo 

com a legislação nacional aplicável e introduz um procedimento obrigatório de controlo dos abusos. Esse 

procedimento permitirá às autoridades nacionais bloquear uma operação transfronteiriça que prossiga fins 

abusivos ou fraudulentos (isto é, que vise contornar o direito nacional ou da UE ou subtrair-se-lhe) ou fins 

criminosos. 

 
O novo diploma prevê regras semelhantes para os direitos de participação dos trabalhadores nas transformações, 

fusões e cisões transfronteiriças. Garante igualmente que os trabalhadores sejam devidamente informados e 

consultados acerca do impacto previsto da operação. Os direitos dos acionistas minoritários e sem direito de voto 

ficarão melhor protegidos. Ao mesmo tempo, serão concedidas garantias mais claras e mais fiáveis aos credores 

da empresa em causa.Saiba mais aqui. 

 
A diretiva entrará em vigor 20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial da EU e os Estados-Membros disporão 

então de 36 meses para adotar as medidas necessárias à sua aplicação.  

Aceda ao texto da Diretiva aqui. 

 

2.5 ECONOMIA DO BEM-ESTAR: CONSELHO ADOTA CONCLUSÕES 

O Conselho adotou as Conclusões sobre a economia do bem-estar, nas quais convida os Estados-Membros e 

a Comissão a incluírem horizontalmente nas políticas nacionais e da União a perspetiva de uma economia do 

bem-estar e a colocarem as pessoas e o seu bem-estar no centro da conceção das políticas. 

O conceito de economia do bem-estar é uma prioridade para a Presidência finlandesa e assenta no pressuposto 

de que o bem-estar das pessoas não só é um valor em si próprio mas é também fundamental para o crescimento 

económico, a produtividade, a sustentabilidade orçamental a longo prazo e a estabilidade da sociedade da União. 

Saiba mais aqui. 

 

2.6 ESCUDO DE PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE UE-EUA: TERCEIRA ANÁLISE  

A Comissão Europeia publicou o seu Relatório sobre a terceira análise anual do funcionamento do Escudo de 

Proteção da Privacidade UE-EUA. O relatório confirma que os EUA continuam a assegurar um nível adequado 

de proteção dos dados pessoais transferidos ao abrigo do Escudo de Proteção da Privacidade da UE para as 

empresas participantes nos EUA. Desde a segunda análise anual registaram-se diversas melhorias no 

funcionamento deste quadro, tendo-se concretizado as nomeações para os principais organismos de supervisão 

e recurso, como o Provedor para o Escudo de Proteção da Privacidade.  

Entre as melhorias introduzidas, a terceira análise ressalta que o Department of Commerce dos EUA está a 

exercer a devida supervisão de forma mais sistemática, nomeadamente através de controlos mensais de uma 

amostra de empresas para verificar o cumprimento dos princípios do Escudo de Proteção da Privacidade. 

 
Recorda-se que a decisão relativa ao Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA foi adotada a 12 de julho 

de 2016 e o Escudo entrou em funcionamento a 1 de agosto de 2016. Protege os direitos fundamentais de todas 

as pessoas da UE cujos dados pessoais são transferidos para empresas certificadas nos Estados Unidos para 

efeitos comerciais e proporciona segurança jurídica às empresas que recorrem a transferências transatlânticas 

de dados. Saiba mais aqui.  

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/11/18/eu-makes-it-easier-for-companies-to-restructure-within-the-single-market/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-84-2019-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13171-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/10/24/economy-of-wellbeing-the-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_on_the_third_annual_review_of_the_eu_us_privacy_shield_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/celex_32016d1250_en_txt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_19_6134
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 

3.1 OCDE PUBLICA RELATÓRIO DE INDICADORES AMBIENTAIS POR PAÍS 

Esse novo formato da web para o Relatório Environment at a Glance Indicators fornece acesso on-line interativo 

em tempo real aos dados mais recentes comparáveis dos países da OCDE sobre o ambiente, a partir do conjunto 

de indicadores ambientais da OCDE. A versão web permite que os usuários utilizem os dados e gráficos, baixem 

e compartilhem, e consultem e baixem web-books temáticos. Esses indicadores fornecem mensagens 

importantes sobre as principais tendências ambientais em áreas como mudança climática, biodiversidade, 

recursos hídricos, qualidade do ar, economia circular e oceano. Está disponível aqui. 

 

3.2 BOAS PRÁTICAS PARA UMA UTILIZAÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A Administração Pública (AP) é um consumidor relevante de bens e serviços tendo por este motivo um papel de 

destaque na transição para a economia circular e para a utilização eficiente de recursos. Nesse sentido 

a Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018 (RCM) de 26 de outubro, preconiza a redução do consumo 

de papel e demais consumíveis de impressão (incluindo os contratos de impressão e cópia) fixando, para o ano 

de 2019, uma meta de redução de 25% da despesa relativa aos compromissos registados em 2018, e estabelece 

medidas a fim de promover o uso sustentável do plástico e a adoção de soluções circulares. Aqui poderá saber 

mais sobre este assunto.  

 

 
3.3 NOTA DE ORIENTAÇÃO BREXIT SOBRE ASSUNTOS ADUANEIROS CASO NÃO HAJA ACORDO 

A Comissão Europeia publicou recentemente uma Nota de Orientação sobre a retirada do Reino Unido e assuntos 

relacionados com a alfândega em caso de não acordo, que substitui a versão publicada em 11 de março de 2019. 

O conteúdo do documento é igual ao de março, mas adaptado ao período atual. Esta nota de orientação aborda 

apenas a situação em que o Reino Unido se torna um país terceiro a partir da data de retirada (1 de fevereiro de 

2020), sem que exista um acordo de retirada. No entanto, se um acordo de retirada for assinado entre a UE e o 

Reino Unido antes de 30 de janeiro de 2020, haverá um período de transição, conforme previsto no acordo, e o 

atual regime aduaneiro será aplicado durante esse período. Aqui encontram-se as notas e documentos relevantes 

sobre orientação no Brexit. 

 

3.4 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

Assinala-se a publicação dos seguintes diplomas legais: 

 

•Decreto Legislativo Regional n.º 29/2019/A, de 2019-11-271, que estabelece o regime jurídico de licenciamento 

a que estão sujeitas as instalações elétricas de serviço particular na Região Autónoma dos Açores; 

 

• Decreto Legislativo Regional n.º 30/2019/A, de 2019-11-28, que publica o Programa Regional para as Alterações 

Climáticas (PRAC). 

 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/environment-at-a-glance-indicators_ac4b8b89-en
https://dre.pt/application/file/a/116794998
https://apambiente.pt/?ref=19&subref=136
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-customs-procedures_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en
https://dre.pt/application/conteudo/126619697
https://dre.pt/application/conteudo/126619697
https://dre.pt/application/conteudo/126669989
https://dre.pt/application/conteudo/126669989
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3.5 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: 

  

• REACH: Regulamento (UE) 2019/1390 da Comissão, de 31 de julho de 2019, que altera, tendo em vista a 

adaptação ao progresso técnico, o anexo do Regulamento (CE) n.o 440/2008 que estabelece métodos de ensaio 

nos termos do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, 

avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) (Texto relevante para efeitos do EEE);  

 
• Emissões de gases com efeito de estufa:  

Regulamento de Execução (UE) 2019/1842 da Comissão de 31 de outubro de 2019 que estabelece normas de 

aplicação da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a novas disposições 

relativas aos ajustamentos na atribuição de licenças de emissão a título gratuito devido a alterações do nível de 

atividade 

Regulamento Delegado (UE) 2019/1868 da Comissão de 28 de agosto de 2019 que altera o Regulamento (UE) 

n.o 1031/2010 a fim de alinhar a venda em leilão de licenças de emissão com as regras do CELE para o período 

de 2021 a 2030 e com a classificação das licenças de emissão como instrumentos financeiros nos termos da 

Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 

 
• RoHS:  

Diretiva Delegada (UE) 2019/1845 da Comissão de 8 de agosto de 2019 que altera, para efeitos de adaptação 

ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no 

respeitante a uma isenção relativa à utilização de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) em determinados 

componentes de borracha utilizados em sistemas de motores; 

Diretiva Delegada (UE) 2019/1846 da Comissão de 8 de agosto de 2019 que altera, para efeitos de adaptação 

ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no 

respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas utilizadas em determinados motores de combustão 

 

• Máquinas Vs normas harmonizadas: Decisão de Execução (UE) 2019/1863 da Comissão de 6 de novembro de 

2019 que altera e retifica a Decisão de Execução (UE) 2019/436 no que diz respeito à retirada de referências de 

normas harmonizadas para as máquinas do Jornal Oficial da União Europeia 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1390&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1390&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1390&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1390&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1842&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1842&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1842&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1842&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1868&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1868&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1868&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1868&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1845&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1845&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1845&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1845&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1846&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1846&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1846&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1863&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1863&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1863&from=PT
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4. Vida Associativa 

4.1 VISHAY CELEBRA 50 ANOS 

A Vishay Eletrónica Portugal celebrou este ano os seus 50 anos! A empresa nasceu da vontade da Roederstein 

instalar em Portugal uma unidade de produção capaz de produzir e fornecer componentes eletrónicos a empresas 

alemãs que se tinham vindo a instalar aqui. As primeiras exportações ocorreram logo em 1970 e de aí em diante 

continuaram a crescer. Basicamente e tal como na atualidade, a empresa produzia condensadores de filme. A 

qualidade sempre foi transversal a todos os produtos da fábrica e os condensadores eram (e são) testados a 

100% antes de serem enviados para os clientes.  

 
No início da década de 90, o Dr. Roederstein faleceu e Feliz Zandman, fundador da Vishay adquiriu o Grupo 

Roederstein e respetiva gama de produtos, com aproveitamento de sinergias. 

Após várias reestruturações, a fábrica de Famalicão foi considerada um centro de competência de 

condensadores de filme, ficando sobretudo orientada para os clientes do mercado europeu. Os anos que se 

seguiram foram de crescimento da fábrica e de consolidação das suas competências. A orientação para os 

sectores automóvel e das energias renováveis ganhou ímpeto tendo hoje um peso significativo no mix produtivo 

da Vishay Portugal.  

A empresa obteve também ao longo dos anos certificações fundamentais na área da Qualidade (TS 16949), do 

ambiente (ISO 14001) e da Segurança (ISO 18001). 

 
Localizada em Vila Nova de Famalicão, a Vishay emprega atualmente 230 pessoas e tem um volume de negócios 

de aproximadamente 22 Milhões de Euros.  Os seus principais clientes situam-se nas áreas: industrial, energias 

renováveis e indústria automóvel. 

 

 

4.2 ANIMEE PRESTES A LANÇAR DIRETÓRIO ELETRÓNICO 

A ANIMEE irá substituir o seu tradicional Anuário do Setor Elétrico e Eletrónico, Energia e Telecomunicações por 

uma versão mais moderna, totalmente digital. Com efeito, a 21ª edição, bianual, publicada no final de 2017, está 

em processo de substituição por um Diretório Eletrónico, para o qual foi enviado recentemente o convite a todos 

os associados da ANIMEE. O Diretório Eletrónico terá acesso a partir da página web da ANIMEE e permitirá uma 

consulta mais fácil e mais atualizada das empresas, e dos produtos e serviços por elas gerados. Esta nova 

implementação está a ganhar vida com a contribuição do CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria 

Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação, parceiro da ANIMEE, e de um grupo de 

designers contratado para o efeito. Se é associado da ANIMEE, adira rapidamente ao novo Diretório!  

E aguarde a notícia do seu lançamento na Newsletter ou no website da ANIMEE.  

https://www.cinel.pt/appv2
https://www.cinel.pt/appv2
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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. 
 
 


