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I. EM DESTAQUE  

Síntese de Conjuntura 
do Setor Elétrico e Eletrónico 
1º Trimestre 2019 
 
 
 

Desaceleração global sincronizada, tensões comerciais e Brexit  

 
 
1.CONJUNTURA SETORIAL 

Nota: Os índices que se seguem resultam da média aritmética das respostas das empresas associadas, segundo 

uma escala qualitativa de 1 a 5, em que 1 corresponde ao valor mais desfavorável e 5 ao mais favorável. 

 
 
1.1 Volume de Negócios 

 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Mercado Português 3,0 3,4 

Mercado Externo 2,9 3,1 

 
 
O primeiro trimestre do ano cumpriu as expectativas de desaceleração a nível do Volume de Negócios, sobretudo 

no mercado externo. No segundo trimestre do ano, as perspetivas melhoram apenas ligeiramente no mercado 

externo, uma vez que o clima geral de 2019 é de desaceleração; as perspetivas são um pouco melhores para o 

mercado nacional.  

 

 

1.2 Carteira de Encomendas 

 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Mercado Português 2,8 3,2 

Mercado Externo 2,7 2,9 

 

A Carteira de Encomendas apresentou um nível mais baixo do que o previsto no primeiro trimestre de 2019, 

novamente com maior incidência no mercado externo, onde se prevê uma tímida melhoria no próximo trimestre. 

 
1.3 Emprego 
 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Qualificado 3,0 3,0 

Não qualificado 3,0 3,0 
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O Emprego desacelerou em ambas as vertentes, com tendência a estabilizar no segundo trimestre, em linha com 

o que está a suceder a nível da economia nacional.  

 
 
1.4 Propensão ao Investimento 
 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Propensão a investir 2,9 3,0 

 

A propensão ao investimento no setor decresceu. Analisando o ano 2018 em retrospetiva, verifica-se uma 

tendência para a estagnação deste indicador. 

 

 

1.5 Situação Financeira 
 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Tesouraria/Liquidez 3,6 3,5 

Dívidas de clientes privados 2,9 2,9 

Dívidas do Estado e Setor Público 2,7 2,7 

Acesso ao crédito 2,7 2,7 

Custo do crédito 2,2 2,2 

Seguro de Crédito à Exportação 2,8 2,8 

 

No quadro da situação financeira global das empresas, a Tesouraria é o único indicador a manter níveis 

satisfatórios com perspetiva de continuidade. 

 
Todos os outros indicadores refletem desaceleração no primeiro trimestre, antevendo-se continuação das 

dificuldades na recuperação de créditos de terceiros e no acesso ao (oneroso) crédito bancário no próximo 

trimestre. Note-se que os empréstimos do setor financeiro às sociedades não financeiras diminuíram 1,1% em 

2018. 

 
O seguro de crédito à exportação também apresenta uma avaliação menos positiva. Entretanto, espera-se que 

o lançamento em Abril do COSEC €XPRESS, dedicado a facilitar o acesso das pequenas e médias empresas ao 

seguro de créditos, se reflita na melhoria das perspetivas empresariais neste domínio. 

 
1.6 QREN 
 

 1º Trim 2019 2º Trim 2019 

Aprovação de projetos 1,0 1,0 

Pagamento de comparticipações 1,5 1,5 

 

https://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/cosec-lan%C3%A7a-produto-simples-e-de-f%C3%A1cil-gest%C3%A3o-dedicado-%C3%A0s-pequenas-empresas/
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O nível de aprovações de projetos no âmbito do QREN 2014-2020, apresenta uma queda abrupta no 1º trimestre 

de 2019 que deverá manter-se, refletindo a concretização da maior parte dos investimentos em anos anteriores; 

poderá também representar um recuo na decisão de investir, em face do panorama desfavorável de 

desaceleração na União Europeia. 

 

2. CONJUNTURA PORTUGUESA 

 
Apresentam-se as previsões mais recentes do Banco de Portugal (BdP) para a economia portuguesa:  

 
 

 2019(p) 2020(p) 

PIB 1,7 1,7 

Consumo Privado                  2,7 1,9 

Consumo Público               0,3 0,2 

Investimento (FBCF) 6,8 5,8 

Exportações 3,8 3,7 

Importações 6,3 4,7 

IHPC 0,8 1,2 

 
Fonte: Banco de Portugal (março de 2019) 

 
 

É opinião unânime de diversas instituições que a economia portuguesa deverá desacelerar em 2019 e de novo 

em 2020 e 2021, em linha com o que se deverá passar na zona euro, em ambos os casos por razões do lado da 

oferta, porque a taxa de desemprego já está muito baixa. A isto acrescem efeitos do lado da procura, sobretudo 

externa, que está a abrandar. A tendência de crescimento será assim baixa, cerca de 1,5%.  

 
A capacidade de financiamento da economia portuguesa foi de 0,2% do PIB em 2018, enquanto que em 2017 

atingia os 1,1%. É provável que a tendência de recuperação do segmento de crédito se mantenha durante algum 

tempo, mas esse aumento deverá ser limitado, face ao elevado nível de endividamento do País (público e 

privado), e aos evidentes sinais de desaceleração sincronizada a nível global, que tem afetado alguns dos 

principais parceiros comerciais (ex: Itália, que já se encontra em recessão técnica e Alemanha, que escapou a 

uma recessão apenas por uma décima no final de 2018). 

 
O excedente externo foi significativamente revisto em baixa, em face do maior dinamismo previsto das 

importações face às exportações. 

 
A projeção para a inflação foi também revista em baixa. O BdP aponta ainda para a redução gradual da subida 

do emprego, referindo que as dificuldades em contratar pessoal qualificado estão acima da média histórica. 

 
A generalidade das economias mundiais deverá desacelerar e de forma sincronizada em 2019, diminuindo a 

procura das exportações portuguesas, que terão que depender mais de ganhos de competitividade para crescer 

Os riscos principais são as guerras comerciais e o Brexit. Adicionalmente aos riscos externos, persistem riscos 
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e constrangimentos específicos ao crescimento da economia portuguesa no médio e longo prazo – 

demográficos, tecnológicos e institucionais – aos quais acrescem os elevados níveis de endividamento dos 

agentes económicos. 

 

4. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

PIB 2019 2020 

MUNDO  3,3 3,6 

EUA  2,3 1,9 

UE – ZONA EURO 1,3 1,5 

Alemanha 0,8 1,4 

França 1,3 1,4 

Espanha 2,1 1,9 

Itália 0,1 0,9 

Reino Unido 1,2 1,4 

PORTUGAL 1,7 1,5 

Brasil 2,1 2,5 

México 1,6 1,9 

China 6,3 6,1 

India 7,3 7,5 

Japão 1,0 0,5 

Rússia 1,6 1,7 
 

Fonte: WEO FMI  – Abril 2019  

 
 

O FMI voltou a rever em baixa a previsão de crescimento do PIB mundial, para 3,3%, em 2019 e manteve o valor 

de 3,6% em 2020. Não se antecipa uma recessão no curto prazo, antes alguma recuperação no crescimento na 

segunda metade de 2019 e em 2020. 

 
A diretora-geral do FMI referiu ainda que o crescimento global tem vindo a abrandar “largamente devido ao 

aumento das tensões comerciais e ao aperto das condições financeiras na segunda metade de 2018”, frisando 

que “as barreiras comerciais não são a resposta”. Por outro lado, fez notar que ”a atividade económica global 

deverá beneficiar do ritmo agora mais paciente da normalização monetária por parte dos principais bancos 

centrais do mundo e do aumento de estímulos, na China, por exemplo”. 

 

Contudo, conclui: “a esperada recuperação no crescimento global ainda em 2019 é precária” e “está vulnerável 

a riscos negativos”, incluindo o Brexit, e a incertezas mais amplas, como o elevado nível de dívida em alguns 

setores e países, as tensões comerciais e uma “sensação de desconforto nos mercados financeiros”. 

 

Serviço de Economia e Associativismo 

ANIMEE 
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II. ÁREAS DE INFORMAÇÃO 

 
1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1  PROGRAMA TECH VISA  

Portaria n.º 99/2019 – D.R. n.º 67/2019, Série I de 2019-04-04  

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 328/2018, de 19 de dezembro, que define o regime de certificação 

de empresas tendo em vista o acolhimento de nacionais de Estados terceiros que pretendam desenvolver uma 

atividade altamente qualificada em Portugal (Tech Visa). Decorrente destas alterações introduzidas, o programa 

Tech Visa passa a certificar empresas que desenvolvam a sua atividade em Portugal, e que contratem 

trabalhadores altamente qualificados de Estados Terceiros, independentemente de as empresas serem ou não 

tecnológicas e inovadoras. Passa também, a ser considerado com um critério de certificação, a obrigação de as 

empresas que tenham sido constituídas há mais de três anos, apresentarem uma situação liquida positiva, 

evidenciada na última Informação Empresarial Simplificada (IES) disponível. 

 

1.2 ACORDO ACP-UE: SEGUNDA RONDA DE NEGOCIAÇÕS CONCLUÍDA 

O Acordo de Cotonu, que rege atualmente as relações UE-ACP, termina a sua vigência em 2020. As duas 

primeiras séries de negociações incidiram essencialmente sobre os valores e princípios em torno dos quais se 

reúnem a UE e os países UE-ACP e também sobre os domínios estratégicos prioritários em que as duas partes 

preveem colaborar. O futuro acordo compreenderá ainda três pilares regionais a fim de abordar as necessidades 

específicas de cada região. A UE e os países ACP representam mais de metade de todos os países membros 

da ONU e mais de 1 500 milhões de pessoas. Para mais informações, consulte as perguntas e respostas sobre 

a futura parceria UE-ACP. Fonte: CIP 

 

1.3  COMISSÃO ADOTA PACOTE DE INVESTIMENTOS DE €4 MIL MILHÕES PARA PROJETOS DE 

INFRAESTRUTURAS EM 10 ESTADOS MEMBROS 

Os projetos abrangem uma vasta gama de domínios: saúde, transportes, investigação, ambiente e energia. Em 

Portugal, destina-se à modernização da linha ferroviária do norte: o troço Ovar-Gaia da Linha do Norte, que faz 

parte da rede transeuropeia de transportes, será modernizado graças a quase 119 milhões de EUR de fundos da 

UE. Os passageiros beneficiarão de um tempo de viagem mais curto, maior conforto e maior segurança neste 

eixo. Para mais informações, consulte o site da DG REGIO: mais informações sobre os 25 projetos. Fonte: CIP 

 

1.4 EMPRESAS /MECANISMOS DE ALERTA PRECOCE (MAP)  

Decreto-Lei n.º 47/2019 – D.R. n.º 72/2019, Série I de 2019-04-11  

As entidades intervenientes no MAP são, o Banco de Portugal, o IAPMEI e a Autoridade Tributária e Aduaneira, 

e articulam-se da seguinte forma: 

  
− O BP, em articulação com o INE, disponibiliza ao IAPMEI os dados estatísticos relativos aos indicadores 

económico-financeiros, calculados a partir da informação da Central de Balanços do BP. 

  

https://dre.pt/application/conteudo/121987031
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_en.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/major-projects/
https://dre.pt/application/conteudo/122074191
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− O IAPMEI, efetua uma análise quantitativa e tendencial desses dados estatísticos, bem como uma apreciação 

qualitativa sobre a situação financeira de cada empresa. Esta informação é disponibilizada às empresas, em 

conjunto com uma breve menção a eventuais mecanismos de apoio existentes e da disponibilidade do IAPMEI 

para apoio especializado, em caso de necessidade. 

  
− A AT informa os membros dos órgãos de administração das empresas, utilizando para o efeito os endereços 

de correio eletrónico disponíveis nas suas bases de dados, e comunica nas respetivas áreas do Portal das 

Finanças das empresas, que a informação relativa ao MAP se encontra disponível no sítio da Internet do IAPMEI. 

O presente diploma entrou em vigor no dia 12 de abril de 2019. Fonte: CIP. 

 

1.5 FORAM PUBLICADOS PELA A.T. OS SEGUINTES Ofícios-Circulados: 

 Ofício-circulado n.º 20209/2019, de 01/04: IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do 
período fiscal de 2018. 

 

 Anexo do ofício-circulado n.º 20209/2019, de 01/04: Tabela de Taxas de Derrama municipal incidentes sobre 
o lucro tributável do período fiscal de 2018. 

 
 

1.6 ANÁLISE DO INVESTIMENTO EXTERNO DA UE: REGULAMENTO ENTRA EM VIGOR  

A 10 de Abril de 2019, entrou oficialmente em vigor o novo quadro da UE para o controlo dos investimentos 

diretos estrangeiros. O novo modelo irá:  

 criar um mecanismo de cooperação em que os Estados-Membros e a Comissão possam trocar informações 

e suscitar preocupações relacionadas com investimentos específicos;  

 permitir que a Comissão emita pareceres quando um investimento represente uma ameaça à segurança 

ou ordem pública de mais de um Estado-Membro, ou quando um investimento possa prejudicar um projeto 

ou programa de interesse para toda a UE, como o Horizonte 2020 ou o Galileu; 

 incentivar a cooperação internacional na triagem de investimentos, incluindo a troca de experiências, 

melhores práticas e informações sobre questões de interesse comum. Fonte: CIP. 

 

1.7  CIMEIRA UE-CHINA: REEQUILIBRAR A PARCERIA ESTRATÉGICA  

Na segunda semana de Abril, realizou-se a 21ª Cimeira EU- China, em Bruxelas. A UE esforçar-se-á por 

estabelecer relações económicas mais equilibradas com a China e, ao mesmo tempo, prosseguir um 

empenhamento mais profundo nas questões globais e multilaterais, incluindo a reforma da Organização Mundial 

do Comércio. Para além da declaração conjunta da cimeira, que demonstra a amplitude e profundidade da 

cooperação UE-China, foram acordados na Cimeira vários outros resultados concretos, incluindo: 

  

 Um Memorando de Entendimento sobre um diálogo no domínio do regime de controlo dos auxílios estatais. 

 O Fair Review System Concorrente; 

 Um acordo sobre os termos de referência do Diálogo sobre a Política de Concorrência UE-China;  

 Uma declaração conjunta sobre a implementação da cooperação UE-China no domínio da energia;  

 Termos de Referência para um Estudo Conjunto para identificar os corredores de transporte ferroviário mais 

sustentáveis entre a Europa e a China.  

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

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20209_2019.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Anexo_of_20209_2019.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2055_en.htm


 

 
8 NEWSLETTER ANIMEE 

2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 
 

2.1 LISBON 2020 - XIII CONGRESSO REGIONAL EUROPEU DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE DIREITO 

DO TRABALHO E DA SEGURANÇA SOCIAL (ISLSSL) 

“Vivemos numa Era Digital. O fantástico progresso da robótica anuncia o declínio do trabalho humano – será este 

inevitavelmente substituído pelo trabalho dos robôs? Será este o fim do Direito do Trabalho? Que privacidade 

existirá neste novo mundo? Que proteção de dados pessoais na Era Digital? Que reflexos no tocante aos 

princípios da igualdade e da não discriminação? Que impactos na Segurança Social? Como irá o associativismo 

sindical responder aos novos desafios da Era Digital? Como se adaptará e sobreviverá o direito de contratação 

coletiva nesta nova era?” 

Estas e muitas outras questões mostram-se, a cada dia, mais prementes, à escala global. Estes serão os 

problemas e desafios a enfrentar no Congresso a realizar pela APODIT – Associação Portuguesa de Direito do 

Trabalho, nos dias 2 a 4 de Setembro de 2020, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, subordinado 

ao tema nuclear “Trabalho na Era Digital: que Direito?”. Aceda ao Programa e Inscrição aqui. 

 

2.2 OIT DIVULGA RELATÓRIO "SEGURANÇA E SAÚDE NO CENTRO DO FUTURO DO TRABALHO: 

TIRANDO PARTIDO DE 100 ANOS DE EXPERIÊNCIA" 

A Organização Internacional do Trabalho, por ocasião do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, divulga 

o relatório “Segurança e saúde no centro do futuro do trabalho: Tirando partido de 100 anos de experiência”, no 

qual analisa os 100 anos de trabalho dedicados à melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho 

(SST). O primeiro capítulo deste relatório faz uma retrospetiva da evolução destes conhecimentos ao longo do 

último século e do papel desempenhado pela OIT nessa matéria, desde a sua fundação em 1919. No contexto 

dos desafios no domínio da segurança e saúde no trabalho, o segundo capítulo do relatório analisa as tendências 

que operam mudanças no mundo profissional e o seu impacto na segurança e saúde no trabalho. Foca-se nos 

quatro principais fatores que operam transformações no mundo do trabalho – a tecnologia, a demografia, o 

desenvolvimento sustentável, incluindo as alterações climáticas, e as mudanças na organização do trabalho. 

Para cada um dos principais fatores de mudança, o relatório procura identificar oportunidades e desafios-chave 

para a SST, a prevenção e o controlo de riscos. O Capítulo 3 do relatório analisa a forma como a SST tem vindo 

a evoluir e a contribuir para garantir um futuro do trabalho seguro e saudável para todos. Aceda ao relatório aqui. 

 

2.3 RELATÓRIO “CHANGING BUSINESS AND OPPORTUNITIES FOR EMPLOYER AND BUSINESS 

ORGANIZATIONS” 

Segundo o Relatório “Changing Business and Opportunities for Employer and Business Organizations” da 

iniciativa do Bureau para as Atividades dos Empregadores (ACT/EMP) da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e da Organização Internacional dos Empregadores (OIE), o maior desafio que as empresas enfrentam diz 

respeito às competências necessárias para fazer face às rápidas mudanças do mundo do trabalho, obrigando as 

políticas, as empresas e as organizações de empregadores a inovar, a adaptarem-se e a tornarem-se mais 

flexíveis. O relatório assinala cinco tendências que alteram significativamente os modelos de gestão empresarial 

a nível mundial, independentemente da dimensão, do setor ou da região onde operam, a saber: a inovação 

https://lisbon2020congress.com/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_690142.pdf
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tecnológica, a integração económica à escala mundial, as alterações climáticas e a sustentabilidade, a evolução 

demográfica e geracional e a falta de mão-de-obra qualificada.  

Aceda ao Relatório aqui. 

 

2.4 MANUAL “GÉNERO E MUDANÇA  ORGANIZACIONAL” - OIT 

Este manual pretende fornecer um conjunto importante de recursos para quem procura gerir a mudança de uma 

forma inclusiva e para as pessoas que têm como objetivo promover a igualdade de género nas suas 

organizações. A primeira e a segunda partes pretendem descrever o contexto teórico e conceptual relativamente 

aos principais obstáculos à igualdade de género nas organizações. São também fornecidos instrumentos 

conceptuais e práticos que permitem aprofundar a compreensão acerca dos persistentes padrões de 

desigualdade de género a nível organizacional e de que modo os enfrentar. Este livro é, por isso, uma tentativa 

de unir a teoria e a prática, proporcionando os instrumentos teóricos, conceptuais e práticos para promover a 

igualdade de género a nível organizacional através de um processo planeado e muito participativo de gestão da 

mudança. Aceda ao Manual aqui. 

 

2.5 RELATÓRIO SOBRE PREVISÃO DE COMPETÊNCIAS 2018 – PORTUGAL  – CEDEFOP 

O relatório sobre previsão de competências do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 

Profissional resume as principais tendências futuras em termos de empregos e competências para Portugal até 

2030, perspetivando as tendências do emprego por sectores, grupos profissionais e níveis de ensino, bem como 

a evolução da idade ativa da população. Foi adotada uma metodologia comum e dados harmonizados, garantindo 

uma comparabilidade de resultados entre os Estados membros. As estimativas estão em linha com as previsões 

económicas oficiais da UE e as projeções em termos de população. Aceda ao Relatório aqui. 

 

2.6 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: COMISSÃO AVANÇA COM OS TRABALHOS SOBRE AS ORIENTAÇÕES 

DEONTOLÓGICAS 

Com base nos trabalhos do grupo de peritos independentes nomeado em junho de 2018, a Comissão lançou 

uma fase-piloto para assegurar o desenvolvimento e utilização na prática das orientações deontológicas para a 

Inteligência Artificial (IA). Os planos anunciados constituem uma das metas da estratégia para a IA, de abril de 

2018, que visa aumentar os investimentos públicos e privados para pelo menos 20 mil milhões de euros por ano 

durante a próxima década, disponibilizar mais dados, promover o talento e assegurar a confiança. 

A IA pode trazer benefícios para uma grande variedade de sectores, como os cuidados de saúde, o consumo de 

energia, a segurança dos veículos automóveis, a agricultura, as alterações climáticas e a gestão dos riscos 

financeiros. Pode igualmente ajudar a detetar as fraudes e ameaças no domínio da cibersegurança e permitir que 

as autoridades policiais possam combater mais eficazmente a criminalidade. No entanto, coloca também novos 

desafios para o futuro do trabalho e levanta questões de ordem jurídica e ética. 

A Comissão irá adotar uma abordagem em três fases: estabelecimento dos requisitos essenciais para uma IA 

fiável, lançamento de uma fase-piloto em grande escala para recolher as reações das partes interessadas e 

obtenção de um consenso internacional sobre uma IA centrada no ser humano.  

Saiba mais aqui. 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_679584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_682648.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1893_pt.htm
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 
 

3.1 PRIMEIRO REGULAMENTO ECODESIGN PÓS PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR 

Foi publicado o Regulamento (UE) 2019/424 da Comissão, de 15 de março de 2019, que estabelece os requisitos 

de conceção ecológica para servidores e produtos de armazenamento de dados nos termos da Diretiva 

2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que altera o Regulamento (UE) n.° 617/2013 da Comissão, 

que pode consultar aqui. É o primeiro regulamento ecodesign publicado após o Plano de Ação da União Europeia 

para a Economia Circular e, portanto, o primeiro a incorporar requisitos relativos à eficiência material, para além 

dos requisitos relativos à eficiência energética.  

 

3.2  AGENDAS REGIONAIS DE ECONOMIA CIRCULAR 

As cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) apresentaram recentemente, em 

Torres Vedras, os resultados do primeiro ano de trabalho no âmbito das agendas regionais de transição para a 

economia circular. Foi apresentado o trabalho desenvolvido na análise do metabolismo regional, assente em 

medidas quantificadas de fluxos de massa, energia e água que permitem compreender o potencial de 

circularidade das economias das regiões e, no futuro, desenhar cenários de desenvolvimento mais sustentável. 

Neste mesmo evento, o Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, salientou que, nos fundos 

comunitários para 2021-2027, os projetos a serem financiados pelos vários programas comunitários vão ter em 

conta questões relativas à eficiência energética e à economia circular. 

 

3.3 PARLAMENTO EUROPEU ADOPTA DIRETIVA DE PLÁSTICOS DE USO ÚNICO 

As regras relativas aos artigos de plástico de uso único e artes de pesca, que abordam os dez itens mais 

encontrados nas praias da UE, colocam a UE na vanguarda da luta global contra o lixo marinho. Estes produtos 

fazem parte da Estratégia de Plásticos da UE - a estratégia mais abrangente no mundo a adotar uma abordagem 

de ciclo de vida específica a um material, com a visão e objetivos de ter todas as embalagens plásticas colocadas 

no mercado da UE como reutilizáveis ou recicláveis até 2030. A diretiva adotada hoje pelo Parlamento Europeu 

é um elemento essencial do Plano de Ação para a Economia Circular da Comissão, uma vez que estimula a 

produção e utilização de alternativas sustentáveis que evitam o lixo marinho.  

 

3.4 COMPROMISSO GLOBAL NEW PLASTICS ECONOMY LANÇA RELATÓRIO PRIMAVERA DE 2019 

Detalhes de como marcas, governos e outras organizações estão a lidar com a poluição causada pelo plástico 

foram estabelecidos lado a lado pela primeira vez, no relatório publicado pela iniciativa New Plastics Economy 

da Ellen MacArthur Foundation, em colaboração com a ONU Environment. O relatório segue o lançamento do 

Compromisso Global da Nova Economia de Plásticos em outubro de 2018, que estabeleceu uma visão para 

interromper o desperdício de plástico e a poluição na fonte, aplicando os princípios da economia circular. Consulte 

o relatório e veja mais informação aqui. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0424&from=PT
https://newplasticseconomy.org/news/spring-2019-report?utm_source=All+Subscribers&utm_campaign=dff7d154e4-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_13_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_f507e40a10-dff7d154e4-87457849
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3.5 NOVA BROCHURA DA T&D EUROPE SOBRE DADOS VERSUS TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

A digitalização é um dos principais facilitadores para uma transição bem sucedida para um fornecimento de 

energia livre de emissões de carbono. Neste novo documento, a T&D Europe descreve como a digitalização e os 

dados ajudam a UE a atingir os seus objetivos energéticos e climáticos. São também fornecidas uma série de 

recomendações para moldar a estrutura legislativa e regulatória para a partilha de dados, que é um dos pré-

requisitos para tornar o sistema energético pronto para o futuro descarbonizado.  

 

3.6 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

Assinala-se a publicação dos seguintes diplomas no último mês: 

 

• Portaria n.º 98/2019, de 2 de abril, terceira alteração da Portaria n.º 349-B/2013, de 29 de novembro, alterada 

pela Portaria n.º 379-A/2015, de 22 de outubro, e pela Portaria n.º 319/2016, de 15 de dezembro, que define a 

metodologia de determinação da classe de desempenho energético para a tipologia de pré-certificados e 

certificados do SCE, bem como os requisitos de comportamento técnico e de eficiência dos sistemas técnicos 

dos edifícios novos e edifícios sujeitos a grande intervenção; 

 
• Decreto-Lei n.º 50/2019, de 16 de abril, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento 

(UE) 2016/1628, que estabelece os requisitos respeitantes aos limites de emissão de gases e partículas 

poluentes e à homologação de motores de combustão interna para máquinas móveis não rodoviárias. 

 

3.7 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:  

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 (REACH); 

 
Retificação do 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 (REACH); 

 

• Comunicações eletrónicas: Retificação da Decisão de Execução (UE) 2019/235 da Comissão, de 24 de janeiro 

de 2019, que altera a Decisão 2008/411/CE no respeitante à atualização de determinadas condições técnicas 

aplicáveis à faixa de frequências 3 400 -3 800  MHz; 

 

• Cibersegurança: Recomendação (UE) 2019/553 da Comissão, de 3 de abril de 2019, sobre a cibersegurança 

no setor da energia; 

https://www.tdeurope.eu/publicationss/brochures.html
https://dre.pt/application/file/a/121874491
https://dre.pt/application/file/a/121874491
https://dre.pt/application/file/a/121874491
https://dre.pt/application/file/a/121874491
https://dre.pt/application/file/a/121874491
https://dre.pt/application/file/a/122085265
https://dre.pt/application/file/a/122085265
https://dre.pt/application/file/a/122085265
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0328(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0328(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0328(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0328(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.135.01.0014.01.POR&toc=OJ:C:2019:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.135.01.0014.01.POR&toc=OJ:C:2019:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.135.01.0014.01.POR&toc=OJ:C:2019:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.135.01.0014.01.POR&toc=OJ:C:2019:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0235R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0235R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0235R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0553&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0553&from=PT
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• Resíduos perigosos: Decisão (UE) 2019/638 do Conselho, de 15 de abril de 2019, relativa à posição a tomar, 

em nome da União Europeia na décima quarta reunião da Conferência das Partes no respeitante a determinadas 

emendas aos anexos II, VIII e IX da Convenção de Basileia sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de 

resíduos perigosos e sua eliminação; 

 

• Gases fluorados:  

Regulamento de Execução (UE) 2019/661 da Comissão, de 25 de abril de 2019, destinado a garantir o 

bom funcionamento do registo eletrónico de quotas para colocação de hidrofluorocarbonetos no mercado; 

Aviso às empresas que pretendam importar ou exportar substâncias regulamentadas que empobrecem 

a camada de ozono para ou a partir da União Europeia em 2020 e às empresas que pretendam produzir 

ou importar essas substâncias com vista a utilizações laboratoriais ou analíticas essenciais em 2020. 

 

4. Vida Associativa 
 
4.1 ANIMEE PARTICIPA NO PRIMEIRO FÓRUM DA ILO SOBRE TRABALHO DIGNO NA GESTÃO DE 

RESÍDUOS DE EEE 

O Serviço de Tecnologia Industrial representou a CIP no primeiro Global Dialogue Forum on Decent Work in the 

Management of Electrical and Electronic Waste (E-waste), reunião tripartida entre empregadores, trabalhadores 

e Governos promovida pela OIT – Organização Internacional do Trabalho.  

 
A reunião teve lugar entre 9 e 11 de abril, em Genebra, Suíça. O objetivo deste Fórum Global de Diálogo foi 

discutir questões atuais e emergentes relacionadas com a promoção do trabalho digno na gestão de resíduos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (EEE), para adotar pontos de consenso, incluindo recomendações para 

ações futuras da OIT e dos seus membros. Veja os pontos de consenso atingidos e mais informação aqui. 

 

4.2 EURISTASKFORCE 

A EURIS Taskforce é um órgão consultivo sobre os impactos potenciais das alterações nas relações entre o 

Reino Unido e a UE, auscultado pelo Governo, fabricantes e media do Reino Unido. Representa os fornecedores 

de produtos industriais abrangidos pelo Mercado Único e cobre setores responsáveis por mais de 25% da 

totalidade das exportações e importações britânicas. 

  
A EURIS tem como membros 13 associações comerciais, entre os quais a BEAMA (Fabricantes de sistemas e 

produtos de infraestruturas elétricas), a GAMBICA (tecnologias de instrumentação, controlo e automação), a 

Associação de Energias Renováveis, a Associação de Tecnologias de Produção, a Associação dos Industriais 

da Iluminação ou a Associação Britânica de Cabos. 

 

Dada a sua natureza, a EURIS tem procurado atuar no sentido de que fabricantes e fornecedores do Reino Unido 

consigam aferir o potencial de crescimento ao longo de todo o processo do Brexit. Saiba mais aqui.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0638&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0638&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0638&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0638&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0661&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0661&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0424(04)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0424(04)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0424(04)&from=PT
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_666550/lang--en/index.htm
http://www.euristaskforce.org/
http://www.euristaskforce.org/
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

Maio 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 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 - Pagamento, até ao dia 20, mediante apresentação 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 31, envio ou confirmação, caso esteja abrangido pela declaração automática, por transmissão 
eletrónica de dados da declaração de rendimentos modelo 3 de IRS e respetivos anexos: Categorias A (trabalho 
dependente), B (empresariais e profissionais), E (capitais), F (prediais), G (mais-valias) ou H (pensões). Se 
tiverem auferido rendimentos destas categorias no estrangeiro, juntarão à declaração o Anexo J. Se tiverem 
Benefícios Fiscais apresentarão, em conjunto com a declaração de rendimentos, o Anexo H. 
 
4 - Até ao dia 31: 
 

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 e F (quando os 
montantes anuais forem iguais ou superiores a € 10 000 e não estejam sujeitos a taxas liberatórias) e E. 
 
2 - Retenção do IRS pelas entidades que devam rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. 

 
3 - Entrega da DEC. Modelo 18, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades emitentes de vales 
de refeição e outros títulos de compensação extrasalarial. 

 
5 - Entrega pelos sujeitos passivos de IRS que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada, cujo 
período de tributação corresponde ao ano civil, durante Maio e até 15 de Julho da Declaração Anual de 
Informação Empresarial Simplificada, via Internet, com os correspondentes anexos. 
 
A IES é apresentada anualmente, nos seis meses posteriores ao termo do exercício económico. Considera-se 
como data de apresentação da IES a da respetiva submissão por via eletrónica. 
 
7 - Durante Maio e até ao fim Julho, entrega da Declaração Modelo 31 via Internet, pelas entidades devedoras 
dos rendimentos sujeitos a retenção na fonte a taxas liberatórias cujos titulares beneficiem de isenção, dispensa 
de retenção ou estejam sujeitos a taxa reduzida e sejam residentes em território português. 
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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 - 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. 
 
 

2 - Até ao dia 15 (regime normal-trimestral): 
 

1 - Remessa, por transmissão eletrónica de dados, da declaração periódica relativa ao 1.º trimestre de 2019, 
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. 

 
 
3 - Até ao dia 20: 
 

1 - 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 art.º 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 Modelo P2 ou da guia 1074, pelos retalhistas sujeitos ao regime de tributação 
previsto no artigo 60.º do CIVA, consoante haja ou não imposto a pagar, relativo ao 1.º trimestre. 
 

4 - Durante este mês, 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 pais terceiro (neste caso 
em suporte 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. 
 
 
5 - Durante este mês e até ao dia 1 de outubro, entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de 
restituição do IVA pelos sujeitos passivos do imposto suportado, no ano civil anterior, noutro Estado Membro ou 
pais terceiro (neste caso em suporte papel), desde que o montante a reembolsar seja igual ou superior a €50, tal 
como refere o Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de agosto. 
 
 
 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas:  
 
1 - Pagamento, até ao dia 20, mediante apresentação da declaração de retenções (Internet, Tesourarias de 
Finanças ou CTT), das importâncias deduzidas por retenção na fonte de IRC, nos termos do artigo 94º do CIRC, 
durante o mês anterior. 
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2 - Até ao dia 31:  
 

1 - Entrega via Internet, da declaração periódica de rendimentos modelo 22 relativa ao exercício de 2018, 
pelas entidades sujeitas a IRC cujo período de tributação corresponda ao ano civil. 
 
2 - Pagamento, do valor correspondente á diferença entre o imposto total calculado (Modelo 22) e as 
importâncias já entregues por conta. 
 
3 - Entrega via Internet, durante este mês e até 15 de julho, da IES pelas entidades sujeitas a IRC cujo período 
de tributação corresponda ao ano civil. 

 
4 - 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). 

 
 

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. 
 
 
 
Imposto Municipal sobre Imóveis: 

Até ao fim do mês, pagamento da totalidade do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referente ao ano anterior, 
se igual ou inferior a € 100,00 ou da 1.ª prestação, se superior. 

 

 
 


