
 

 
1 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

 

 
NESTA EDIÇÃO: 
 
 
 
I. EM DESTAQUE 

Síntese de Conjuntura 
Setor Elétrico e Eletrónico 
Janeiro-Abril 2020 
 
 
 
 

 

II. ÁREAS DE INFORMAÇÃO 

1. Economia e Fiscalidade 
2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 
3. Tecnologia Industrial e Ambiente 
4. Vida Associativa 

 
 
 

 
III. CALENDÁRIO FISCAL 

Maio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter Mensal 
 
Propriedade e Edição: 
ANIMEE – Associação Portuguesa das Empresas do Sector Eléctrico e Electrónico 
Av. Guerra Junqueiro, 11, 2º Esq. 1000-166 LISBOA 
Telef.: 21 843 71 10 | Fax: 21 840 75 25 | e-mail: animee@animee.pt 

 2019 

mailto:animee@animee.pt


 

 
2 NEWSLETTER ANIMEE 

I. EM DESTAQUE  

Síntese de Conjuntura 
Setor Elétrico e Eletrónico 
Janeiro-Abril 2020 
 
 
 

O Impacto do COVID-19 na atividade das empresas  
 
Face ao enorme e inédito impacto que se tem estado a viver em todo o Mundo devido à epidemia do COVID-19, 

a CIP desenvolveu ainda em finais de março um inquérito para aferir o impacto da situação epidemiológica na 

atividade das empresas e das associações empresariais. 

 
Como tal, a ANIMEE sintetizou as repostas a esse mesmo Inquérito ao longo de 3 semanas, veiculando 

resultados setoriais mas também problemas específicos das empresas associadas, a fim de favorecer a atuação 

rápida da CIP em benefício do setor. 

 
Tendo em conta que muitas empresas anteciparam o impacto do confinamento e redução/paragem de atividade 

em toda a Economia a nível mundial, os resultados que se seguem evidenciam o impacto sentido no final do mês 

de Março e ao longo das três primeiras semanas do mês de abril, num cenário de incerteza e rapidez de 

acontecimentos sem precedentes. 

 
No final deste mês, em que se ensaia um regresso muito progressivo de vários setores da economia à atividade 

em Portugal, em paralelo com os parceiros europeus e países terceiros, a ANIMEE congratula-se, ainda assim, 

pelo facto da Indústria ter sido um dos setores (comparativamente) menos afetados, graças à forma responsável 

e resiliente com que a maioria das empresas lidou (e está a lidar) com tão grave cenário. 

 
 

*   *   *   *   *   *   *   *  * 
 
 

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 4 e refletem o impacto sentido/previsto no período que decorreu, sensivelmente, 
entre meados de março e final de abril. 
 
 

  

Pouco significativo ou nulo 4 

Moderado 3 

Forte 2 

Muito forte 1 
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1. Dificuldades no abastecimento/importações sentidas na empresa 

 
1.1 Impacto sentido actualmente: 2,9 

A maior parte das empresas reportou-o como moderado. Tendo feito de planos de contingência para continuar 

a atividade produtiva em segurança (fábricas e/ou armazéns, nalguns casos) e colocado os restantes 

colaboradores em teletrabalho, tendo feito stocks de segurança e não acusando ainda cancelamento de 

encomendas ou falta de pagamentos, nas primeiras semanas de abril, as empresas estavam expectantes mas o 

abrandamento ainda não tinha consequências de maior. 

 

1.2 Impacto esperado: 2,6 

A consciência da incerteza e rapidez com que o cenário se podia alterar a qualquer momento, dada a 

interdependência elevada das cadeias de valor num mundo globalizado, onde a paragem da economia se fez de 

uma forma tão rápida e generalizada, fez com que todos esperassem um impacto forte no final do mês. 

 
1.3 A empresa está a ser afetada por interrupção no abastecimento de produtos/serviços por 
parte dos fornecedores?* 

Se sim, em que produtos/serviços, e para cada um deles, em que país esse produto/serviço tem origem e 
descreva o problema. 

 
No final da 3ª semana de abril, cerca de 50% das empresas não haviam sido afetadas até à data. A outra metade 

das empresas inquiridas reportou atrasos na recepção de mercadorias vindas da China e outros países asiáticos 

(ex: Malásia), nomeadamente pelo atrasos nos transportes ou problemas logísticos causados pelas medidas dos 

governos locais no combate ao COVID-19. O tempo de entrega das mercadorias dos fornecedores foi, assim, 

alargado. 

 
Foi ainda referida a dificuldade em importar matérias-primas de países vizinhos como a Espanha, Itália e França, 

mas também de países mais distantes como a Turquia e a India. 

 

2. Redução da procura sentida pela empresa 

2.1 Impacto sentido actualmente 

2.1.1 por parte de clientes do mercado nacional: 2,9 

2.1.2 por parte de clientes  do mercado externo: 2,9 

 

2.2 Impacto esperado (2º trimestre) 

2.2.1 por parte de clientes do mercado nacional: 2,5 

2.2.2 por parte de clientes  do mercado externo: 2,7 

 
Na linha do anteriormente dito relativamente ao abastecimento de matérias-primas, também a procura de 

encomendas por parte dos clientes se mantinha nas primeiras semanas, antecipando-se, no entanto, uma maior 

quebra para o 2º trimestre, dada a incerteza de retoma de atividade, muito ligada à evolução e capacidade de 

controlo da epidemia quer em Portugal, quer nos países parceiros. 
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1.3 Outras áreas de dificuldades sentidas na empresa  
 
A. Tesouraria 
 
3.A.1 Impacto sentido atualmente: 3,0 
   
3.A.2 Impacto previsto no final de abril: 2,6 
 
3.A.3 Impacto previsto no final do ano: 2,2 
   
Um dos problemas mais temidos pelas empresas para o qual todas as associações empresariais têm alertado os 

respetivos Governos, tem sido a liquidez, uma vez que é esta que garante o fluxo de recebimentos e pagamentos 

entre clientes e fornecedores. Se no início de abril, 34 empresas reportavam ainda ter fundo de maneio, sendo o 

impacto moderado, as perpetivas de ver a situação agravada até final do mês eram admitidas pela generalidade. 

Face à imprevisibilidade da(s) retoma(s), dificilmente a 100% devido à ausência de uma vacina que a permita, é 

consensual que a tesouraria até final de 2020 seja uma das áreas mais afetadas das empresas, não obstante os 

vários fundos já criados pelos Governos e pela União Europeia para apoiar as empresas nesta crise tão atípica. 

 
B. Transportes / Logística / Alfândegas  

3.B.1 Impacto sentido atualmente: 2,9 

Foram poucas as ermpresas a reportar problemas neste domínio, pelo que o impacto sentido atualmente é 

moderado. 

 
3.B.2 A empresa está a ser afetada por bloqueios transfronteiriços de mercadorias (problemas 
c/ transportes, Alfândegas, etc)? 

Contudo, algumas empresas reportaram problemas com mercadorias vindas da China (voos cancelados ou 

transporte marítimo atrasado). 

 

C. Perturbações decorrentes da ausência de trabalhadores 

3.C Impacto sentido atualmente: 3,4 

Apenas 11 das 49 empresas inquiridas suspenderam a atividade parcialmente, tipicamente pessoal da produção 

ou assistência técnica no local. As restantes mantiveram a atividade produtiva a 100%, colocando as restantes 

funções em teletrabalho. 

3 empresas recorreram a 1 a 2 semanas de férias, tendo regressado à atividade. Duas colocaram a hipótese de 

entrar em lay-off em Maio. 

 
D. Medidas protecionistas recentes adotadas pelos mercados externos 

3.D.1 Impacto sentido atualmente: 3,3 

3.D.2 Alguns países estão a adotar medidas de restrição nas exportações de det. produtos 
(relacionados c/ setor da saúde e não só). 

Cerca de 5 empresas apontaram dificuldades na importação de material de proteção para laborar em segurança, 

desde EPIs a álcool e gel desinfetante. Algumas recorreram à produção interna de viseiras/máscaras. Como tal, 

o impacto sentido foi moderado. 
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4. Suspensão de atividade relacionada com a epidemia 

4.1 A atividade da empresa foi suspensa total ou parcialmente? 

A esmagadora maioria das empresas (38 das 49 inquiridas) manteve a atividade quase a 100%, colocando as 

funções não produtivas (e passíveis de o ser) em teletrabalho; nalguns (poucos) casos, recorreram a férias para 

fazer face a uma diminuição de atividade, preparando uma readaptação no regresso. As que se mantiveram em 

atividade puseram em prática planos de contingência para evitar a paragem da produção, assegurando condições 

de segurança a todos os colaboradores. 

As empresas com fábricas em funcionamento aplicaram planos de contingência centrados em evitar 

contaminação e/ou contágio, investindo em material de proteção, distanciamento social, limpeza/desinfeção 

reforçada, menos turnos, impedimento de acesso à fábrica por parte de pessoal não produtivo, como clientes ou 

inspectores, entradas controladas de camiões com motoristas protegidos, etc.  

 

4.2 Estimativa do número de trabalhadores afetados: 10192 

O número de trabalhadores afetados corresponde, na sua esmagadora maioria, a pessoas colocadas em lay-off, 

e os restantes, a cerca de 4 infetados e pessoas em casa a dar assistência à família. Existem ainda casos de 

fábricas com um turno de pessoal de reserva em casa para o caso de haver infeção nos turnos actualmente em 

laboração. 

 
Nota: A fim de ter uma visão do sucedido noutros setores da economia como um todo, sugerimos a consulta no 

Portal do INE, do DESTAQUE - COVID-19: acompanhamento do impacto da pandemia nas empresas. Na terceira 

semana de inquirição, os resultados confirmaram os desenvolvimentos identificados, com poucas diferenças 

relativamente à primeira edição deste inquérito levado a cabo pelo INE e pelo Banco de Portugal. A CIP elaborou 

um resumo dos resultados do inquérito. 

 

2. CONJUNTURA PORTUGUESA 

O Banco de Portugal (BdP) publicou a 12 de março projeções para economia portuguesa. Sabemos agora que 

por volta dessa data empresas e pessoas preparavam-se para entrar em confinamento e/ou suspender a 

atividade em Portugal, sendo meados de março um marco possível para observar a paragem abrupta da atividade 

económica no nosso país (que já decorria e se foi estendo a outros países em todo o mundo), pelo que as 

previsões à data estavam longe de incorporar o efeito dos acontecimentos das semanas que se seguiram, até 

porque as medidas tomadas pelo Governo português e pela UE para fazer face à crise foram sendo conhecidas 

ao longo deste último mês, e naturalmente decisivas para prever impacto na situação económica das famílias e 

das empresas.  

 
Como tal, de entre várias fontes de informação possíveis e conferências assistidas que tiveram lugar em abril no 

sentido de se avaliar e tentar prever o impacto económico do COVID na economia, optámos pelas projeções e 

análise do Forecasting Lab/NECEP da Católica Lisbon, apresentadas pelo economista e Professor Associado 

Borges de Assunção, sob o tema “2020: A Odisseia da Economia Portuguesa no Grande Confinamento”. 

 
 

http://mkt.cip.org.pt/go/3c040360e-18caf9dccf336c8527-851b574acdc7ed3080c0702ewe1N9Te4q2e6Oezc
http://mkt.cip.org.pt/go/3c040360e-18caf9dccf336c8527-851b574acdc7ed3080c0702ewe1N9Te4q2e6Oezd
https://www.facebook.com/catolicalisbonbusinesseconomics/videos/272008160479437/
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Alguns destaques da apresentação: 

- a maior interdependência de Portugal face à evolução das economias europeias 

- a previsível grande queda de emprego no 2º trimestre: cerca de 1 milhão de trabalhadores em lay-off e+ de 

160 000 trabalhadores independentes com quebra de atividade e + de 170 000 trabalhadores em apoio familiar 

ou isolamento profilático. A imprevisibilidade da evolução do lay-off até ao final do 2º trimestre torna difícil prever 

a evolução do PIB nesse mesmo período, mas atendendo à relação usual entre emprego e evolução de PIB, num 

cenário otimista, assistir-se-á, no mínimo, a uma contração de -10% do PIB no 2º trimestre. 

- a perspetiva do FMI para a economia portuguesa, comparando o ano de 2019 com o ano de 2020, antes e pós-

choque COVID-19, ao nível de alguns dos principais indicadores macro-económicos: 

 

Principais indicadores 
2019 2020  

antes 

2020 

depois 

Crescimento do PIB a preços constantes (%) 2,2 1,6 -8,0 

Taxa de inflação (%)                  0,3 1,2 -0,2 

Taxa de desemprego (%)               6,5 5,6 13,9 

Saldo orçamental (% PIB) 0,2 0,1 -7,1 

Dívida pública bruta ((% PIB) 117,6 114,8 135,0 

 
Fonte: FMI e NECEP 

 
 

Estas previsões apontam para uma queda de 8,0% do PIB real e subida da taxa de desemprego para 13,9%, 

uma evolução apenas parcialmente revertida em 2021. Nas contas públicas é previsto um défice de 7,1% do PIB 

em 2020. 

 

 

Cenários de Crescimento 

     do PIB em Portugal 

2019 2020  

 

2021  

Central 2,2 -10,0 -4,1 

Pessimista               2,2 -20,0 -10,6 

Otimista               2,2 -4,0 2,2 

 
Fonte: NECEP 

 

O NECEP vai um pouco mais longe apontando no seu cenário central para uma queda do PIB de -10%. 
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3. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

PIB 2019 2020 2021 

MUNDO  2,9 -3,0 5,8 

EUA  2,3 -5,9 4,7 

UE – ZONA EURO 1,2 -7,5 4,7 

Alemanha 0,6 -7,0 5,2 

França 1,3 -7,2 4,5 

Espanha 2,0 -8,0 4,3 

Itália 0,3 -9,1 4,8 

Reino Unido 1,4 -6,5 4,0 

PORTUGAL 2,0 -8,0 5,0 

Angola 0,0 1,1 1,1 

Brasil 1,1 -5,3 2,9 

China 6,1 1,2 9,2 

India 4,2 1,9 7,4 

Japão 0,7 -5,2 3,0 

Rússia 1,3 -5,5 3,5 

Fonte: WEO FMI – Abril 2020 

Quanto à economia global, o FMI entende que esta vai encolher 3% em 2020 para depois recuperar quase 6% 

em 2021. Isto significa que a quebra será muito maior do que a contração económica registada durante a crise 

financeira global de 2008 e 2009, mas a retoma também será mais forte.  

 
A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, admitiu que os efeitos do novo coronavírus serão graves este ano 

face ao impacto da pandemia na economia mundial, exemplificando: "Há apenas três meses estimávamos este 

ano um crescimento positivo 'per capita' nos rendimentos em cerca de 160 dos nossos países membros. Hoje, 

contamos que perto de 170 nações tenham um crescimento negativo dos rendimentos 'per capita'”. 

 
Tal como é esperado, os países da Zona Euro deverão registar, em média, uma recessão de 7,5% este ano, uma 

contração acima da prevista para a economia mundial. Para 2021, o FMI estima uma recuperação de 4,7%. Entre 

as economias avançadas, as projeções apontam para uma recessão de 6,1% em 2020. A maioria das economias 

do grupo estão previstas contrair este ano, incluindo os Estados Unidos (–5,9%), Japão (–5,2%), Reino Unido (–

6,5%), Alemanha (–7,0%), França (–7,2%), Itália (–9,1%) e Espanha (–8,0 por cento). 

 
Na China, o caso será bastante diferente, prevendo o FMI que a economia chinesa ainda cresça este ano, 

1,2% e, já no próximo ano, cerca de 9,2% no PIB. 

 
Em 2021, o FMI estima uma recuperação parcial da economia, assumindo que os governos adotarão medidas 

adequadas e "coordenadas" e que a pandemia é contida no segundo semestre deste ano (com a retirada de 

medidas de confinamento a permitir reabrir comércios, restaurantes e uma retoma do turismo e do consumo). 

 

Serviço de Economia e Associativismo 
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1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1  RESULTADOS DO CONSELHO EUROPEU DE 23 DE ABRIL 

Os dirigentes Europeus saudaram o Roteiro Europeu para levantamento das medidas de contenção do COVID-

19, bem como o Roteiro comum para a Recuperação, e aprovaram o acordo do Eurogrupo com um pacote de 

540 mil milhões €, que deverá estar operacional até 1 de junho. Os líderes Europeus concordaram também na 

criação de um fundo de recuperação, cuja proposta será apresentada pela Comissão. Segundo as conclusões 

do Presidente do Conselho, o Quadro Financeiro Plurianual deverá ser ajustado para responder às propostas da 

Comissão. A CIP publicou um comunicado felicitando os avanços na resposta à crise. Fonte: CIP 

 

1.2  RESPOSTA GLOBAL AO CORONAVÍRUS:  

No seguimento do acordo estabelecido na reunião dos G20 em 26 de março, a UE compromete-se a lançar uma 

iniciativa em conjunto com parceiros internacionais, para recolha de fundos para o desenvolvimento do acesso 

eficiente, seguro e generalizado a diagnósticos, terapias e vacinas contra o coronavírus. A Resposta Global ao 

Coronavírus terá início a 4 de maio e espera angariar 7,5 mil milhões €. Fonte: CIP 

 

1.3 2,7 MIL MILHÕES PARA O SETOR DA SAÚDE NA EUROPA 

A Comissão Europeia propôs a ativação do Instrumento de Apoio de Emergência da UE no valor de 2,7 mil 

milhões €, já aprovada pelo Conselho. Numa primeira fase, o instrumento contribuirá para o financiamento de 

necessidades urgentes de material médico, tais como máscaras e ventiladores, o transporte de equipamento 

médico e de doentes em regiões fronteiriças, o recrutamento de pessoal de saúde adicional que pode ser 

destacado por toda a União, bem como a construção de hospitais de campanha. Fonte: CIP 

 

1.4 AUXÍLIOS ESTATAIS 

A Comissão aprovou um regime português de 140 milhões €, ao abrigo do Quadro Temporário, dos quais 50 

milhões € se destinam ao financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento (I&D) e instalações para 

testes de coronavírus, e 90 milhões € são destinados ao financiamento da produção de produtos relevantes para 

o combate ao surto do coronavírus. O apoio público assumirá a forma de subvenções diretas, estando o regime 

aberto a todas as empresas de todos os setores. Os projetos de investimento terão de ser concluídos no prazo 

de seis meses após a data de concessão do auxílio. Fonte: CIP 

 

 1.5 8 MIL MILHÕES PARA 100 MIL PMES 

 A Comissão Europeia desbloqueou mil milhões € do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), 

que servirão de garantia ao Fundo Europeu de Investimento (FEI). Este montante irá permitir ao FEI emitir 

garantias especiais para incentivar os bancos a fornecer liquidez a pelo menos 100 mil PMEs europeias 

correspondendo a um financiamento estimado em 8 mil milhões €. Principais características das garantias são: 

acesso mais rápido e simplificado à garantia do FEI; cobertura de risco até 80% das perdas potenciais em 

empréstimos individuais, concessão de condições mais flexíveis, entre outras.  

Entretanto, a CIP e o ISCTE lançaram na última semana de abril um Inquérito com o objetivo de aferir ao longo 

das próximas semanas, a efetiva necessidade e eficácia do acesso das empresas portuguesas ao financiamento 

http://mkt.cip.org.pt/go/f15cd34de2b262a835-af7ca5b7446cab8f4c39a6e3608-26cc8eHe1N9Te4o1e6IeyA
http://mkt.cip.org.pt/go/f15cd34de2b262a835-af7ca5b7446cab8f4c39a6e3608-26cc8eHe1N9Te4o1e6IeyB
http://mkt.cip.org.pt/go/f15cd34de2b262a835-af7ca5b7446cab8f4c39a6e3608-26cc8eHe1N9Te4o1e6IeyC
http://mkt.cip.org.pt/go/f15cd34de2b262a835-af7ca5b7446cab8f4c39a6e3608-26cc8eHe1N9Te4o1e6IeyD
http://mkt.cip.org.pt/go/f15cd34de2b262a835-af7ca5b7446cab8f4c39a6e3608-26cc8eHe1N9Te4o1e6IeyF
http://mkt.cip.org.pt/go/f15cd34de2b262a835-af7ca5b7446cab8f4c39a6e3608-26cc8eHe1N9Te4o1e6IeyL
http://mkt.cip.org.pt/go/f15cd34de2b262a835-af7ca5b7446cab8f4c39a6e3608-26cc8eHe1N9Te4o1e6IeyM
http://mkt.cip.org.pt/go/f15cd34de2b262a835-af7ca5b7446cab8f4c39a6e3608-26cc8eHe1N9Te4o1e6IeyN
http://mkt.cip.org.pt/go/f15cd34de2b262a835-af7ca5b7446cab8f4c39a6e3608-26cc8eHe1N9Te4o1e6IeyN
http://mkt.cip.org.pt/go/ada00-c8ebabdd05f4-20-d-cb3dd-c20d55ad5b1e3608-26cc8eHe1N9Te4h9e6kexs
http://mkt.cip.org.pt/go/ada00-c8ebabdd05f4-20-d-cb3dd-c20d55ad5b1e3608-26cc8eHe1N9Te4h9e6kext
http://mkt.cip.org.pt/go/ada00-c8ebabdd05f4-20-d-cb3dd-c20d55ad5b1e3608-26cc8eHe1N9Te4h9e6kexu
http://mkt.cip.org.pt/go/ada00-c8ebabdd05f4-20-d-cb3dd-c20d55ad5b1e3608-26cc8eHe1N9Te4h9e6ketk
http://mkt.cip.org.pt/go/adf-b496e5d8-c0b88-2db2c0a8f-f96b9b50-b-4e3608-26cc8eHe1N9Te4abe5reuN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetH6rAane2o5VX60fT2n1uFJdrxp_qRvYBtIxpUEQwP3V9Rw/viewform
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bancário. A ANIMEE reforça o pedido de participação das empresas associadas neste Inquérito que está 

também a ser veiculado através dos seus canais (email). Fonte: CIP 

 
1.6 INICIATIVA ESCALAR  

Em colaboração com o Fundo Europeu de Investimento (FEI), a Comissão lançou a iniciativa ESCALAR que 

disponibiliza até 1,2 mil milhões € para apoiar o capital de risco e o financiamento para o crescimento de empresas 

europeias promissoras.  Esta é uma das iniciativas anunciadas na nova estratégia para as PME para melhorar o 

acesso das PME a financiamento. Os gestores de fundos interessados podem participar respondendo ao convite 

à manifestação de interesse publicado pelo FEI. Fonte: CIP 

 

1.7 CARTA AO COMISSÁRIO P/ ECONOMIA SOBRE O IMPACTO DO COVID-19 NAS ALFÂNDEGAS 

A BusinessEurope assinala e tipifica os problemas que as empresas enfrentam atualmente nas fronteiras, 

defende a suspensão temporária de direitos aduaneiros para facilitar a importação de produtos críticos para a 

saúde e um conjunto de medidas na área aduaneira relacionadas com o adiamento de pagamentos e a 

flexibilização de procedimentos. Fonte: CIP 

 

1.8 APROVADO O PLANO DE AÇÃO PARA A TRANSIÇÃO DIGITAL 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 2020-04-21 

 

1.9 WEBSITE DÁTEMPO DE ESPERA NA PASSAGEM DE FRONTEIRAS NA UE EM TEMPO REAL  

Tal como noticiado a 17 de abril na página da ANIMEE abril, a palataforma sixfold disponibiliza no seu website 

informação real e atualizada sobre o tempo de espera na travessia de fronteiras na Europa, agora ainda mais 

útil para monitorizar eventuais problemas decorrentes das restrições impostas pelo COVID-19. 

 

1.10 CIP CENTRALIZA TODA A INFORMAÇÃO SOBRE O COVID-19 NO SEU SITE 

Relembramos que toda a informação da CIP relativa ao COVID - 19 está concentrada no seu site em COVID - 

19 - Informação às Empresas, sendo objeto de flash informativos específicos, que a ANIMEE tem igualmente 

veiculado aos seus Associados, de acordo com o interesse e premência para os departamentos específicos das 

empresas associadas.  

 

1.11 GUIA DE PERGUNTAS & RESPOSTAS SOBRE NOVAS MEDIDAS DO PORTUGAL 2020 EM 

RESPOSTA AO COVID-19  

De acordo com informação do Portugal 2020, poderá consultar  o Guia de Perguntas & Respostas sobre as novas 

Medidas do Portugal 2020 para combater os impactos da COVID-19. 

 

1.12 COMISSÃO EUROPEIA ADOPTA PACOTE NO DOMÍNIO BANCÁRIO PARA FACILITAR CONCESSÃO 

DE EMPRÉSTIMOS A FAMÍLIAS E EMPRESAS NA UE 

O objetivo deste pacote é assegurar que os bancos podem continuar a emprestar dinheiro a fim de apoiar a 

economia e ajudar a atenuar o enorme impacto económico do coronavírus. Inclui uma comunicação interpretativa 

sobre os quadros contabilístico e prudencial da UE, bem como alterações específicas das regras bancárias da 

UE, que constituem «soluções rápidas». Saiba mais aqui.  

http://mkt.cip.org.pt/go/adf-b496e5d8-c0b88-2db2c0a8f-f96b9b50-b-4e3608-26cc8eHe1N9Te4abe5reuU
http://mkt.cip.org.pt/go/adf-b496e5d8-c0b88-2db2c0a8f-f96b9b50-b-4e3608-26cc8eHe1N9Te4abe5reuV
http://mkt.cip.org.pt/go/adf-b496e5d8-c0b88-2db2c0a8f-f96b9b50-b-4e3608-26cc8eHe1N9Te4abe5reuW
http://mkt.cip.org.pt/go/adf-b496e5d8-c0b88-2db2c0a8f-f96b9b50-b-4e3608-26cc8eHe1N9Te4abe5reuW
http://mkt.cip.org.pt/go/adf-b496e5d8-c0b88-2db2c0a8f-f96b9b50-b-4e3608-26cc8eHe1N9Te4abe5rev0
http://mkt.cip.org.pt/go/70dfa870edc-a6477725d1-31c4b724990a00c276efff77104fceIe1N9Te4mfe6Feyt
https://covid-19.sixfold.com/
http://mkt.cip.org.pt/go/c-90d173efdf8af9d533b62d7d27-a701016d20-4efff77104fceIe1N9Te4fqe67ep8
http://mkt.cip.org.pt/go/c-90d173efdf8af9d533b62d7d27-a701016d20-4efff77104fceIe1N9Te4fqe67ep8
http://mkt.cip.org.pt/go/3db9dba6e560cf6d6436d359500-ff489d1-b30aaefff77104fceIe1N9Te4q1e6Neza
http://mkt.cip.org.pt/go/3db9dba6e560cf6d6436d359500-ff489d1-b30aaefff77104fceIe1N9Te4q1e6Nezb
http://mkt.cip.org.pt/go/3db9dba6e560cf6d6436d359500-ff489d1-b30aaefff77104fceIe1N9Te4q1e6Nezf
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 

2.1 COVID-19: COMISSÃO EUROPEIA COMBATE DESINFORMAÇÃO 

A Comissão Europeia disponibiliza uma página dedicada ao combate à desinformação e à propagação de 

informações falsas e enganadoras, no que se refere ao surto de COVID-19. Esta página foi criada pela Comissão, 

que contribui assim para o esforço conjunto de divulgação de informações apenas de fontes fidedignas. 

 

2.2 ACT DISPONIBILIZA RECOMENDAÇÕES PARA ADAPTAR OS LOCAIS DE TRABALHO E PROTEGER 

OS TRABALHADORES 

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em articulação com a Autoridade para as Condições 

de Trabalho e a Direção-Geral da Saúde, publicou “19 Recomendações para Adaptar os Locais de Trabalho 

e Proteger os Trabalhadores”. O documento, apresentado no webinar “Locais de Trabalho Seguros em Tempos 

de COVID-19”, que se realizou no passado dia 28 de abril, dia de celebração do Dia Nacional de Prevenção e 

Segurança no Trabalho, inclui recomendações sobre precauções antes do regresso ao trabalho presencial, sobre 

segurança e saúde no local de trabalho, sobre viagens de trabalho, trabalho prestado em veículos e deslocações 

de e para o trabalho, adaptação ao teletrabalho e deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores e diálogo 

social na prevenção da pandemia Covid-19. Aceda às 19 Recomendações aqui. 

 

2.3 CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA DISPONIBILIZA BOAS PRÁTICAS PARA 

TELETRABALHO 

O Centro Nacional de Cibersegurança, centro coordenador operacional e autoridade nacional especialista em 

matéria de cibersegurança, disponibiliza um conjunto de Boas Práticas a utilizar no âmbito do trabalho a partir 

de casa, desde o contexto de aulas não presenciais até reuniões, passando por cuidados a ter no download de 

apps e outros comportamentos defensivos que devem ser especialmente adotados neste período. Porque ao 

trabalharmos fora do contexto físico da nossa organização tornamos os sistemas e a gestão da informação mais 

vulneráveis, visto estarmos mais expostos a terceiros, quer em termos físicos, quer digitais, o CNS disponibiliza 

um conjunto de boas práticas visando garantir a cibersegurança do teletrabalho ou trabalho à distância. Aceda 

às Boas Práticas de Cibersegurança em Teletrabalho aqui. 

 

2.4 CORONAVÍRUS: ORIENTAÇÕES DA UE PARA UM REGRESSO SEGURO AO LOCAL DE TRABALHO 

Como garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores no regresso ao local de trabalho? Muitos empregadores 

estão a debater-se com esta importante questão à medida que os países da UE planeiam ou põem em prática 

um regresso progressivo ao trabalho no contexto da COVID-19. Para responder a este problema, a Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) emitiu orientações sobre o regresso ao trabalho. 

As orientações incluem ainda ligações para informações nacionais sobre profissões e setores específicos. As 

orientações elaboradas pela EU-OSHA em cooperação com a Comissão Europeia beneficiaram igualmente dos 

contributos do Comité Consultivo tripartido para a Segurança e a Saúde no Trabalho e do Comité dos Altos 

Responsáveis da Inspeção do Trabalho. Serão atualizadas regularmente com informações fiáveis em função da 

evolução da situação. Aceda às Orientações sobre COVID-19: REGRESSO AO LOCAL DE TRABALHO 

/Adaptar os locais de trabalho e proteger os trabalhadores aqui. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_pt
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-280420.pdf
https://www.cncs.gov.pt/recursos/boas-praticas/
https://www.cncs.gov.pt/content/files/boas_prticas_de_cibersegurana_em_teletrabalho.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
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2.5 OIT – COVID 19: PREPARAR O REGRESSO AO TRABALHO EM SEGURANÇA 

À medida que aumenta a pressão sobre os países para aliviar as restrições de confinamento, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) instou os governos a tomar medidas para prevenir e controlar a COVID-19 no 

local de trabalho, com envolvimento ativo e diálogo com as entidades empregadoras e organizações de 

trabalhadores. Todas as entidades empregadoras precisam de realizar avaliações de risco e garantir que os seus 

locais de trabalho cumprem os requisitos rigorosos de segurança e saúde no trabalho previamente definidos, 

para minimizar o risco de exposição à COVID-19 por parte de trabalhadores/as, segundo o relatório da OIT. Como 

ferramenta de gestão para implementar ações práticas com vista a mitigar a propagação da pandemia COVID-

19 no local de trabalho, a OIT disponibiliza uma  Lista de Verificação das Ações de Melhoria, cuja aplicação 

bem sucedida está dependente da cooperação entre entidades empregadoras, supervisores/as e 

trabalhadores/as para realizar mudanças positivas nos locais de trabalho e melhorar o planeamento e a resposta 

à COVID-19. Saiba mais aqui. 

 

2.6 OIT - COVID-19: RESPOSTA DOS SECTORES SOCIAIS E ECONÓMICOS  

A crise do COVID-19 tem um efeito devastador em todos os setores sociais e económicos. Numa série de 

sínteses setoriais, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) analisa o impacto da crise nos vários setores 

económicos, descrevendo também as medidas tomadas pelos governos, empregadores e trabalhadores para 

conter o vírus e limitar os danos às empresas, meios de subsistência e à economia em geral. Saiba mais aqui. 

Aceda também à síntese setorial da Indústria Automóvel aqui. 

 

2.7 DIRETRIZES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE DADOS DE LOCALIZAÇÃO E FERRAMENTAS DE CONTACT 

TRACING NO CONTEXTO DO SURTO DE COVID-19 

A CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados disponibiliza no seu site as “Diretrizes n.º 4/2020 sobre a 

utilização de dados de localização e ferramentas de contact tracing no contexto do surto de COVID-19”, adotadas 

pelo Comité Europeu de Proteção de Dados no passado dia 21 de abril de 2020. No documento, que contém em 

anexo um Guia de Análise das Aplicações de Rastreamento de Contacto, o CEPD sublinha que não se deve 

escolher entre uma resposta eficaz à atual crise e a proteção dos nossos direitos fundamentais: podemos 

alcançar ambos e, além disso, os princípios de proteção de dados podem desempenhar um papel muito 

importante na luta contra o vírus. A legislação europeia em matéria de proteção de dados permite a utilização 

responsável de dados pessoais para fins de gestão da saúde, assegurando simultaneamente que os direitos e 

liberdades individuais não sejam afetados no processo. Aceda ao Documento aqui. 

 

2.8 WEBINAR – TRABALHO E COVID-19 

A APODIT, em parceria com a AJJ, realizará no próximo dia 6 de maio de 2020, às 9:45, o Webinar “TRABALHO 

E COVID-19”. As inscrições são gratuitas e sujeitas à disponibilidade de vagas. Saiba mais aqui. 

 

2.9 RELATÓRIO ÚNICO - PRAZO DE ENTREGA SERÁ DIVULGADO OPORTUNAMENTE 

Conforme informação disponibilizada pela ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho, devido à situação 

atual, a data final de entrega do relatório único prevista para o dia 15 de abril é prolongada até nova data que 

oportunamente será divulgada. Saiba mais aqui. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms_742986.pdf
https://www.ilo.org/lisbon/sala-de-imprensa/WCMS_742989/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742203/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741343.pdf
https://www.cnpd.pt/home/orientacoes/Diretrizes_4-2020_contact_tracing_covid_with_annex_en_PT.pdf
https://apodit.com.pt/2020/04/27/webinar-trabalho-e-covid-19/
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Paginas/Relat%C3%B3rio%C3%BAnico-prazodeentregaser%C3%A1divulgadooportunamenteRelat%C3%B3rio%C3%BAnico-prazodeentregaser%C3%A1divulgadooportunamente.aspx
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 

Neste mês, como no anterior, têm prioridade todas as questões relacionadas com a resposta à situação devida 

ao SARS-CoV-2 (COVID-19). Todas as notícias não diretamente relacionadas, também importantes para o setor 

elétrico e eletrónico, são apresentadas de seguida. O mesmo princípio é seguido na elencagem da legislação 

portuguesa e europeia que é apresentada no fim do Capítulo 3, conforme habitual.  

 

3.1 COVID-19 - MEDIDAS APA 

Embora este assunto tenha já sido abordado na última newsletter, o website da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) tem agora uma página intitulada COVID-19 - medidas APA, que sintetiza todas as medidas em curso. Inclui 

a elencagem dos serviços essenciais da APA; os prazos prorrogados; os canais de atendimento nesta fase, as 

FAQ e as mensagens.  

 

3.2. COVID-19 - MEDIDAS PARA O SETOR DA ENERGIA 

A ERSE publicou dia 08 de abril, um Comunicado em que prolonga até 30 de junho as medidas excecionais e 

estabelece novas medidas para o setor da energia. No que respeita às empresas, alertamos para o conteúdo do 

Artigo 4.º do Regulamento de medidas excecionais no âmbito do SEN e do SNGN. De acordo com este 

Regulamento, as empresas que se encontrem em situação de crise nos termos do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 

26 de março, podem requerer aos seus fornecedores de eletricidade e de gás natural uma alteração temporária 

dos seus contratos (sem prejuízo da plena validade futura dos mesmos) no sentido de ajustamento dos encargos 

de potência ou capacidade para valores justificados pela situação de inatividade. 

 

3.3 COVID 19 E AMBIENTE – INQUÉRITO DO MAAC AO PRESIDENTE DA CIP 

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, solicitou a duas dezenas de 

personalidades portuguesas que se pronunciassem sobre o modo como podemos valorizar as questões da 

sustentabilidade ambiental na saída da crise provocada pelo Covid-19. Uma das personalidades foi o Presidente 

da CIP, António Saraiva. Veja mais aqui.  

 

3.4 COVID 19 E CONSULTAS À LEGISLAÇÃO PORTUGUESA E DA UE 

O STI da ANIMEE considera que as consultas sobre novos diplomas, regulamentos, diretivas e planos, entre 

outros, deveriam ser adiadas ou prolongadas no tempo. O próprio STI tem dificuldade em consultar com a devida 

atenção toda esta informação, nesta altura, bem assim como as empresas associadas que manifestam estar a 

passar pela mesma situação. Embora tal possa implicar um adiamento da entrada em vigor de novos 

procedimentos, estamos perante um motivo de força maior. Para mais, as alterações agora encontradas poderão, 

eventualmente, dar novas pistas às empresas quanto a caminhos a seguir no futuro  – em especial no que 

respeita à Economia Circular, Acordo Verde, Eficiência Energética e Material, Digitalização,etc. Contudo, não 

houve ainda tempo para cimentar essas novas estratégias, o que é mais uma razão para adiar as consultas de 

natureza mais abrangente. São exatamente da mesma opinião, no que respeita ao adiamento de prazos, a 

Business Europe e o CECAPI. Por sua vez, a T&D Europe tem opinião contrária.  

 

 

https://apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=1636
https://www.erse.pt/media/4q3axosu/comunicado-regulamento-covid-ii.pdf
https://www.erse.pt/media/d5fchtxs/regulamento_medidas_excecionais_sen_sngn.pdf
https://app.animee.pt/index.php/noticias/344-cip-ambiente-covid19
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3.5 RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS – RELATÓRIO 2019 

A Agência Portuguesa do Ambiente elaborou o relatório relativo às ocorrências ambientais comunicadas em 

2019, no âmbito do Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais, cuja divulgação se promove. 

Consulte aqui o Relatório. 

 
3.6 EFICIÊNCIA DE RECURSOS E ECONOMIA CIRCULAR NA EUROPA 2019 – RELATÓRIO DA AEA 

O relatório da Agência Europeia do Ambiente Resource efficiency and the circular economy in Europe 2019 — 

even more from less fornece uma visão geral e avalia os resultados de uma pesquisa envolvendo 32 países 

europeus da Rede Europeia de Informação e Observação Ambiental (Eionet) . O relatório observa que desde 

2016 houve uma mudança notável no foco das políticas, de melhorar a eficiência dos recursos para uma 

perspetiva mais ampla da economia circular. Espera-se que a mudança de foco se consolide ainda mais, já que 

uma ação mais ampla da UE está em andamento nesta área, especialmente com o recém-adotado Plano de 

Ação de Economia Circular da UE, que é uma das principais partes do Acordo Verde Europeu. 

 
3.7 CONSULTA PÚBLICA SOBRE AS METAS CLIMÁTICAS DA UE PARA 2030 

A Comissão Europeia lançou durante 12 semanas, até 23 de junho, uma consulta pública sobre metas climáticas 

da UE para 2030 ainda mais ambiciosas, e sobre as ações e políticas necessárias para alcançar uma maior 

redução das emissões de gases com efeito de estufa. Como parte do Pacto Ecológico Europeu, que constitui a 

estratégia de crescimento da Europa, a Comissão apresentará um estudo de impacto associado ao aumento das 

metas climáticas, pelo menos para, -50 % e -55 % (relativamente aos níveis registados em 1990). Uma vez 

acordadas as medidas, a Comissão proporá a sua inclusão na Lei Europeia do Clima. Os novos objetivos para 

2030 influenciarão a revisão de todos os diplomas relevantes até ao verão de 2021, incluindo a legislação em 

matéria de eficiência energética, energias renováveis, partilha de esforços e o regime de comércio de licenças 

de emissão da UE. Mais informação sobre a consulta e como participar aqui. A ANIMEE participará nesta 

consulta, pelo que receberá os comentários das empresas associadas. 

 
3.8 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

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

Diplomas diretamente relacionados com o COVID-19: 

• Portaria n.º 82-B/2020, de 31 de março, que procede à alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos 

Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência Energética, Segurança e Seletividade do Programa Operacional 

Mar 2020, para Portugal Continental; 

 
• Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, que estabelece um regime excecional e temporário para a conceção, 

o fabrico, a importação, a comercialização nacional e a utilização de dispositivos médicos para uso humano e de 

equipamentos de proteção individual;• Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020, de 14 de abril, que 

determina a adoção de medidas extraordinárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito da 

ciência e inovação;  

• Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que estabelece normas excecionais e temporárias destinadas à prática 

de atos por meios de comunicação à distância, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; 

https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Docs/Relatorio_RA_Ano2019_vrev.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/even-more-from-less
https://www.eea.europa.eu/publications/even-more-from-less
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://dre.pt/application/conteudo/130954770
https://dre.pt/application/conteudo/130954770
https://dre.pt/application/conteudo/130954770
https://dre.pt/application/conteudo/131393156
https://dre.pt/application/conteudo/131393156
https://dre.pt/application/conteudo/131393156
https://dre.pt/application/conteudo/131393118
https://dre.pt/application/conteudo/131393118
https://dre.pt/application/conteudo/131393118
https://dre.pt/application/conteudo/131457481
https://dre.pt/application/conteudo/131457481


 

 
14 NEWSLETTER ANIMEE 

• Portaria n.º 95/2020, de 18 de abril, que cria o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva no contexto da 

COVID-19; 

• Portaria n.º 96/2020, de 18 de abril, que cria o «Sistema de Incentivos a Atividades de Investigação e 

Desenvolvimento e ao Investimento em Infraestruturas de Ensaio e Otimização (upscaling) no contexto da 

COVID-19».  

 
Diplomas sem relação com o COVID-19 

• Portaria n.º 73/2020, de 16 de março, com os requisitos não exaustivos para ligação dos módulos geradores à 

Rede Elétrica de Serviço Público (RESP); 

• Portaria n.º 83/2020, de 1 de abril, que antecipa os prazos de prolongamento para a extinção das tarifas 

transitórias aplicáveis aos fornecimentos de eletricidade em MT e Baixa Tensão Especial (BTE), para 2021 e 

2022, respetivamente, e aos fornecimentos de gás natural em BP, para 2022; 

• Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, que estabelece o regime jurídico aplicável ao comércio de licenças e 

emissão de gases com efeito de estufa, transpondo a Diretiva (UE) 2018/410; 

• Portaria n.º 92/2020, de 15 de abril, que estabelece os valores das taxas a cobrar aos operadores sujeitos a 

registo na plataforma eletrónica a que se refere o n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de 

novembro; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2020, de 21 de abril, que estabelece os princípios gerais para a 

criação e regulamentação das Zonas Livres Tecnológicas; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2020, de 21 de abril, que cria a Estrutura de Missão Portugal Digital. 

 

3.9 UNIÃO EUROPEIA: PUBLICAÇÕES DO JOUE  RELEVANTES PARA O SETOR 

No último mês destacamos a publicação do Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) com relevância para o setor  

• Normalização:  

Publicação de uma atualização da lista de organismos nacionais de normalização nos termos do artigo 27.o do 

Regulamento (UE) n.o 1025/2012 relativo à normalização europeia; 

Decisão de Execução (UE) 2020/480 da Comissão, de 1 de abril de 2020, que altera a Decisão de Execução 

(UE) 2019/436 da Comissão relativa às normas harmonizadas para as máquinas elaboradas em apoio da Diretiva 

2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho; 

 
4. Vida Associativa 

4.1 1 ANIMEE REALIZA REUNIÃO DE GESTORES DE RECURSOS HUMANOS 

A ANIMEE realizou, no passado dia 22 de abril, uma reunião de Gestores de Recursos Humanos, por via 

telemática, subordinada ao tema “Covid 19 e situação laboral das Empresas Associadas”. 

 
A expressiva participação das Empresas, o debate coletivo e a atualidade dos temas incentivam a ANIMEE à 

realização futura de semelhantes iniciativas. 

  

https://dre.pt/application/conteudo/131908530
https://dre.pt/application/conteudo/131908530
https://dre.pt/application/conteudo/131908531
https://dre.pt/application/conteudo/131908531
https://dre.pt/application/conteudo/131908531
https://dre.pt/application/conteudo/130273580
https://dre.pt/application/conteudo/130273580
https://dre.pt/application/conteudo/130954976
https://dre.pt/application/conteudo/130954976
https://dre.pt/application/conteudo/130954976
https://dre.pt/application/conteudo/131124444
https://dre.pt/application/conteudo/131124444
https://dre.pt/application/conteudo/131457482
https://dre.pt/application/conteudo/131457482
https://dre.pt/application/conteudo/131457482
https://dre.pt/application/conteudo/132133787
https://dre.pt/application/conteudo/132133787
https://dre.pt/application/conteudo/132133789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0331(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0331(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0480&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0480&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0480&from=PT
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

Maio  2020 
 
Face às muitas alterações sofridas nos prazos das obrigações fiscais relativas ao ano de 2019, em face do surto 

da epidemia de COVID-19, a AT disponibiliza Quadros Resumo de ambas no Portal das Finanças, cuja consulta 

aconselhamos pela facilidade de visualização no tempo das várias obrigações fiscais. 

Poderá assim consultar, separadamente, o Quadro Resumo das Obrigações Declarativas bem como o Quadro 

Resumo das Obrigações de Pagamento devidamente atualizados e adaptados em face dos acontecimentos 

mencionados. 

 

Aconselhamos também a consulta da primeira página do último Boletim Informativo da AT que destaca tópicos e 

para os quais existe maior solicitação de esclarecimento e respetivos links, como sejam o IRS de 2019, consulta 

das medidas legislativas de flexibilização das obrigações fiscais e aduaneiras - COVID-19 ou ainda a sua nova 

funcionalidade, o IVA Automático+, que procura simplificar e facilitar a entrega das declarações periódicas. 

Não deixe de a consultar para aceder rápida e eficazmente à informação pretendida.  

 

A AT esclarece ainda que “No atual contexto de resposta à pandemia do COVID-19, os serviços de atendimento 

da Autoridade Tributária e Aduaneira estão disponíveis através do e-Balcão no Portal das Finanças ou, em caso 

de dificuldade na utilização daqueles serviços eletrónicos, através do Centro de Atendimento Telefónico da AT - 

217 206 70”, mas que “Antes de utilizar estes serviços, verifique se consegue obter respostas nas várias áreas 

informativas do Portal das Finanças, a saber : 

 

Apoio ao Contribuinte 

 

Informação Fiscal e Aduaneira 

 

Agenda Fiscal 

 

 

*         *        *        *        *         *        * 

 

Nota: Os Serviços da ANIMEE estão a funcionar em regime de teletrabalho, disponíveis nos período normal de 

trabalho através dos seus Contactos.  

 

 

 

           

 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Newsletter_AT/Documents/AT_em_contacto_05.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_decl.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_pag.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_pag.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Newsletter_AT/Documents/AT_em_contacto_05.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Newsletter_AT/Documents/AT_em_contacto_05.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Newsletter_AT/Documents/AT_em_contacto_05.pdf
https://www.acesso.gov.pt/loginRedirectForm?path=formularioContacto.action&partID=PFIN
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pages/default.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home/Paginas/homepage.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/obrigacoes.aspx
https://app.animee.pt/index.php/contactos

