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I. EM DESTAQUE  

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

No período Janeiro-Dezembro de 2019, as exportações portuguesas aumentaram 3,4% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, tal como as importações, que cresceram 7,2% relativamente ao período homólogo. Em 

termos de zonas, é na União Europeia que se verifica grande parte do acréscimo de exportações (4,3%), enquanto 

o comércio para países terceiros aumentou ligeiramente em 0,7%; por sua vez, o crescimento das importações 

comunitárias diminuiu ligeiramente o ritmo de crescimento de 10,2% cerca de 8,3%, tal como o das importações 

de países terceiros que passou de 4,4% para 3,9%, considerando o período anterior. 

 
 

 
JAN DEZ 

2019 

JAN DEZ 

2018 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 59872 57898 3,4% 

Importação (Entradas) 80582 75136 7,2% 

UE    

Exportação 45934 44061 4,3% 

Importação 61655 56922 8,3% 

Países Terceiros    

Exportação 13936 13838 0,7% 

Importação 18926 18214 3,9% 
 

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 em 2019, em 

termos homólogos.  

 

Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes 44,6 Bens ne noutra categ 236,0 

Bens ne noutra categ 37,5 Material de transporte e acessórios 13,3 

Material de transporte e acessórios 18,3 Bens de consumo ne noutra categ 7,0 



 

 
3 NEWSLETTER ANIMEE 

Bens ne noutra categ destaca-se claramente a nível das principais importações (236,0%), registando também um 

acréscimo significativo em termos de exportações (37,5%). Combustíveis e lubrificantes regista também uma 

boa performance ao longo do ano com um acréscimo de 44,6% nas exportações seguido, a um ritmo inferior, de 

Material de transporte e acessórios (18,3%).  Bens de consumo não especificados noutra categoria registou 

um crescimento moderado de 7% a nível das importações no conjunto do ano e ainda menor a nível das 

exportações (2,0%). 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Fornec. industriais ne noutra categ -2,1 Fornec. industriais ne noutra categ -3,4 

Bens de consumo ne noutra categ 2,0 Combustíveis e Lubrificantes 0,3 

Produtos alimentares e bebidas 4,0 Produtos alimentares e bebidas 2,1 

 

Fornec. industriais ne noutra categ é o grupo com pior comportamento, quer a nível das exportações (-2,1%), 

quer das importações (-3,4%). Nas importações, Combustíveis e Lubrificantes é o segundo grupo com pior 

comportamento (0,3%). Por fim, Produtos alimentares e bebidas regista-se como o terceiro grupo com pior 

comportamento, que na verdade não se pode considerar tão mau, uma vez que regista acréscimos, ainda que 

pequenos, de 4% e 2,1%, nas exportações e importações, respetivamente.  

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O período Janeiro-Dezembro de 2019 regista um pequeno crescimento em termos homólogos nas exportações 

(1%), e uma ligeira recuperação relativamente ao período anterior de Janeiro-Setembro (-1%); as importações 

mantiveram o seu ritmo de crescimento (11%) relativamente ao mesmo período. 

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

na U. Europeia (7%), EUA (7%) e Sudoeste Asiático (3%) e um abrandamento nos PALOPs (-4%), EFTA (-4%) e, 

particularmente acentuado, nos Países Terceiros (-14%), que perderam novamente peso em 2pp. 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, com acréscimo 

de 20% nas importações em valor deste destino. 

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A recuperação, ainda que pequena, das exportações do setor (1%), resulta da atenuação de alguns crescimentos 

negativos em setores de peso, contrabalançados por alguns acréscimos em setores também de peso; no primeiro 

caso, temos Máquinas e Aparelhagem Industrial (de -29% para -28%) e Eletrónica de Consumo (de -8% para 

-1%); no segundo, Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (de 7% para 12%), Acumuladores 

e Pilhas (de 13% para 14%), Aparelhagem Ligeira de Instalação (de 10% para 12%) e, com menor peso, 

Aparelhagem e Sistemas de Medida, Controlo, e Automação (de 11% para 13%). Alguns setores registaram 
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ligeiras desacelerações, como Componentes Eletrónicos (de 41% para 38%), outros viram a sua evolução 

agravada, como Fios e Cabos Isolados (de -8% para 10%) e Cablagens (de 0% para -2%). Contudo, como se 

viu, o saldo foi positivo. 

 

 

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 ou 2pp 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-Setembro 2019. 

  
Assim, temos Cablagens (de 0% para -2%), Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (de 3% 

para 5%), Componentes Eletrónicos (de 37% para 35%), Eletrónica de Consumo (de 10% para 9%), 

Aparelhagem Ligeira de Instalação (de 2% para 0%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (de 4% para 5%) e 

Eletrodomésticos (de 8% para 6%); com crescimento de cerca de 3pp, destaca-se Acumuladores e Pilhas (de 

14 para 17%). Exceção para Máquinas e Aparelhagem Industrial (de 13% para 9%) e Fios e Cabos Isolados 

(de 5% para 0%), em que as variações nas taxas foram de amplitude um pouco superior. 

 

 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

O crescimento das exportações do setor em termos globais é composto pelos aumentos das exportações para a 

U. Europeia (7%), EUA (7%) e Sudoeste Asiático (3%), ao mesmo tempo que se verifica um abrandamento nos 

PALOPs (-4%), EFTA (-4%), e, mais acentuadamente, em Países Terceiros (-14%).  

 
Na União Europeia, a Espanha continua a destacar-se por um crescimento das vendas em valor de 34%, alterando 

novamente o seu peso em 4pp e subindo ao 2º lugar de destino com maior peso (16%) nas exportações da UE; a 

Alemanha continua a ser o destino de maior peso (36%), tendo crescido 6% nas vendas em valor. Reino Unido 

(15%) afirma-se como o terceiro maior, apesar da diminuição das vendas em valor de (-20%), seguido da França 

(13%). Assinale-se também o acréscimo de 13% nas exportações para Itália. 

Do lado das diminuições, temos um abrandamento das exportações para os PALOPs de -4% onde Angola regista 

-6,9%. 

Países Terceiros assinala, no entanto, a maior diminuição em valor das exportações (-14%). 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

No crescimento do valor global das Importações (11%), a UE contribuiu com 6% (apesar da diminuição de peso 

para 78%), onde se destacam os crescimentos nas compras da Alemanha (2%), Espanha (11%), Holanda (10%) 

e Reino Unido (17%). Assinalam-se novamente as quebras de importações da França (-4%) e Itália (-6%). 

Igualmente significativo é o aumento de 40% das compras da segunda zona de destino mais importante, o 

Sudoeste Asiático (peso de 15%), onde se destacam acréscimos de 54% nas compras à China e de 42%, no 

caso da Coreia do Sul. O aumento das importações de fornecedores de Países terceiros (19%) resultou no 

aumento do seu peso percentual (5%) enquanto zona de destino no bolo das importações. 
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 3. Perspetivas 

PIB 2019 2020 

MUNDO  2,9 3,3 

EUA  2,3 2,0 

UE – ZONA EURO 1,2 1,3 

Alemanha 0,5 1,1 

França 1,3 1,3 

Espanha 2,2 1,8 

Itália 0,2 0,5 

Reino Unido 1,3 1,4 

PORTUGAL 2,0 1,7 

Brasil 1,2 2,2 

México 0,0 1,0 

China 6,1 6,0 

India 4,8 5,8 

Japão 1,0 0,7 

Rússia 1,1 1,9 

Fonte: WEO FMI – Janeiro 2020 

O FMI baixou as projeções para a economia mundial, estimando crescimentos de 2,9% em 2019 e de 3,3% em 

2020, sobretudo penalizados pelo desempenho de economias emergentes como a Índia.  

A instituição liderada por Kristalina Georgieva reviu em baixa as projeções da Índia, mas também da Alemanha e 

Espanha, para onde seguem mais de um terço das exportações portuguesas de bens.  

Para a revisão em baixa contribuíram um desempenho pior que o previsto na indústria alemã na reta final de 2019. 

No caso espanhol, a causa para o corte nas previsões está no consumo interno e nas exportações, uma evolução 

que terá reflexos em 2020. 

 
Pela positiva, o FMI refere que "o sentimento dos mercados foi estimulado por sinais de que a atividade industrial 

e o comércio internacional estarão perto da retoma; por uma reorientação geral no sentido de uma política 

monetária acomodatícia; por notícias intermitentemente favoráveis acerca das negociações comerciais entre os 

EUA e a China; e por menos receios quanto a um Brexit sem acordo". 

O FMI refere que os fatores de estabilização podem vir a reforçar os laços entre o consumo privado e um aumento 

do investimento das empresas, contudo a organização alerta para «os riscos da deterioração que continuam a ser 

consideráveis», englobando o agravamento das tensões geopolíticas, em especial entre os EUA e o Irão, o 

crescimento da instabilidade social, uma nova deterioração das relações comerciais dos EUA com outros parceiros 

e ainda um aumento das tensões económicas entre outros países.  

No relatório divulgado, o FMI defende que para fortalecer a atividade económica e prevenir os riscos "é 

indispensável uma cooperação multilateral mais sólida e uma combinação mais equilibrada das políticas nacionais 

dos vários países, tendo em conta a margem monetária e fiscal disponível". 
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Os principais objetivos apontados continuam a ser "desenvolver a resiliência financeira, fortalecer o potencial de 

crescimento e fomentar a inclusão", sendo necessária uma mais estreita cooperação transfronteiriça em diversas 

áreas para responder aos problemas de regulação do sistema comercial, reduzir as emissões de gases com efeito 

de estufa e fortalecer a arquitetura tributária internacional. 

 
 
 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / DEZEMBRO 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 

630 477 117 

412 124 262 

224 547 153 

25 477 329 

898 701 523 

860 296 423 

152 482 506 

109 963 005 

471 560 853  

1 095 242 703 

278 200 286  

873 423 666 

460 003 366 

228 497 341 

22 601 574 

805 941 322 

622 234 721 

134 041 656 

116 724 119 

422 745 837 

1 110 962 093 

286 141 298  

-28% 

-10% 

-2% 

13% 

12% 

38% 

14% 

-6% 

12% 

-1% 

-3% 

968 046 144 

253 081 896 

265 508 557 

92 778 954  

2 459 534 905 

1 699 142 001 

179 614 015 

248 998 778 

452 392 981 

1 363 696 405 

    624 894 686 

886 668 286 

251 931 374 

270 090 864 

90 343 608 

2 337 405 629 

1 259 356 555 

153 714 161 

236 169 871 

450 627 295 

1 255 170 344 

587 443 108 

9% 

0% 

-2% 

3% 

5% 

35% 

17% 

5% 

0% 

9% 

6% 

TOTAL 5 159 073 160 5 083 316 993 1% 8 607 689 322 7 778 921 095 11% 
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1. Economia e Fiscalidade 

1.1  ACORDOS DE COMÉRCIO E INVESTIMENTO UE-VIETNAME 

O Parlamento Europeu aprovou os acordos de comércio e investimento entre a UE e o Vietname. O Acordo de 

Comércio Livre será agora concluído pelo Conselho e aguarda ratificação pelo Vietname, estando a sua entrada 

em vigor prevista para o início do Verão deste ano. A CIP congratulou o voto, tendo defendido a sua importância 

junto dos Parlamentares Portugueses. Saiba mais aqui. Fonte: CIP. 

 

1.2 PREVISÕES ECONÓMICAS DA UE PARA O INVERNO 2020  

Economia Europeia deverá manter uma trajetória de crescimento moderado, mas firme. Na área euro, o 

crescimento do PIB deverá ser de 1,2% em 2020 e 2021. Na UE, o crescimento para 2020 e 2021 deverá ser de 

1,4% do PIB, ligeiramente abaixo dos 1,5% registados em 2019. Saiba mais aqui. Fonte: CIP 

 

1.3 SISTEMA DE PREFERÊNCIAS GENERALIZADAS (SPG) 

Relatório bienal da Comissão nota um aumento das importações europeias provenientes dos 71 países 

beneficiários do SPG, para 184 mil milhões de euros em 2018, dos quais 69 mil milhões de euros beneficiaram 

diretamente das preferências pautais especiais ao abrigo do SPG. O relatório integra a avaliação para alguns 

países beneficiários, por ex. Cabo Verde e Paquistão. A Comissão retira parcialmente o acesso preferencial do 

Camboja ao mercado da UE devido a violações graves e sistemáticas dos direitos humanos. Fonte: CIP 

 

1.4 RELAÇÕES UE-ÁFRICA 

Carta enviada à Presidente da Comissão Europeia destaca as prioridades das empresas europeias, que devem 

ser contempladas no documento estratégico da Comissão sobre a nova estratégia para África, cujo lançamento 

está previsto para março 2020. Carta enviada é baseada no documento de junho de 2019 da BusinessEurope, A 

Better Investment Climate in Africa- Business views. Fonte: CIP 

 

1.5 COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA E LUTA CONTRA A FRAUDE NO DOMÍNIO DO IVA  

Regulamento de Execução (UE) 2020/194 da Comissão de 12 de fevereiro de 2020.  

Estabelece as regras de execução do Regulamento (UE) n.o 904/2010 do Conselho no que respeita aos Regimes 

Especiais aplicáveis aos sujeitos passivos que prestem serviços a pessoas que não sejam sujeitos passivos, 

efetuem vendas à distância de bens e determinadas entregas internas de bens No âmbito destes Regimes 

Especiais, o presente Regulamento estabelece as medidas a serem adotadas pelos Estados-Membros, tendo em 

vista a cooperação administrativa e a luta contra a fraude no domínio do IVA. O presente regulamento é aplicável 

a partir de 1 de janeiro de 2021, com algumas exceções (J.O. L 40 de 13.02.2020). 

 

1.6 PUBLICAÇÕES RELEVANTES NO SITE DA AT: 

 

• O Ofício-Circulado N.º 30218/2020, de 03/02: IVA - Artigos 45.º-A  e 54.º-A do Regulamento de Execução 

(UE) n.º 282/2011 do Conselho de 15/03/2011 - prova da expedição ou transporte nas transmissões 

intracomunitárias de bens - Regime de vendas à consignação em transferências intracomunitárias de bens.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_19_6203
http://mkt.cip.org.pt/go/9630514ae17583--70134438-31075dd73-95357-e3608-26cc8eHe1N9Te2gfe3memj
http://mkt.cip.org.pt/go/9630514ae17583--70134438-31075dd73-95357-e3608-26cc8eHe1N9Te2gfe3memk
http://mkt.cip.org.pt/go/9630514ae17583--70134438-31075dd73-95357-e3608-26cc8eHe1N9Te2gfe3meml
http://mkt.cip.org.pt/go/9630514ae17583--70134438-31075dd73-95357-e3608-26cc8eHe1N9Te2gfe3memm
http://mkt.cip.org.pt/go/9630514ae17583--70134438-31075dd73-95357-e3608-26cc8eHe1N9Te2gfe3memn
http://mkt.cip.org.pt/go/9630514ae17583--70134438-31075dd73-95357-e3608-26cc8eHe1N9Te2gfe3memn
http://mkt.cip.org.pt/go/9630514ae17583--70134438-31075dd73-95357-e3608-26cc8eHe1N9Te2gfe3memo
http://mkt.cip.org.pt/go/9630514ae17583--70134438-31075dd73-95357-e3608-26cc8eHe1N9Te2gfe3memp
http://mkt.cip.org.pt/go/9630514ae17583--70134438-31075dd73-95357-e3608-26cc8eHe1N9Te2gfe3memp
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0194&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0191&from=PT
http://mkt.cip.org.pt/go/8411b-c2e-28baac0db838-34d2dd4f7552f4-188efff77104fceIe1N9Te2fge3lemd
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• Ofício-Circulado N.º 90028/2020, de 12/02 relativo ao pagamento de retenções na fonte de IRS, IRC e 

Imposto do Selo: alteração de procedimentos e atualização de códigos de retenções. 

 

1.7 RELAÇÕES UE-REINO UNIDO 

 A Comissão Europeia enviou uma recomendação ao Conselho, para que este a autorize a iniciar as negociações 

para a nova parceria com o Reino Unido (RU). O documento inclui diretrizes para a negociação da nova parceria 

incluindo proposta de objetivos e princípios para uma futura relação económica forte e extensa entre a UE e o RU, 

que deverá incluir: acordo de comércio livre, comércio de bens e serviços investimento e cooperação em serviços 

financeiros, comércio digital, movimentos de capital e pagamentos, propriedade intelectual, acesso a mercados 

públicos, mobilidade, transporte energia, pescas, PMEs, cooperação, condições de igualdade e sustentabilidade. 

Saiba mais aqui. Fonte: CIP 

 

1.8 FUNDO BLUE INVEST  

Uma nova linha de financiamento para a economia azul inovadora, no valor de €75 milhões foi lançada pela 

Comissão e pelo Fundo Europeu de Investimento do BEI. O fundo destina-se a empresas que produzem bens ou 

serviços inovadores relacionados com energias renováveis, sustentabilidade dos produtos do mar, biotecnologia 

azul, sistemas informáticos marítimos, entre outros. Saiba mais aqui. Fonte: CIP 

 

1.9 POLÍTICA ECONÓMICA E ORÇAMENTAL 

Comissão apresentou uma análise sobre a eficácia do quadro de supervisão económica, e lança debate 

sobre o seu futuro. Estudo conclui que o quadro contribuiu para alguns resultados positivos como uma 

coordenação mais estreita das políticas económicas, correção dos desequilíbrios macroeconómicos e para a 

redução dos défices públicos e dos níveis de dívida. Ao mesmo tempo, o quadro tornou-se excessivamente 

complexo e menos transparente e previsível. Este processo deverá estar concluído até ao final de 2020. Saiba 

mais aqui. Fonte: CIP 

 

1.10 ALIANÇA ÁFRICA-EUROPA 

Grupo de Trabalho sobre os Transportes e a Conectividade em África apresentou um relatório final onde formula 

recomendações em três domínios prioritários dos    transportes: aviação, segurança rodoviária conectividade. 

Fazem parte destas iniciativas o lançamento em curso do Mercado Único Africano dos Transportes Aéreos; a 

criação de um Observatório da Segurança Rodoviária; bem como uma abordagem multicorredores para melhorar 

a conectividade dos transportes tanto em África como entre a África e a Europa. Fonte: CIP 

 

1.11 UNIÃO DOS MERCADOS DE CAPITAIS (UMC) 

O Fórum de Alto Nível sobre a União dos Mercados de Capitais publicou um relatório intercalar sobre os efeitos 

das medidas tomadas até à data, os obstáculos que subsistem na conclusão da UMC e as formas de os superar. 

O Relatório final será publicado em maio de2020 e servirá de apoio ao plano de ação da Comissão sobre a UMC, 

esperado para o final deste ano. Fonte: CIP 

 

 

http://mkt.cip.org.pt/go/8411b-c2e-28baac0db838-34d2dd4f7552f4-188efff77104fceIe1N9Te2fge3lemf
http://mkt.cip.org.pt/go/772-87b-ebdd6-4-77572748893dd-76658cb8d69e3608-26cc8eHe1N9Te26we3iem1
http://mkt.cip.org.pt/go/772-87b-ebdd6-4-77572748893dd-76658cb8d69e3608-26cc8eHe1N9Te26we3iem0
http://mkt.cip.org.pt/go/772-87b-ebdd6-4-77572748893dd-76658cb8d69e3608-26cc8eHe1N9Te26we3iem3
http://mkt.cip.org.pt/go/772-87b-ebdd6-4-77572748893dd-76658cb8d69e3608-26cc8eHe1N9Te26we3iem2
http://mkt.cip.org.pt/go/a1c-5aae775ffc99417a56f-cc-0-b07735893-be3608-26cc8eHe1N9Te2s8e3senH
http://mkt.cip.org.pt/go/a1c-5aae775ffc99417a56f-cc-0-b07735893-be3608-26cc8eHe1N9Te2s8e3senI
http://mkt.cip.org.pt/go/a1c-5aae775ffc99417a56f-cc-0-b07735893-be3608-26cc8eHe1N9Te2s8e3senJ
http://mkt.cip.org.pt/go/a1c-5aae775ffc99417a56f-cc-0-b07735893-be3608-26cc8eHe1N9Te2s8e3senK
http://mkt.cip.org.pt/go/a1c-5aae775ffc99417a56f-cc-0-b07735893-be3608-26cc8eHe1N9Te2s8e3senK
http://mkt.cip.org.pt/go/a1c-5aae775ffc99417a56f-cc-0-b07735893-be3608-26cc8eHe1N9Te2s8e3senL
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 

2.1 “DEEP VIEW (DECENT AND PRODUCTIVE VIRTUAL WORK) – CONFERÊNCIA FINAL” 

O Projeto Deep View tem como objetivo estudar o diálogo social e as práticas de negociação coletiva que abordem 

os diversos efeitos do trabalho virtual nas condições de trabalho, identificar boas práticas de diálogo social no nível 

da empresa, promovendo um trabalho virtual decente e produtivo, e examinar sua implementação, resultados e 

potenciais para transferência. Saiba mais aqui. 

 
O estudo está focado em cinco países (Áustria, Dinamarca, Estónia, Portugal e Espanha) representando diferentes 

variedades de sistemas de relações industriais; e três setores em que, segundo fontes europeias, o trabalho virtual 

é mais utilizado (atividades financeiras e programação de computadores, consultoria e atividades afins) ou se 

tornou mais difundido recentemente (atividades de assistência domiciliária). 

 
Em Portugal a parceria no Consortium esteve a cargo da Universidade Nova, que convidou a ANIMEE para 

participar na Conferência Final do Projeto, que decorreu em Madrid, no passado dia 17 de janeiro de 2020, dado 

considerar bem estruturada a regulamentação sectorial do Teletrabalho – Clª 27.ª a 34.º do Contrato Coletivo de 

Trabalho que, recorda-se, vigora desde 2011. Aceda ao Relatório Final aqui. 

 
O estudo parte da evolução do trabalho que permitirá ser prestado “anytime and anywhere”. Pretende incidir sobre 

o “mobile virtual work”, abrangendo, exclusivamente, trabalhadores que possuem contrato de trabalho e usam 

ferramentas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC): 

- Com execução de trabalho tradicionalmente fixo, mas cujos titulares optam pela prestação em diferentes locais 

casa, transporte, espaços públicos, etc;  

- Ou, por razões operacionais e exigência de mobilidade para a sua realização. 

 
Com tais pressupostos, pretende-se analisar a contribuição do diálogo social e da negociação coletiva - a todos os 

níveis (nacional, sectorial e empresa), na promoção de “decente e produtivo trabalho virtual”. 

Após enquadrar a análise do trabalho virtual no âmbito intersectorial, o estudo incide sobre três setores cuja 

atividade apresenta características altamente diversificadas, tanto nas condições de emprego, trabalho e 

mobilidade – Financeiro, Tecnologias de Informação e Comunicação e Assistência Médica Domiciliária. 

No âmbito da preparação para a Conferência foi solicitada a colaboração das empresas associadas, cujos 

contributos, por bastante esclarecedores, agradecemos. Aceda ao Sumário Executivo aqui 

Aceda ao Relatório de Boas práticas de diálogo social a nível da empresa para promover trabalho virtual decente 

aqui. 

 

2.2 TELETRABALHO E TRABALHO MÓVEL BASEADO EM TIC: TRABALHO FLEXÍVEL NA ERA DIGITAL 

A Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound – 

https://www.eurofound.europa.eu/pt), promoveu a realização de um estudo sobre teletrabalho com o título 

“Telework and ICT- based mobile work: Flexible working in the digital age”. Segundo o referido estudo, teletrabalho 

e trabalho móvel baseado em TIC (TICTM) é qualquer tipo de organização de trabalho em que os trabalhadores 

trabalham remotamente, longe das instalações ou local fixo do empregador, usando tecnologias digitais como 

redes, laptops, telemóveis e internet. O TICTM surgiu no contexto de desenvolvimentos no mundo do trabalho e 

https://www.deepview-eu.org/
https://drive.google.com/file/d/1JrHgEDU9swF4KM5H74gOJ0-u_hptKIXK/view
https://drive.google.com/file/d/1ksC9UNvhA6yvTLJaHEbrLnQKX4vk2qNv/view
https://drive.google.com/file/d/1fAzmlfTuhN0g7tyQjUX1itRaYrpv1l0c/view
https://www.eurofound.europa.eu/pt
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da economia, incluindo digitalização, flexibilização do mercado de trabalho, aumento da participação no mercado 

de trabalho das mulheres e concorrência global. Este relatório analisa as condições de emprego e trabalho dos 

trabalhadores com acordos TICTM. Aceda ao Estudo aqui 

 

2.3 CONSTRUIR O FUTURO DIGITAL DA EUROPA: COMISSÃO APRESENTA ESTRATÉGIAS PARA OS 

DADOS E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

A Comissão Europeia divulgou as estratégias para uma transformação digital ao serviço de todos, refletindo o 

melhor da Europa: abertura, equidade, diversidade, democracia e confiança. Defende uma sociedade europeia 

que poderá contar com soluções digitais que colocam as pessoas em primeiro lugar, abrem novas oportunidades 

às empresas e reforçam o desenvolvimento de tecnologias fiáveis para promover uma sociedade aberta e 

democrática e uma economia dinâmica e sustentável. O digital é essencial para a luta contra as alterações 

climáticas e a realização da transição ecológica. A estratégia europeia para os dados e as opções políticas 

destinadas a assegurar o desenvolvimento de uma inteligência artificial (IA) centrada no ser humano 

apresentadas são as primeiras medidas para atingir estes objetivos. 

As tecnologias digitais, se forem bem utilizadas, beneficiarão os cidadãos e as empresas de muitas formas. Nos 

próximos cinco anos, a Comissão centrar-se-á em três objetivos fundamentais no domínio digital: 

· Uma tecnologia ao serviço das pessoas; 

· Uma economia justa e competitiva; e 

· Uma sociedade aberta, democrática e sustentável. 

 
No seu Livro Branco, agora apresentado, a Comissão antecipa um quadro para uma inteligência artificial fiável, 

baseado na excelência e na confiança. Em parceria com o setor privado e o setor público, o objetivo é mobilizar 

recursos ao longo de toda a cadeia de valor e criar os incentivos adequados para acelerar a implantação da IA, 

nomeadamente por parte das pequenas e médias empresas. A Comissão apresentará ainda este ano o pacote 

legislativo sobre os serviços digitais e um Plano de Ação para a Democracia Europeia, proporá uma revisão do 

Regulamento eIDAS e reforçará a cibersegurança através da criação de uma ciberunidade conjunta. O Livro 

Branco sobre a Inteligência Artificial, agora publicado, está aberto para consulta pública até 31 de maio de 2020. 

Saiba mais aqui. 

 

2.4 ATUALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES PARA O EMPREGO 

A Comissão Europeia adotou uma proposta de atualização das Orientações para o Emprego, que apresenta 

as prioridades comuns para as políticas nacionais de emprego. Colocando uma tónica forte no objetivo de alcançar 

uma economia social de mercado sustentável, a proposta alinha as Orientações para o Emprego com as quatro 

dimensões da Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável e com a comunicação da Comissão intitulada 

«Uma Europa social forte para garantir transições justas», para além de integrar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. As orientações atualizadas introduzem referências a condições 

de trabalho justas, transparentes e previsíveis, à melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores das 

plataformas, a um papel reforçado para os parceiros sociais e à necessidade de prestar mais atenção aos grupos 

de rendimentos mais baixos e médios no que diz respeito a salários justos, que proporcionem um nível de vida 

digno. Saiba mais aqui. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19032en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_273
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com2020_70_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0650&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_20
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_320
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 

3.1 DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE AS NORMAS HARMONIZADAS EUROPEIAS 

Juntamente com uma grande variedade de outras partes interessadas do setor, incluindo a T&D Europe, e a 

Orgalim (da qual a CECAPI e a T&D Europe são associadas, sendo a ANIMEE associada de ambas), a 

BusinessEurope publicou uma declaração que pede um "novo acordo" para padrões harmonizados. A declaração 

intitula-se Shaping a New Deal for the Single Market - Harmonised standards in support of a competitive European 

industry e pode consultá-la aqui. Atualmente, as empresas enfrentam sérios problemas de governança nessa 

área, principalmente porque a Comissão Europeia assumiu responsabilidades adicionais no processo de 

padronização. Isso aumenta a carga administrativa e atrasa o acesso a tecnologias inovadoras. A ANIMEE já 

interpelou a Comissão Europeia neste âmbito, uma vez que vários dos seus associados se queixaram de atrasos 

na alteração de normas europeias, já alteradas noutros espaços económicos.  

3.2 CARTA DA BUSINESSEUROPE AO CONSELHO DA COMPETITIVIDADE: A INDÚSTRIA É 

FUNDAMENTAL NAS AMBIÇÕES DIGITAIS E VERDES DA UE 

Durante o Conselho da Competitividade, realizado em Bruxelas, em 27 e 28 de fevereiro, os Ministros trocarão os 

seus pontos de vista sobre o Green Deal e o Relatório de Desempenho do Mercado Único. Adotarão também um 

conjunto de conclusões do Conselho sobre melhor regulamentação, bem como avançarão na Agenda Estratégica 

de Inovação para o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. A BusinessEurope, na sua carta ao Conselho, 

associa a preparação em curso da nova estratégia industrial ao recentemente publicado "pacote digital", ao Green 

Deal e à agenda do Mercado Único. A carta enfatiza que é a indústria que impulsionará a revolução da inteligência 

artificial e são as empresas na Europa que estão no centro do sucesso de nossa jornada para o futuro sustentável. 

Um mercado único eficiente é uma das principais ferramentas para trazer as soluções tecnológicas necessárias, e 

a BusinessEurope aponta para algumas etapas concretas que o Conselho poderá adotar nos próximos meses, 

como resolver os problemas da política de padronização europeia – ver notícia acima. 

3.3 PACTO PORTUGUÊS PARA OS PLÁSTICOS 

O Pacto Português para os Plásticos, fundado dia 4 de fevereiro, é uma plataforma colaborativa entre diferentes 

atores da cadeia de valor nacional do plástico, que visa a partilha de uma visão comum e atingir metas ambiciosas 

para 2025. O Pacto contempla objetivos orientados para a redução da utilização, para a reutilização, reciclagem e 

compostagem e, também, para a incorporação de plástico reciclado nas novas embalagens. Este Pacto integrará 

a rede dos Pactos para os Plásticos da Fundação Ellen MacArthur, uma plataforma única de troca de conhecimento 

entre organizações internacionais que compartilham as mesmas ambições, já anteriormente dada a conhecer pela 

Newsletter da ANIMEE.  

3.4 DIRETIVAS ECODESIGN E ETIQUETAGEM ENERGÉTICA: NOVOS REGULAMENTOS 

A Diretiva Ecodesign - Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 2009, 

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

consumo de energia (reformulação) - e o Regulamento Etiquetagem Energética – Regulamento (UE) 2017/1369 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2017, que estabelece um regime de etiquetagem 

https://www.tdeurope.eu/
https://orgalim.eu/
https://www.cecapi.org/
https://www.businesseurope.eu/
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2020-01-27_industry_joint_statement_-_new_deal_for_single_market_and_eu_standards.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2020-02-25_mbe-d.horvat_-_message_to_compet_council_meeting_on_27-28_february_2020.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=pt
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energética e que revoga a Diretiva 2010/30/UE - tiveram mais desenvolvimentos importantes. Com efeito, no Jornal 

Oficial da União Europeia de 24 de fevereiro foram publicados novos regulamentos aplicáveis a: 

 
• écrans eletrónicos: ecodesign e etiquetagem energética; 

• máquinas de lavar roupa para uso doméstico e das máquinas combinadas de lavar e secar roupa para uso 

doméstico: ecodesign e etiquetagem energética 

• aparelhos de refrigeração: etiquetagem energética 

• fontes de luz e aos dispositivos de comando separados: ecodesign. 

  

3.5 SUBMISSÃO DO RELATÓRIO DE EMISSÕES ANUAL (CELE) E DO RAA 

A ANIMEE assinala os seguintes prazos para a submissão de relatórios à Agência Portuguesa do Ambiente:  

• até 31 de março de 2020, submissão do Relatório de Emissões Anual (REA) e do respetivo Relatório de 

Verificação (RV) relativos ao ano de 2019, via módulo CELE do SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento 

do Ambiente; 

• até 30 de junho de 2020, submissão do RAA - Relatório Ambiental Anual, no âmbito da Prevenção e Controlo 

Integrados da Poluição.  

3.6 GESTÃO DA ÁGUA EM CONSULTA PÚBLICA 

Está em consulta pública, até 22 de junho, a síntese das questões significativas relativas à gestão da água - QSiGA 

- identificadas em cada região hidrográfica. A identificação das QSiGA é uma peça fundamental do processo de 

revisão dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), uma vez que, sendo anterior à elaboração destes 

planos, permite identificar as principais razões que ainda contribuem para que não sejam atingidos os objetivos 

ambientais definidos para as massas de água. As QSiGA identificadas estão relacionadas com as pressões 

decorrentes de ações antrópicas sobre as massas de água, com os impactes resultantes dessas ações e com os 

aspetos de ordem normativa, organizacional, económica, ou outros, que dificultem o cumprimento dos objetivos da 

Diretiva-Quadro da Água e da Lei da Água (DQA/LA). Aceda às consultas públicas no Portal Participa. Caso seja 

associado da ANIMEE, transmita-nos as suas questões e preocupações.  

3.7 APROVAÇÃO DA ESTRATÉGIA 5G 

Dia 7 de fevereiro saiu a resolução do Conselho de Ministros que define a estratégia e calendarização para a 

quinta geração de comunicações móveis (5G) – ver 3.8: Nova legislação nacional relevante para o setor. Ficam, 

assim, estabelecidos os objetivos relativamente à disponibilização das novas redes móveis em 5G em Portugal. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) proporá agora, em conformidade, para consulta pública, os 

termos do procedimento de atribuição de direitos de uso do espetro radioelétrico disponível. 

 
3.8 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

Assinala-se a publicação dos seguintes diplomas legais: 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 7-A/2020, de 7 de fevereiro, que aprova a estratégia e calendarização 

da distribuição da quinta geração de comunicações móveis; 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2020:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2020:050:TOC
https://participa.pt/
https://dre.pt/application/file/a/129106542
https://dre.pt/application/file/a/129106542


 

 
13 NEWSLETTER ANIMEE 

• Declaração de Retificação n.º 5/2020, de 10 de fevereiro,  que retifica a Portaria n.º 15/2020, de 23 de janeiro, 

que fixa os valores das taxas devidas no âmbito dos procedimentos administrativos relativos às atividades de 

produção e comercialização de eletricidade, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 16, de 23 de janeiro de 

2020 

 

3.9 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:  

• Transporte de mercadorias: Decisão (UE) 2020/143 do Conselho de 28 de janeiro de 2020 relativa à posição a 

tomar, em nome da União Europeia, no âmbito do Comité de Gestão da Convenção Aduaneira relativa ao 

Transporte Internacional de Mercadorias efetuado ao abrigo das Cadernetas TIR, no que respeita à alteração da 

Convenção;  

• Equipamentos de rádio: Decisão de Execução (UE) 2020/167 da Comissão de 5 de fevereiro de 2020 relativa às 

normas harmonizadas aplicáveis aos equipamentos de rádio, elaboradas em apoio da Diretiva 2014/53/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho;  

 
• REACH: Regulamento (UE) 2020/171 da Comissão de 6 de fevereiro de 2020 que altera o 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); 

• Substâncias e misturas: Regulamento Delegado (UE) 2020/217 da Comissão de 4 de outubro de 2019 que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso técnico e científico, o Regulamento (CE) n.o 1272/2008 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas e que retifica 

o referido regulamento.  

 

4. Vida Associativa 

4.1 FRANCISCO BARROCA, DIRETOR-GERAL DA CERTIF, FAZ BALANÇO DE 20 ANOS DE ATIVIDADE 

A CERIF – Associação para a Certificação de Produtos e parceira da ANIMEE, completou em 2019 vinte anos de 

atividade ao serviço das empresas e da economia nacional. Tendo iniciado a sua atividade na área da certificação 

de produtos, a associação veio depois a alargá-la aos serviços e processos e, mais tarde, por exigência dos seus 

clientes, à certificação de sistemas de gestão. 

  
Membro de Acordos Europeus e Internacionais e com vários Acordos de Reconhecimento estabelecidos, a CERTIF 

tem apoiado o esforço de muitos dos seus clientes nos seus projetos de internacionalização e na exportação dos 

seus produtos, cimentando, assim, a sua posição de liderança na certificação de produtos.  

 

Ciente da importância da atividade da certificação nos atuais desafios das empresas, o jornal “Vida Económica” 

dedicou-lhe um suplemento, onde entre outros contributos, destacamos o do Dr. Francisco Barroca, cuja leitura 

aconselhamos vivamente.   

https://dre.pt/application/file/a/129101979
https://dre.pt/application/file/a/129101979
https://dre.pt/application/file/a/129101979
https://dre.pt/application/file/a/129101979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0143&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0143&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0143&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0143&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0167&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0167&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0167&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=PT
../../Internet_2019/Conteudos/Noticias/Certif%201821.pdf
file://///192.168.1.150/mjs/Animee/Internet_2019/Conteudos/Noticias/Certif%201821.pdf
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

Março 2020 
 
 

Obrigações Declarativas 
 
Até dia 10 
 
IRS: Envio 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. 

 

IVA: Envio da Declaração Periódica, por transmissão eletrónica de dados, acompanhada dos anexos que se 

mostrem devidos, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em janeiro 

 
Até dia 16 
 
IRS-IMT-SELO: Envio da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de dados, pelos Notários e outros 

funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, bem como as entidades ou profissionais com 

competência para autenticar documentos particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a imposto sobre o 

rendimento ou património, das relações dos atos praticados no mês anterior. 

 

Até dia 20 
 
IVA: Envio 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 intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês 

do trimestre) excedido o montante de € 50.000. 

 
Durante este mês 
 
IRS: Envio da Declaração Modelo 13, por transmissão eletrónica de dados, pelas instituições de crédito e 

sociedades financeiras que intervenham nas operações com valores mobiliários, warrants autónomos e 

instrumentos financeiros derivados. 

 

IRC:  

1. Envio da Declaração de alterações, por transmissão eletrónica de dados, para opção pelo regime especial de 

tributação de grupos de sociedades (RETGS), ou para comunicação de inclusão ou de saída de sociedades do 

perímetro (exceto, neste último caso, se a alteração ocorreu por cessação de atividade) ou ainda de renúncia ou 

cessação de aplicação do regime nos casos em que o período de tributação coincida com o ano civil 
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2. Envio da Declaração periódica de rendimentos Modelo 22, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades 

sujeitas a IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil 

 
 
Até ao fim do mês 
 
IRS - IRC - IVA: Envio da Declaração Modelo 38, por transmissão eletrónica de dados, pelas instituições de crédito, 

sociedades financeiras e as demais entidades que prestem serviços de pagamento, relativamente às 

transferências transfronteiras e envios de fundos que tenham como destinatário entidades localizadas em todas as 

jurisdições constantes do anexo III do aviso do Banco de Portugal n.º 8/2016, com exceção das efetuadas por 

pessoas coletivas de direito público. 

 
 

Obrigações de pagamento  
 
Até dia 16 
 
IVA: Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado, correspondente ao imposto apurado na declaração 

respeitante a janeiro, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal. 

 

Até dia 20 
 
IRS e IRC: Entrega das importâncias retidas no mês anterior. 
 
SELO: Entrega das importâncias liquidadas em janeiro, fevereiro e/ou março. 

 
Contribuições CAV: Entrega da Contribuição Audiovisual (CAV), cobrada nas faturas de fornecimento de energia 

elétrica emitidas no mês anterior. 

 
Até ao fim do mês 
 
IRC: Pagamento da totalidade ou da 1.ª prestação do pagamento especial por conta de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas de entidades residentes que exercem, a título principal, atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável, com período de tributação 

coincidente com o ano civil. 

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


