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I. EM DESTAQUE  

Síntese de Conjuntura 
Setor Elétrico e Eletrónico 
2º Trimestre de 2019 

 
 

Crescimento mundial lento e precário 

 
 

 
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 Vendas/Comercial 

 

 2º Trim 2019 3º Trim 2019 

Vol. Negócios mercado nacional 3,2 3,4 

Vol. Negócios mercado externo 3,1 3,2 

Seguro de crédito à exportação 2,9 2,7 

 
 
O segundo trimestre do ano pautou-se por uma ligeira aceleração a nível de Volume de Negócios, que revela 

níveis de satisfação mais satisfatórios no mercado nacional, até mesmo em termos de expectativas para o 3º 

trimestre. Em termos de mercado externo, o grau de satisfação no 2º trimestre e as perspetivas para o próximo 

são ligeiramente menores, o que facilmente se explica pelo contexto de desaceleração. A descida do seguro de 

crédito à exportação bem como a dos empréstimos às empresas privadas exportadoras evidenciam também esta 

tendência. 

  

 

1.2 Investimento 

 

 2º Trim 2019 3º Trim 2019 

Realização de investimento 3,2 3,1 

Aprovação de projetos no âmbito do PT2020 1,7 2,0 

Recebimento de comparticipações do PT2020 2,2 2,5 

 
 

A realização de investimento prossegue sem grandes alterações, não se prevendo início de novos projetos no 

âmbito do PT2020 até final do 3º trimestre. O recebimento de comparticipações tem estado atrasado e ameaça 

continuar.  



 

 
3 NEWSLETTER ANIMEE 

1.3 Situação Financeira 
 

 2º Trim 2019 3º Trim 2019 

Tesouraria – nível de liquidez 3,5 3,4 

Dívidas de clientes privados 3,2 3,2 

Dívidas do Estado à empresa 3,5 3,5 

Acesso crédito bancário (ex: nív. rácios exigidos) 3,2 3,3 

Custo do crédito bancário 2,9 2,9 

 

O nível de liquidez das empresas do setor mantém-se bastante satisfatório, bem como o recebimento de dívidas 

quer de clientes privados, quer do Estado. O acesso ao crédito melhorou neste segundo trimestre de 2019 e 

espera-se que se mantenha; já o seu custo, ainda não acompanha de forma satisfatória. 

 

1.4 Emprego 
 

 2º Trim 2019 3º Trim 2019 

Recurso a Emprego Qualificado 3,0 3,1 

Recurso a Emprego não Qualificado 3,2 3,2 

 

A procura de mão-de-obra qualificada continua a não ser muito satisfatória e só ligeiramente mais fácil no caso 

da mão-de-obra não qualificada. 

 

 

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 1,6 

Consumo Privado                  2,6 2,0 

Consumo Público               0,5 0,5 

Investimento (FBCF) 8,7 5,8 

Exportações 4,5 3,1 

Importações 8,0 4,3 

IHPC 0,9 1,2 

 
Fonte: Banco de Portugal (junho de 2019) 

 
 

A deterioração da procura externa, refletindo a conjuntura internacional, levou o Banco de Portugal a rever em 

baixa a projeção de variação real do PIB em 2020 (para 1,6%) nas projeções do Boletim Económico de Junho. 

Os valores para 2019 (1,7) e 2021 (1,6) mantêm-se.  
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O crescimento projetado para a economia portuguesa é, em média, ligeiramente superior ao projetado para o 

conjunto da área do euro, antecipando-se a continuação do processo muito gradual de convergência real da 

economia portuguesa. Não obstante esta evolução, no final do horizonte de projeção o PIB per capita em Portugal 

continuará a situar-se próximo de 60% da média do PIB per capita da área do euro. 

 
A economia portuguesa deverá continuar a beneficiar de condições de financiamento globalmente favoráveis 

para todos os setores da economia e a procura externa dirigida à economia portuguesa deverá crescer em média 

ligeiramente abaixo de 3%, o que tem implícita uma desaceleração em 2019 e alguma recuperação nos anos 

seguintes. Após uma forte subida em 2019, o crescimento das importações irá reduzir-se em 2020 e estabilizar 

em 2021, mas ainda assim será superior ao das exportações, refletindo-se no retorno do défice da balança de 

bens e serviços já em 2019. 

 
À semelhança do observado nos últimos anos, a evolução da atividade está sustentada no crescimento do 

consumo privado, no dinamismo da formação bruta de capital fixo (FBCF), em particular da componente 

empresarial, e no aumento das exportações. Tal como em 2018, ao longo do horizonte de projeção o contributo 

da procura interna para o crescimento do PIB será superior ao contributo das exportações. Este padrão 

de crescimento traduz-se num saldo negativo da balança de bens e serviços a partir de 2019.  

 
A inflação, medida pela taxa de variação do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), deverá 

manter-se contida ao longo de todo o horizonte, aumentando de 0,9% em 2019 para 1,3% em 2021. 

 

 

4. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

PIB 2019 2020 

MUNDO  3,2 3,5 

EUA  2,6 1,9 

UE – ZONA EURO 1,3 1,6 

Alemanha 0,7 1,7 

França 1,3 1,4 

Espanha 2,3 1,9 

Itália 0,1 0,8 

Reino Unido 1,3 1,4 

PORTUGAL 1,7 1,6 

Brasil 0,8 2,4 

México 0,9 1,9 

China 6,2 6,0 

India 7,0 7,2 

Japão 0,9 0,4 

Rússia 1,2 1,9 

Fonte: WEO FMI  – Julho 2019 
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O FMI reviu novamente em baixa a previsão de crescimento da economia mundial para 3,2% este ano e 3,5% 

em 2020. A instituição espera que a economia mundial cresça 3,2% este ano, depois da expansão de 3,6% em 

2018, recuperando para um crescimento de 3,5% em 2020. 

 

O crescimento mundial continua "precário" e atinge os países de forma diversa. Umas economias estão a ganhar 

alguma força em termos de crescimento, como é o caso do maior parceiro económico de Portugal (Espanha, que 

pode avançar 2,3% este ano). Em contrapartida, a Alemanha, o grande motor da zona euro e da Europa, vai 

crescer apenas 0,7%. A zona euro, prejudicada também pelo crescimento muito fraco da França (1,3%) e pela 

estagnação italiana (0,1%), ressente-se, crescendo apenas 1,3%. É o pior registo desde a crise de 2012/2013, 

anos de recessão. 

 

Num panorama dominado pela guerra comercial e tecnológica entre os Estados Unidos e a China, os norte-

americanos aparentam estar a sofrer menos, por enquanto. O crescimento dos EUA foi revisto em alta para 2,6% 

este ano (mais 0,3 pontos); a China perde uma décima de crescimento, atingindo os 6,2% em 2019. 

 
O FMI refere que a atividade desacelerou notavelmente no início do ano em diversas economias da América 

Latina. A região deve crescer 0,6% em 2019, uma redução de 0,8% em relação às previsões de abril. 

 
Destaca-se o Brasil, cuja economia deverá crescer apenas 0,8% (um corte de 1,3 pontos percentuais). O FMI cita 

também o caso do México, onde o investimento permanece fraco e o consumo privado desacelerou, refletindo 

incertezas políticas, enfraquecimento da confiança e elevação dos custos de empréstimo. Na Venezuela, o FMI 

afirmou que a profunda crise humanitária e econômica no país continua a ter impacto arrasador, e que a economia 

deve encolher cerca de 35% em 2019. Argentina e Chile tiveram também leves revisões em baixa. 

 
Deste modo, “a revisão para o crescimento mundial em 2019 reflete surpresas negativas nalguns mercados 

emergentes e economias em desenvolvimento, que compensaram fatores positivos nalgumas economias 

avançadas", explica a economista-chefe do Fundo, Gita Gopinath.  

 

A mesma acrescenta que este crescimento global "é lento e precário, mas não precisa ser assim porque parte do 

problema é autoinfligido". "O dinamismo da economia global está a ser pressionado pela incerteza política 

prolongada e as tensões comerciais continuam elevadas". "Apesar da trégua recente entre EUA e China, as 

tensões tecnológicas surgiram, ameaçando as cadeias globais de fornecimento de tecnologia e as perspetivas de 

um Brexit sem acordo aumentaram". 

 
Segundo o FMI, o crescimento global deve ter uma retoma entre 2019 e 2020. No entanto, aproximadamente 70% 

do aumento vai depender de uma melhora no desempenho dos mercados emergentes e economias em 

desenvolvimento, ainda alvo de incertezas. 

 

 

Serviço de Economia e Associativismo 

ANIMEE 
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1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1  PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE NATUREZA FISCAL 

Foi publicado o Despacho 254/2019- XXI, de 27-06-2019, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que 

procede à prorrogação de prazos para o cumprimento de algumas obrigações relativas ao processamento de 

faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, e das obrigações de conservação, de livros, registos e 

respetivos documentos de suporte, que recaem sobre os sujeitos passivos do IVA (Decreto-Lei n.º 28/2019, de 

15 de fevereiro). 

 

1.2  REGISTO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO (RCBE)  

Portaria n.º 200/2019 – D.R. n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28  

Estabelece os prazos para a declaração inicial do RCBE e revoga os artigos 13.º e 17.º da Portaria n.º 233/2018, 

de 21 de agosto. Dada a difícil exequibilidade de determinados prazos, a presente Portaria determina que a 

declaração inicial das entidades sujeitas ao RCBE constituídas até 29 de junho de 2019 deve ser efetuada, de 

forma faseada, nos termos seguintes:  

a) Até 31 de outubro de 2019, as entidades sujeitas a registo comercial;  

b) Até 30 de novembro de 2019, as demais entidades sujeitas ao RCBE.  

 
Relativamente à consulta do RCBE, as entidades obrigadas (nos termos definidos na Lei n.º 83/2017, de 18 de 

agosto), devem efetuar consultas ao RCBE após 31 de janeiro de 2020, exceto se às mesmas for disponibilizado, 

em momento anterior, o respetivo código de acesso. Esta disposição aplica-se a todas as entidades sujeitas ao 

RCBE, ainda que constituídas após 1 de outubro de 2018. Quanto à confirmação anual da informação sobre o 

beneficiário efetivo é dispensada em 2020, incluindo para as entidades cuja declaração foi efetuada em 2018, 

sem prejuízo da atualização da informação a que deva haver lugar. 

 

1.3  CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL / TAXAS 

Portaria n.º 201-A/2019 – D.R. n.º 123/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-07-01  

Atualiza os montantes das taxas e prevê novas taxas resultantes dos atos inseridos pelo novo Código da 

Propriedade Industrial e revoga a Portaria n.º 1098/2008, de 30 de setembro choques negativos. Esta Portaria 

entrou em vigor no dia 1 de julho de 2019. 

Declaração de Retificação n.º 32/2019 – D.R. n.º 126/2019, Série I de 2019-07-04 

A presente declaração de retificação publica as tabelas, que por lapso, não foram publicadas em anexo à Portaria 

n.º 201-A/2019, de 1 de julho. 

 

1.4 APRESENTAÇÃO PELO GOVERNO DO PROGRAMA iSIMPLEX2019. 

 

1.5 UE E MERCOSUL CHEGAM A UM ACORDO COMERCIAL 

A UE é o primeiro grande parceiro a fechar um pacto comercial com o Mercosul, um bloco formado por Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai. O acordo concluído irá cobrir uma população de 780 milhões e irá consolidar as 

estreitas relações políticas e económicas entre a UE e os países do Mercosul. O acordo abrirá novas 

oportunidades de negócios no Mercosul para empresas da UE que vendem contratos do governo e para 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_254_2019_XXI_SEAF.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/122747585
https://dre.pt/application/conteudo/122852138
https://dre.pt/application/conteudo/122920908
https://www.simplex.gov.pt/
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fornecedores de serviços nos setores de tecnologia da informação, telecomunicações e transporte, entre outros. 

As normas de segurança alimentar da UE permanecerão inalteradas e todas as importações terão de cumprir os 

rigorosos padrões da UE. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. Fonte: CIP 

 
1.6 UNIÃO EUROPEIA ASSINA ACORDOS DE COMÉRCIO E INVESTIMENTO COM O VIETNAME 

Os acordos devem trazer benefícios sem precedentes para empresas, consumidores e trabalhadores europeus 

e vietnamitas, enquanto promovem o respeito pelos direitos laborais, a proteção ambiental e a luta contra as 

alterações climáticas no âmbito do Acordo de Paris. O acordo comercial eliminará quase todos os direitos 

aduaneiros sobre bens comercializados entre os dois lados de maneira progressiva, respeitando plenamente as 

necessidades de desenvolvimento do Vietname. O acordo comercial inclui uma ligação institucional e jurídica ao 

Acordo de Parceria e Cooperação UE-Vietname, permitindo a adoção de medidas adequadas em caso de 

violação dos direitos humanos. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. Fonte: CIP. 

 

1.7 RÚSSIA: UNIÃO EUROPEIA PRORROGA SANÇÕES ECONÓMICAS POR SEIS MESES 

Esta decisão é tomada na sequência das recentes informações fornecidas por Merkel e Macron sobre a aplicação 

dos Acordos de Minsk. Nesse contexto, os dirigentes da UE acordaram unanimemente em manter as sanções 

económicas contra a Rússia. As medidas visam os setores das finanças, da energia e da defesa, bem como os 

bens de dupla utilização. Inicialmente adotadas em 31 de julho de 2014 por um período de um ano, em resposta 

às ações da Rússia de desestabilização da situação na Ucrânia, as medidas foram entretanto reforçadas em 

setembro de 2014. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. Fonte: CIP  

 

1.8 SELECIONADAS 17 UNIVERSIDADES QUE IRÃO CRIAR AS PRIMEIRAS ALIANÇAS DE 

UNIVERSIDADES EUROPEIAS, INCLUINDO TRÊS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS 

A iniciativa visa reforçar significativamente a mobilidade dos estudantes e do pessoal e promover a qualidade, a 

inclusão e a competitividade do ensino superior europeu. As universidades europeias contribuirão também para 

o desenvolvimento económico sustentável das regiões onde se encontram, uma vez que os seus estudantes irão 

trabalhar em estreita colaboração com empresas, autoridades municipais, académicos e investigadores para 

encontrar soluções para os desafios que as suas regiões enfrentam. No próximo orçamento de longo prazo da 

UE que decorre entre 2021 e 2027, a Comissão propôs o pleno lançamento das Universidades Europeias no 

âmbito do programa Erasmus+, com um orçamento significativamente aumentado. As universidades de Aveiro, 

Porto e Lisboa foram selecionadas. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. Fonte: CIP 

 

1.9 HORIZONTE 2020: COMISSÃO ANUNCIA PRIORIDADES DA ÚLTIMA PARCELA DE 11 MILHÕES 

EUROS 

A Comissão Europeia anunciou de que forma irá despender a última e maior parcela anual do programa de 

financiamento da investigação e inovação da UE, Horizonte2020. Neste último ano, a Comissão centrar-se-á em 

temas cruciais, como as alterações climáticas, a energia limpa, os plásticos, a cibersegurança e a economia 

digital, apoiando as prioridades políticas da Comissão. Para mais informações, consulte a factsheet. Fonte: CIP 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/vietnam/documents/eu_vietnam/pca.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3388_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/27/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_pt.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities_en
http://ec.europa.eu/research/pdf/factsheet_focus-area_h2020.pdf
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 
 

2.1  BARÓMETRO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE MULHERES E HOMENS 

Nos termos da Lei n.º 60/2018, de 21 de agosto, que “aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória 

entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor”, o serviço do ministério responsável pela área 

laboral competente para proceder ao apuramento estatístico desenvolve e disponibiliza, no primeiro semestre do 

ano civil, a seguinte informação estatística: 

a) Barómetro geral e setorial das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens; 

b) Balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens por empresa, profissão e níveis de 

qualificação. 

Assim, o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

disponibiliza esta informação na sua página em http://www.gep.mtsss.gov.pt/. Os indicadores que fazem parte 

do Barómetro são elaborados com base em informação entregue pelas empresas, no âmbito dos Quadros de 

Pessoal (Anexo A do Relatório Único) que o Gabinete de Estratégia e Planeamento trata estatisticamente. A 

primeira edição do Barómetro tem por base os Quadros de Pessoal de 2017 e reporta-se a todo o País, incluindo 

as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Saiba mais aqui. 

 

2.2 PROPOSTA DE COMPROMISSO DE TRABALHO SOBRE CONCILIAÇÃO ENTRE TRABALHO, VIDA 

FAMILIAR E PESSOAL 

Entendendo ser pertinente reforçar a discussão das questões da conciliação entre vida profissional, pessoal e 

familiar, o Governo propôs a subscrição, pelos Parceiros Sociais, de um Compromisso de Trabalho que inclui, 

entre outras, as seguintes medidas:  

- Definição do período 2019-2021 como anos da promoção da conciliação entre trabalho e vida familiar e 

pessoal no diálogo social a todos os níveis e, em particular, na negociação coletiva; 

- Assunção pelos parceiros sociais de, ao longo deste período, na sua esfera de atuação, autonomamente e, 

quando o entenderem, em cooperação bipartida ou tripartida, desenvolver iniciativas de promoção da 

conciliação, quer junto dos seus associados, quer na disseminação destas temáticas na sociedade 

portuguesa; 

- Compromisso pelos parceiros sociais de sinalizar esta prioridade junto dos seus associados no plano da 

negociação coletiva, emitindo uma orientação para que esta temática seja, nos termos adequados a cada 

setor, empresa e às circunstâncias concretas de cada processo negocial, valorizada nas mesas de negociação 

em curso ou a iniciar, seja na renovação de instrumentos de regulação coletiva do trabalho já em vigor seja 

em novos, estimulando nomeadamente a implementação de regimes de horários favoráveis à conciliação nas 

diferentes fases da vida e a articulação de diferentes instrumentos de flexibilidade neste plano. Aceda ao 

Documento aqui. 

 

2.3 RELATÓRIO ANUAL SOBRE A EVOLUÇÃO DO EMPREGO E DA SITUAÇÃO SOCIAL NA EUROPA  

A Comissão Europeia publicou a edição de 2019 do seu relatório anual sobre a Evolução do emprego e da 

situação social na Europa (ESDE), que apresenta uma análise económica atualizada do emprego e das 

tendências sociais na Europa. À luz das tendências globais a longo prazo, como o envelhecimento, a 

https://dre.pt/application/file/a/116127947
http://www.gep.mtsss.gov.pt/
http://www.gep.mtsss.gov.pt/trabalho#igualdade+remunerat%c3%b3ria
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=0e2fb1fd-da3d-481e-aaa3-c0ee6d7783cb
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globalização, a transformação tecnológica e as alterações climáticas, a ESDE de 2019 é dedicada ao tema da 

sustentabilidade. O relatório mostra que a luta contra as alterações climáticas e a preservação do crescimento 

são indissociáveis. Apresenta várias opções estratégicas capazes de preservar a competitividade da UE, manter 

o crescimento e repartir os seus benefícios pela população da UE na sua globalidade e pelas suas gerações 

futuras, prosseguindo simultaneamente uma transição ambiciosa para uma economia neutra para o clima. A 

revisão de 2019 confirma igualmente a expansão contínua da atividade económica da UE, com novos níveis 

recorde de emprego e uma melhoria da situação social. Aceda ao Relatório aqui. 

 

2.4 REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD) 

Pouco mais de um ano após a entrada em vigor do RGPD, a Comissão Europeia publicou um relatório que analisa 

o impacto das regras da UE em matéria de proteção de dados e a forma como a sua aplicação pode ser 

melhorada. O relatório conclui que a maioria dos Estados-Membros estabeleceu o quadro jurídico necessário e 

que está a ser criado o novo sistema que reforça a aplicação das regras de proteção de dados. As empresas 

estão a desenvolver uma cultura de conformidade, enquanto os cidadãos estão cada vez mais conscientes dos 

seus direitos. Simultaneamente, a convergência no sentido de normas elevadas de proteção de dados está a 

progredir a nível internacional. Embora as novas regras em matéria de proteção de dados tenham atingido muitos 

dos seus objetivos, a comunicação da Comissão apresenta também medidas concretas para reforçar essas 

regras e a sua aplicação: 

Um continente, uma lei: Atualmente, todos os Estados Membros, à exceção de três - Grécia, Eslovénia e 

Portugal - procederam à atualização das respetivas leis nacionais em matéria de proteção de dados em 

conformidade com as regras da UE. A Comissão continuará a acompanhar a legislação dos Estados-Membros a 

fim de assegurar que, sempre que especifiquem o RGPD nas leis nacionais, estas continuem a estar em 

conformidade com o regulamento e que as respetivas leis nacionais não resultem em sobrerregulamentação. Se 

necessário, a Comissão não hesitará em utilizar os instrumentos à sua disposição, incluindo os procedimentos 

de infração, para garantir que os Estados-Membros transponham e apliquem corretamente as regras. 

As empresas estão a adaptar as suas práticas: O cumprimento do regulamento ajudou as empresas a 

reforçarem a segurança dos seus dados e a desenvolver a proteção da privacidade como uma vantagem 

concorrencial. A Comissão apoiará as ferramentas do RGPD destinadas a facilitar o cumprimento das regras, 

como as cláusulas contratuais-tipo, os códigos de conduta e o novo mecanismo de certificação. Além disso, a 

Comissão continuará a apoiar as PME na aplicação das regras.Saiba mais aqui. 

 

2.5 CIP DEBATE O FUTURO DO TRABALHO NA LEADERSHIP SUMMIT PORTUGAL 2019 

Leadership Summit Portugal regressa no dia 1 de outubro ao Casino Estoril. Are We Going Together? é o tema 

da terceira edição da cimeira internacional de liderança que, este ano, pretende debater questões relacionadas 

com humanização, diversidade, globalização e ecologia. Um dos pontos altos deste encontro será o painel de 

debate da responsabilidade da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, que terá como mote as conclusões 

do estudo “O Futuro do Trabalho em Portugal”, realizado pela Nova SBE, pela CIP e pela McKinsey. António 

Saraiva (presidente da CIP), Daniel Traça (dean da Nova SBE) e Leonor Sottomayor (responsável pelos Assuntos 

Públicos da Sonae) vão apresentar soluções para que o impacto da digitalização da economia não ponha em 

causa os postos de trabalho. Saiba mais aqui.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pt&pubId=8219
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4449_pt.htm
http://cip.org.pt/cip-debate-o-futuro-do-trabalho-na-leadership-summit-portugal-2019/
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 

 
3.1 DIRETIVA ECODESIGN: SISTEMA DE PONTUAÇÃO PARA A REPARAÇÃO EM ANÁLISE 

A 5 de julho último a Comissão Europeia organizou uma reunião do Fórum Consultivo Ecodesign e Etiquetagem 

Energética sobre o potencial para estabelecer um sistema de pontuação para a reparação (scoring) de produtos 

relacionados com a energia (ErP). Em termos de follow-up,  a Comissão lançará um estudo ao consumidor que 

decorrerá de julho a dezembro de 2019. Prevê-se que no início de 2020, a Comissão apresente um projeto de 

proposta sobre esta matéria a ser discutido no Fórum Consultivo.  

 
3.2 LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA ACELERAR O FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL EM PORTUGAL 

O Grupo de Reflexão para o Financiamento Sustentável, constituído pelos principais atores do setor financeiro 

em Portugal e coordenado pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética em parceria com o Ministério 

das Finanças e Ministério da Economia, publicou este guia, que identificou seis recomendações para acelerar a 

concretização de um quadro de financiamento sustentável em Portugal. Veja aqui as linhas de orientação para 

acelerar o financiamento sustentável em Portugal. 

 

3.3 CONSELHO INFORMAL DE AMBIENTE: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E ECONOMIA CIRCULAR 

A reunião informal dos ministros do ambiente / clima foi realizada nos dias 11 e 12 de julho em Helsinquia, uma 

vez que a Finlândia assumiu a presidência do Conselho da UE no segundo semestre de 2019. O segundo dia da 

reunião informal dos ministros do ambiente e do clima da UE centrou-se na expansão da economia circular para 

novas áreas. O objectivo da Finlândia é preparar conclusões sobre a economia circular com base nos debates 

ministeriais que o Conselho do Ambiente irá discutir no Outono. As conclusões definirão como a nova Comissão 

deverá promover a economia circular nos próximos cinco anos. 

 
3.4 FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS: IMPLEMENTAÇÃO DO VISIBLE FEE EM DISCUSSÃO 

Visible fee é a obrigação legal que terá lugar a partir de 1 de janeiro próximo, enquadrada legalmente pelo Artigo 

14º (6) do Decreto-Lei nº. 152-D/2017, de 11 de setembro. Trata-se de incluir informação sobre as prestações 

financeiras pagas às entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos nas faturas entre operadores 

económicos. Dada a complexidade do que a APA se propunha solicitar, vários representantes empresariais, entre 

os quais a ANIMEE, solicitaram a reversão ou a simplificação da medida. Este assunto não está ainda finalizado, 

mas tem apresentado alguns desenvolvimentos. Os representantes empresariais reuniram com o Secretário de 

Estado do Ambiente, que comunicou a intenção de simplficar a medida. As negociações nesse sentido estão a 

decorrer entre a APA, a DGAE e os representantes empresariais. A ANIMEE esteve presente nas reuniões e está 

a acompanhar este assunto de perto. 

 

3.5 FISCALIZAÇÃO DO MERCADO E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS: NOVO REGULAMENTO 

O Regulamento (UE) 2019/1020 relativo à fiscalização do mercado e à conformidade dos produtos foi publicado 

no Jornal Oficial da UE em 25 de junho de 2019 (tal como noticiado na Newsletter de junho). Este regulamento 

aplica-se a todos os produtos industriais sujeitos ao Regulamento de harmonização da UE e altera e suprime 

artigos específicos relacionados com a aplicação e fiscalização do mercado no Regulamento (CE) n.º 765/2008, 

na Diretiva 2004/42 / CE e no Regulamento (UE) n.º 305 / 2011. Os principais objectivos deste novo regulamento 

https://www.sg.mate.gov.pt/images/ImagensNoticias/Linhas_orientacao_financiamento_sustentavel.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=EN
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são reforçar as regras de fiscalização do mercado em toda a UE, tanto para as vendas em linha e offline como 

para as mercadorias importadas, aumentar os controlos da conformidade, promover uma cooperação 

transfronteiriça mais estreita entre as autoridades de fiscalização do mercado nos diferentes Estados-Membros 

e também entre estas autoridades e as autoridades aduaneiras, bem como estabelecer um quadro de cooperação 

com os operadores económicos.  

 
3.6 ENERGIA: APROVADA LEGISLAÇÃO NACIONAL  

O Conselho de Ministros de 27 de junho aprovou o decreto-lei que altera o mecanismo regulatório que visa 

compensar as distorções que as medidas e eventos extramercado registados no âmbito da União Europeia 

possuem na formação de preços médios da eletricidade no mercado grossista em Portugal. O diploma adapta o 

referido mecanismo às novas regras do Mercado Ibérico de Eletricidade e clarifica o respetivo âmbito de 

aplicação, com vista a garantir a existência de mecanismos regulatórios harmonizados, melhores condições de 

concorrência e, simultaneamente, melhor proteção dos consumidores, tal como determinado pela Lei do 

Orçamento de Estado para 2019. O Conselho de Ministros de 25 de julho aprovou, na generalidade, para consulta 

pública, o decreto-lei que visa promover o autoconsumo de energia renovável, consagrando, em linha com as 

políticas europeias, o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia, bem como os respetivos direitos e 

deveres e condições de acesso à atividade. 

 

3.7 PRTR – REPORTE RELATIVO A 2018 

A APA informa que a submissão do formulário PRTR no SIRAPA irá ser descontinuada, passando a mesma a 

ser efetuada no SILiAmb.Estão em curso os trabalhos de migração dos dados de histórico existentes no SIRAPA, 

sendo de esperar que esta fase decorra durante o mês de agosto..Entretanto, informa-se que a nova plataforma 

de reporte apenas recolherá informação diretamente relacionada com o PRTR, pelo que todos os cálculos devem 

ser efetuados pelos operadores, utilizando as folhas de cálculo fornecidas pela APA. Brevemente será 

disponibilizada uma versão simplificada do ficheiro RAA, bem como de formulário adicional para o cálculo de 

emissões provenientes de equipamentos convencionais que queimem combustíveis convencionais. 

 

3.8 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

Assinala-se a publicação dos seguintes diplomas legais: 

•Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, que aprova o Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050; 

•Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2019, de 2 de julho, que altera o Plano de Ação para a Economia 

Circular 
 

3.9 UNIÃO EUROPEIA: PUBLICAÇÕES DO JOUE RELEVANTES PARA O SETOR 

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

para o setor elétrico e eletrónico:  

• CELE: Regulamento Delegado (UE) 2019/1123 da Comissão, de 12 de março de 2019, que altera o 

Regulamento (UE) n.o 389/2013 no respeitante à implementação técnica do segundo período de compromisso 

do Protocolo de Quioto 

 

https://dre.pt/application/file/a/122760092
https://dre.pt/application/file/a/122760092
https://dre.pt/application/file/a/122860081
https://dre.pt/application/file/a/122860081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1123&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1123&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1123&from=PT
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4. Vida Associativa 
 

4.1 OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM CERN - ORGANIZAÇÃO EUROPEIA PARA A PESQUISA 

NUCLEAR A promoção da participação de Portugal e de instituições nacionais em contratos e projetos com o 

CERN será objeto de uma visita de uma delegação nacional ao CERN, em Genebra, promovida pelo Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, juntamente com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT, e a 

Agência Nacional de Inovação, ANI, no âmbito da Rede PERIN-Portugal in Europe Research and Innovation 

Network. O Presidente da ANIMEE, Eng. Carlos Cardoso, integrará a comitiva. Este processo inclui uma série de 

oportunidades para o envolvimento e contratação de empresas, centros de engenharia e unidades de I&D 

nacionais pelo CERN, nomeadamente nas áreas de robótica e sistemas de automação de elevada precisão ou 

ainda de sistemas eletrónicos, elétricos: cablagens, armários elétricos, conversores de potência, placas de 

controlo, indo ao encontro dos interesses de várias Associadas da ANIMEE. Para mais informações, contacte-

nos. 

 
4.2 CECAPI E T&D EUROPE ASSOCIADAS DA ORGALIM 

O CECAPI - European Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers e a T&D Europe - European 

association of the electricity transmission and distribution equipment and services industry tornaram-se 

formalmente associados da Orgalim – Europe´s Technology Industries na Assembleia Geral de 26 de junho desta 

última entidade. Veja aqui a notícia no website da Orgalim. Recordamos que a ANIMEE é associada de ambas 

as associações europeias.  

 
4.3 ANIMEE REUNE COM BeST Beryllium Science & Technology Association  

A ANIMEE reuniu com dois representantes da BeST, uma organização sem fins lucrativos com sede em Bruxelas, 

que representa fornecedores, comerciantes e indústrias utilizadoras do berílio no mercado da UE. Os objetivos 

da reunião com a ANIMEE incluíram apresentar as potencialidades do berílio para o setor elétrico e eletrónico, 

tranquilizar os seus utilizadores no que respeita às questões de saúde no trabalho e informar sobre a informação 

disponível na página desta associação, bem como na página dedicada à utilização segura do berílio, 

http://berylliumsafety.eu/.  

Destaca-se a recente publicação da Diretiva dos Agentes Cancerígenos ou Mutagénicos em que o novo padrão 

de proteção do trabalhador para berílio e seus compostos inorgânicos apresenta um OEL de 600 nanogramas 

de berílio por metro cúbico de ar (ng / m3), que será aplicado por um período transitório de sete anos (até 11 de 

julho de 2026). Para mais informações, contacte-nos.   

mailto:martaepifanio@animee.pt
mailto:martaepifanio@animee.pt
https://www.cecapi.org/
https://www.tdeurope.eu/
https://www.tdeurope.eu/
https://www.orgalim.eu/
https://www.orgalim.eu/news/meet-our-new-members-cecapi-farecogaz-and-td-europe
http://beryllium.eu/
http://beryllium.eu/
http://berylliumsafety.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&from=EN
mailto:martaepifanio@animee.pt
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

Agosto 2019 
 
 
Imposto do Selo: 
 
1 - Pagamento, até ao dia 20, do imposto cobrado no mês anterior, mediante apresentação da declaração de 
retenções (Internet, Tesourarias de Finanças ou CTT). 

 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:  
 
1 - Até ao dia 10, entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados, pelas 
entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, bem como 
os que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º, 2.º-A e 12.º do Código do IRS, para 
comunicação daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente 
a contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações 
sindicais, relativas ao mês anterior. 

 

2 - Entrega e pagamento, até ao dia 20, da declaração de retenções (Internet, Tesourarias de Finanças ou 
CTT): 

 
1 - Imposto retido no mês anterior, relativamente a rendimentos do trabalho dependente (cat. A) e pensões 
(cat. H), bem como o relativo a rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. 

 
2 - Imposto retido no mês anterior, relativamente a rendimentos empresariais e profissionais (cat. B), capitais 
(cat. E) e prediais (cat. F), por entidades que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada. 

 
 
3 - Até ao dia 31: 
 

1 - Retenção na fonte de IRS relativo aos rendimentos das categorias A e H. As entidades com contabilidade 
organizada devem ainda reter o IRS sobre os rendimentos, sujeitos a retenção, das categorias B, F e E que 
não estejam sujeitos a taxas liberatórias. 
 
2 - Retenção do IRS pelas entidades que devam rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. 

 
 
Imposto sobre o Valor Acrescentado: 

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

1 - Remessa, por transmissão eletrónica de dados, da declaração periódica relativa às operações do mês de 
Agosto, acompanhada dos respetivos anexos (Incluindo o Anexo Recapitulativo referente às transmissões 
intracomunitárias de bens isentos, se for caso disso). O pagamento do imposto deverá ser efetuado nas 
Tesourarias da Fazenda Pública com sistema local de cobrança, multibanco, CTT ou home banking dos 
bancos aderentes. 
 
2 - O contribuinte, neste regime, que não realize quaisquer operações tributáveis fica igualmente obrigado a 
enviar a declaração periódica. 

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

1 - Remessa, por transmissão eletrónica de dados, da declaração periódica relativa ao 2.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. 
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2 - O contribuinte, neste regime, que não realize quaisquer operações tributáveis fica igualmente obrigado a 
enviar a declaração periódica. 

 
 
3 - Até ao dia 15, comunicação por transmissão eletrónica de dados dos elementos das faturas emitidas no mês 
anterior pelas pessoas singulares ou coletivas que tenham sede, estabelecimento, estável ou domicílio fiscal 
em território português e que aqui pratiquem operações sujeitas a IVA. 
 
 
4 - Até dia 20: 
 

1 - Pagamento (Dec.Mod P2), até ao dia 20, pelos contribuintes do regime dos pequenos retalhistas, (art.º 
60.º do CIVA) do imposto relativo ao 2.º trimestre de 2019. Não havendo imposto a pagar, deverá ser 
apresentada no serviço de finanças competente declaração adequada. (Mod. 1074) 
 
2 - 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. 

 
 
5 - Entrega, até ao dia 31, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição do IVA pelos sujeitos 
passivos do imposto suportado, no próprio ano civil, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em 
suporte de 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. 
 
 
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 94.º do CIRC, 
durante o mês anterior. 

 
2 - Até ao dia 31, retenção na fonte de IRC, relativamente aos rendimentos obtidos em território português, 
referidos no artigo 94.º do CIRC, (exceto os referidos 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: 

15 - Pagamento da 2.ª prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis referente ao ano anterior, quando o seu 
montante seja superior a €500,00 


