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I. EM DESTAQUE  

 
1. A Diretiva Ecodesign 

 

A conceção ecológica dos produtos constitui um elemento essencial da estratégia da União Europeia para a 

política integrada dos produtos. O objetivo da conceção ecológica é prosseguir, através de uma abordagem 

preventiva, a otimização do desempenho ambiental dos produtos, ao mesmo tempo que conserva as respetivas 

características funcionais. A Diretiva Ecodesign, Diretiva n.º 2009/125/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de Outubro, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica 

dos produtos relacionados com o consumo de energia, estabelece requisitos mínimos obrigatórios para a 

eficiência energética (e material) dos produtos relacionados com o consumo de energia. O Decreto-Lei n.º 

12/2011, de 24 de Janeiro, transpõe esta diretiva para o direito interno português.  

 

A conceção ecológica é complementada pelas regras de rotulagem energética. Ou seja, quando o produto alvo 

de um regulamento ecodesign é de venda direta ao consumidor é alvo também de um regulamento de rotulagem 

energética. O rótulo energético a que obriga é bem conhecido e proporciona informação clara sobre a eficiência 

energética do produto e ainda sobre os níveis de ruído resultantes do seu funcionamento. O Regulamento 

Rotulagem Energética, Regulamento (EU) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho 

de 2017 que estabelece um regime de etiquetagem energética e que revoga a Diretiva 2010/30/EU, estabelece 

um regime aplicável aos produtos relacionados com a energia colocados no mercado ou colocados em serviço.  

 

O quadro da conceção ecológica e da rotulagem energética tem sido um dos instrumentos políticos mais eficazes 

a nível da UE para promover a eficiência energética, estimando-se que contribua para cerca de metade do 

objetivo de economias de energia para 2020. O quadro legislativo relativo à conceção ecológica e à rotulagem 

energética tem a dupla finalidade de assegurar que são colocados no mercado mais produtos eficientes do ponto 

de vista energético e de habilitar os compradores a adquirirem os produtos mais eficientes com base em 

informações pertinentes (através da rotulagem energética). 

 

Até 2020, é expectável que este quadro proporcione economias de energia na ordem das 175 Mtep por ano na 

energia primária, mais do que o consumo anual de energia primária de Itália. 

 

A ANIMEE, enquanto associação empresarial do setor elétrico e eletrónico, tem um número significativo de 

associados fabricantes, importadores e distribuidores de equipamentos sujeitos à Diretiva Ecodesign, mais do 

que ao Regulamento Etiquetagem Energética. Esta temática é, portanto, acompanhada de perto pela Associação. 

No entanto, verifica-se igualmente necessário transmitir informação relevante às empresas que são utilizadoras 

de equipamentos sujeitos a ambos os diplomas, de forma a auxiliar a uma compra consciente.  

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
https://dre.pt/application/file/a/280816
https://dre.pt/application/file/a/280816
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN
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2. Equipamentos abrangidos 

 
Quer a Diretiva Ecodesign, quer o Regulamento Etiquetagem Energética, são implementados através de 

regulamentos específicos do produto, diretamente aplicáveis em todos os países da União Europeia. Os produtos 

abrangidos (e a abranger) pelo Ecodesign cumprem os seguintes critérios:  

 
• representam um volume de vendas e de comércio significativo no mercado interno, de modo indicativo superior 

a 200.000 unidades por ano;  

• têm um impacto ambiental significativo na União Europeia, atendendo às quantidades colocadas no mercado; 

• apresentam um potencial significativo de melhoria em termos de impacto ambiental, sem implicar custos 

excessivos, tendo especialmente em conta a falta de outra legislação comunitária aplicável ou a incapacidade 

das forças de mercado para resolver a questão de forma adequada, e a grande disparidade do desempenho 

ambiental dos produtos disponíveis no mercado com funcionalidade equivalente.  

 
Alguns dos produtos sujeitos a Regulamentos Ecodesign estão simultaneamente sujeitos a Regulamentos de 

Etiquetagem Energética. Veja aqui a listagem completa, com a ligação aos respetivos regulamentos. Trata-se de 

um processo dinâmico, sendo que alguns dos regulamentos estão em fase final de revisão e há novos produtos 

em estudo, que poderão vir a ser abrangidos. Aqui pode consultar o plano de trabalhos em curso que detalha as 

alterações planeadas.  

 

3. Identificação e informação obrigatória 

 
Se vai adquirir um produto novo sujeito à legislação acima referida, deve certificar-se que este está devidamente 

marcado e rotulado e é acompanhado da documentação obrigatória. Caso não esteja, poderá significar que o 

produto não está conforme.  

 
Os produtos abrangidos pelo ecodesign têm obrigatoriamente marcação CE afixada no próprio produto ou na 

respetiva embalagem. A marcação deve ser bem visível, legível e indelével. Se a marcação CE obrigar à 

intervenção de um organismo notificado é necessário colocar o número de identificação dessa entidade no 

produto. Por último, o produto tem que estar acompanhado de uma declaração de conformidade da EU, que 

atesta que o produto cumpre todos os requisitos legais a que está obrigado e faz a sua discriminação. 

Obviamente, o produto só poderá estar identificado desta forma se cumprir os requisitos aplicáveis no 

regulamento ecodesign que lhe respeita e noutra legislação europeia que lhe seja aplicável simultaneamente. 

 
Ao adquirir um produto sujeito ao regulamento Ecodesign num Estado Membro da União Europeia este terá que 

estar devidamente identificado e acompanhado de toda a documentação necessária. Se importar o produto de 

um país exterior à União Europeia, estes aspetos têm que estar acautelados antes da sua passagem pela 

fronteira. Após entrada no Mercado Interno já não é possível realizar a marcação CE e preparar a declaração de 

conformidade, ainda que o produto cumpra todos os requisitos legais que lhe são aplicáveis. 

 

Caso o produto seja também abrangido pelo Regulamento Etiquetagem Energética (todos os produtos 

abrangidos pelo Regulamento Etiquetagem Energética são também abrangidos pelo Regulamento Ecodesign. O 

https://ec.europa.eu/energy/en/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products
file:///C:/Users/mle/Documents/com-2016-773-Ecodesign%20Working%20Plan%202016-2019.pdf
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contrário não se aplica), adicionalmente terá que dispor de uma etiqueta de eficiência energética, com 

informações sobre o respetivo consumo de energia. O novo sistema de classificação só prevê as classes A a G 

(sem A+, A++ e A+++). 

 

A partir de 1 de janeiro de 2019, qualquer produto colocado no mercado europeu ao qual se aplique o requisito 

da rotulagem energética deve ser registado na base de dados europeia de produtos para fins de rotulagem 

energética antes de ser vendido. A base de dados EPREL está estruturada em duas partes: um sítio Web público 

(ainda não disponível) e um portal da conformidade (apenas para os produtores). O sítio Web público 

disponibilizará informações sobre os produtos aos quais se aplica o requisito da rotulagem energética e será 

acessível a todos os interessados. As informações armazenadas neste sítio não serão apagadas. 
 

Por fim salienta-se que a legislação aqui tratada:  
 

• não se aplica a produtos adquiridos em segunda mão; 

• não implica nenhuma penalização a quem adquire produtos não conformes. No entanto, o consumidor terá de 

estar ciente que adquiriu um produto que não foi colocado legalmente no mercado e poderá não cumprir as 

normas de segurança de eficiência energética e material vigentes, pelo que o seu desempenho será inferior ao 

atingido por um produto conforme. 
 

 

        Serviço de Tenologia Industrial e Ambiente 

ANIMEE 
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1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1  COMISSÃO EUROPEIA, BEI e BREAKTHROUGH ENERGY VENTURES ESTEBELECEM FUNDO DE  100 

MILHÕES EUROS PARA APOIRA INVESTIMENTOS EM ENERGIA LIMPA 

O fundo ajudará a introduzir no mercado novas tecnologias de energia limpa radicalmente novas e apoiará 

empresários cujas soluções podem proporcionar reduções significativas e duradouras das emissões de gases 

com efeito de estufa. O primeiro de seu tipo, este fundo atende à intensidade de capital e aos longos horizontes 

de desenvolvimento que as tecnologias energéticas precisam. O fundo investirá em cinco grandes setores onde 

os esforços são essenciais no combate às mudanças climáticas: eletricidade, transporte, agricultura, indústria 

transformadora e construção. Os investimentos deverão ter início no segundo semestre de 2019, altura em que 

os Estados-Membros da UE e os países associados ao Horizonte 2020 serão elegíveis para se candidatarem ao 

financiamento do BEV-E. O novo fundo contribuirá para cumprir os compromissos da UE do pacote “Energia 

Limpa para Todos os Europeus” da Comissão, incluindo propostas para apoiar a inovação em energia limpa, 

aumentar a eficiência energética, impulsionar a utilização de energias renováveis e reformar o mercado europeu 

da energia. Mais informações no comunicado. Fonte: CIP  

 

1.2  FUNDO FIDUCIÁRIO DE EMERGÊNCIA PARA ÁFRICA: QUASE 100 MILHÕES DE EUROS PARA 

APOIAR OS MAIS VULNERÁVEIS NO CORNO DE ÁFRICA.  

A Comissão Europeia adotou sete novos programas e fundos adicionais para dois projetos existentes, no valor 

de 99,5 milhões de euros. Eles apoiarão esforços contínuos para ajudar as pessoas mais vulneráveis no Corno 

de África, com novos programas aprovados no Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Região dos Grandes Lagos. Mais 

informações no comunicado. Fonte: CIP 

 

1.3  PACOTE PRIMAVERA DO SEMESTRE EUROPEU 2019: COMISSÃO PUBLICA RECOMENDAÇÕES AOS 

ESTADOS MEMBROS (EM) 

A Comissão Europeia (CE) apresentou recomendações específicas por país, orientações de política económica 

para todos os EM nos próximos 12 a 18 meses. Apela para que consolidem os progressos dos últimos anos. A 

execução de reformas eficazes, de estratégias de investimento bem orientadas e de políticas orçamentais 

responsáveis continua a impulsionar a modernização da economia europeia. As recomendações por país 

centram-se na prioritização das necessidades de investimento a nível nacional, permitindo definir as prioridades 

da utilização dos fundos da UE do próximo orçamento ou do quadro financeiro plurianual 2021-2027. 

 
Desde o início do processo do Semestre Europeu, em 2011, os EM realizaram pelo menos «alguns progressos» 

na implementação de mais de dois terços de todas as recomendações por país. A maior parte dos progressos 

contemplaram os serviços financeiros e as políticas de emprego, ao passo que as recomendações relativas ao 

alargamento da base de tributação, aos cuidados de saúde, bem como à concorrência no setor dos serviços, 

revelam uma taxa de execução particularmente baixa. 

 
Continuam a verificar-se progressos na correção dos desequilíbrios macroeconómicos, mas alguns EM 

continuam a apresentar níveis historicamente elevados de dívida privada e pública, o que reduz a margem de 

manobra face a choques negativos. Noutros EM existem indícios de um eventual sobreaquecimento ligado ao 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2770_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2729_en.htm
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crescimento dinâmico dos preços da habitação e ao aumento dos custos unitários do trabalho. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa. Fonte: CIP 

 

1.4 OITO ESTADOS MEMBROS ANUNCIADOS PARA ACOLHER SUPERCOMPUTADORES EUROPEUS  

A Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho — EuroHPC — selecionou 8 sítios para 

centros de supercomputação em 8 Estados-Membros com vista a acolher os novos computadores de alto 

desempenho. Portugal, na zona do Minho, será um deles. Apoiarão o desenvolvimento de aplicações importantes 

em domínios como a medicina personalizada, a conceção de medicamentos e materiais, a bioengenharia, a 

previsão meteorológica e as alterações climáticas. Mais informações, consulte o comunicado. 

 

1.5 PRODUÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE FONTES RENOVÁVEIS NA REGIÃO DOS AÇORES  

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2010/A, de 23 de fevereiro, que estabelece o sistema 

de incentivos à produção de energia a partir de fontes renováveis da Região Autónoma dos Açores – 

PROENERGIA. Procede-se à alteração do montante mínimo de investimento, bem como da taxa de incentivo 

concedida a sistemas para produção de águas quentes. Também é introduzida uma majoração para projetos 

dedicados a energias renováveis cujos investimentos se realizem em territórios abrangidos pela Rede Mundial 

de Reservas da Biosfera da UNESCO, designadamente, as ilhas do Corvo, das Flores, Graciosa e de São Jorge. 

 
1.6 INVESTIMENTO ORIENTADO E POLÍTICAS DIGITAIS ROBUSTAS REFORÇAM DESEMPENHO DOS EM  

A Comissão Europeia lançou os resultados do Índice Digital 2019 de Economia e Sociedade (DESI), que 

monitoriza o desempenho digital geral da Europa e acompanha o progresso dos países da UE com relação à 

competitividade digital. Os países que estabeleceram metas ambiciosas em consonância com a Estratégia para 

o Mercado Único e Digital da UE e os que combinaram com o investimento adaptado obtiveram melhor 

desempenho num período relativamente curto. No entanto, o facto de as maiores economias da União Europeia 

não serem pioneiras digitais indica que a velocidade da transformação digital deve acelerar, para que a UE se 

mantenha competitiva a nível mundial. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. Fonte: CIP. 

 

1.7 OBSTÁCULOS AO COMÉRCIO: PROTECIONISMO CONTINUA A AUMENTAR, MAS A UE NÃO DEIXA 

DE ABRIR MERCADOS DE EXPORTAÇÃO PARA AS EMPRESAS EUROPEIAS. 

Um relatório da CE confirma que os obstáculos encontrados pelas empresas europeias em mercados 

estrangeiros têm vindo a registar um aumento continuado. Desde o início do atual mandato da Comissão, 123 

desses obstáculos foram eliminados, o que permitiu realizar mais de seis mil milhões de euros de exportações 

adicionais em 2018. A última edição do Relatório sobre as Barreiras ao Comércio e ao Investimento (RBCI) 

identifica 45 novos entraves ao comércio impostos em países fora da UE em 2018, elevando o número total para 

um máximo histórico de 425 medidas em 59 países diferentes, com um custo anual para as empresas da UE de 

milhares de milhões de euros. A China e a Rússia estão no cimo da lista geral. A maior parte das repercussões 

para as exportações da UE decorre de medidas da China, EUA, Índia e Argélia, tendo impacto sobre 80 % de 

todas as exportações da UE afetadas por novas medidas, e incidindo predominantemente sobre os setores do 

aço, do alumínio e das tecnologias da informação e da comunicação (TIC). Para mais informações, consulte o 

comunicado. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_pt.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
https://dre.pt/application/conteudo/122549969
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2930_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2994_pt.htm
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 
 

2.1 ADOTADA PRIMEIRA CONVENÇÃO CONTRA O ASSÉDIO E A VIOLÊNCIA NO TRABALHO 

A 108ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, que decorreu nos dias 10 a 21 de junho de 2019, 

adotou, no seu último dia de trabalhos, a primeira Convenção sobre Violência e Assédio no Mundo do 

Trabalho, e respetiva recomendação. Aceda à versão provisória aqui. 

A Convenção (N.º 190) sobre Violência e Assédio reconhece que a violência e o assédio no mundo do trabalho 

"pode constituir uma violação ou abuso dos direitos humanos... põe em causa a igualdade de oportunidades e é 

inaceitável e incompatível com o trabalho digno". O documento define "violência e assédio" como 

comportamentos, práticas ou riscos "que visam, ou resultam, ou são suscetíveis de resultar em danos físicos, 

psicológicos, sexuais ou económicos". A Convenção relembra aos Estados-membros que têm a responsabilidade 

de promover um "ambiente geral de tolerância zero". É realçada a importância de uma cultura baseada no 

respeito e dignidade do ser humano, por forma a prevenir a violência e o assédio que, reconhecidamente, afetam 

a produtividade e a qualidade do trabalho, no setor público e privado, sobretudo no que respeita às mulheres. É, 

ainda, reconhecido o efeito da violência doméstica no mundo do trabalho. 

O novo instrumento internacional de trabalho visa proteger os trabalhadores, independentemente do seu vínculo 

contratual, e inclui pessoas em formação, estagiários e aprendizes, voluntários, candidatos a emprego e outros. 

Reconhece, ainda, que “os indivíduos que exercem a autoridade, deveres ou responsabilidades de um 

empregador” também podem ser sujeitos a violência e assédio. Saiba mais aqui. 

 
2.2  CITE - PROMOVER A DIGNIDADE. CONCRETIZAR A IGUALDADE. 

Para celebrar 40 anos de atividade em 2019, a CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, 

convidou várias “personalidades - mulheres e homens, que ao longo do seu percurso pessoal e profissional 

procuram enfatizar a igualdade como pilar fundamental da dignidade humana.” 

Para reflexão sobre o tema do “tempo de trabalho e conciliação entre a vida profissional e a vida familiar”, a CITE 

convidou a Professora Maria do Rosário Palma Ramalho, Professora Catedrática da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa e Presidente da APODIT – Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. 

Reconhecendo a importância geral do tema da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, a reflexão, 

privilegiando a perspectiva laboral, traça a evolução do enquadramento jurídico do tema da conciliação, quer no 

plano europeu quer no plano nacional. Saiba mais aqui. 

 
2.3 MELHOR CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA PROFISSIONAL E FAMILIAR DE PROGENITORES E 

CUIDADORES NA UE: CONSELHO ADOTA NOVAS REGRAS 

O Conselho adotou uma Diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores 

e cuidadores, que visa aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho e facilitar o gozo de licenças 

para assistência à família e de regimes de trabalho flexíveis. O novo instrumento prevê igualmente a possibilidade 

de os trabalhadores gozarem licenças para cuidar de familiares que precisem de apoio. Saiba mais aqui. 

 

2.4 NOVAS FORMAS DE TRABALHO: CONCLUSÕES DO CONSELHO 

O Conselho da União Europeia adotou as suas Conclusões sobre o mundo do trabalho em mutação e a 

emergência de novas formas de trabalho. As conclusões centram-se nos aspetos de saúde e segurança no 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711242.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711321/lang--en/index.htm
http://cite.gov.pt/pt/acite/concretizar_igualdade_004.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-20-2019-INIT/pt/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/06/13/better-work-life-balance-for-parents-and-carers-in-the-eu-council-adopts-new-rules/
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trabalho relacionados com a digitalização, a robotização, a utilização de inteligência artificial e o desenvolvimento 

da economia das plataformas digitais e reconhecem que as novas formas de trabalho emergentes contribuem 

para a inclusão social, mas também acarretam sérios desafios para as modalidades de emprego tradicionais e 

para a capacidade de garantir níveis adequados de proteção dos trabalhadores. As novas formas de trabalho 

não devem reduzir ou contornar a responsabilidade da entidade patronal em garantir a segurança no trabalho e 

a saúde dos trabalhadores em todos os aspetos relacionados com o trabalho. Aceda ao Projeto de Conclusões 

do Conselho – O mundo do trabalho em mutação: reflexões sobre as novas formas de trabalho e implicações 

para a segurança e a saúde dos trabalhadores aqui 

 

2.5 AUTORIDADE EUROPEIA DO TRABALHO PRONTA A FUNCIONAR EM OUTUBRO, DECISÃO TOMADA 

SOBRE A NOVA SEDE 

Depois do Parlamento Europeu, também o Conselho adotou formalmente o regulamento que institui a Autoridade 

Europeia do Trabalho, que entrará em vigor após assinatura e publicação. Esta nova Autoridade irá garantir que 

as regras da União em matéria de mobilidade laboral são aplicadas de forma justa, simples e eficaz. Na sequência 

da adoção final do regulamento que a institui, entrará em funcionamento em 2019 e atingirá a sua capacidade 

operacional máxima em 2024. Em 16 de outubro de 2019, serão apresentados o Conselho de Administração e o 

programa de trabalho da Autoridade Europeia do Trabalho. Os representantes dos Governos dos Estados-

Membros decidiram ainda que será Bratislava a acolher a sede da Autoridade Europeia do Trabalho. Saiba mais 

aqui. 

 

2.6 REGULAMENTO EUROPEU SOBRE CIBERSEGURANÇA 

Entrou em vigor no passado dia 27 de junho o Regulamento (UE) 2019/881, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de abril de 2019, “relativo à ENISA (Agência da União Europeia para a Cibersegurança) e à 

certificação da cibersegurança das tecnologias da informação e comunicação e que revoga o Regulamento (UE) 

n.º 526/2013 (Regulamento Cibersegurança)”. Aceda ao Regulamento aqui. 

As novas regras vão dotar a Europa de um quadro de certificação da cibersegurança de produtos, processos e 

serviços e reforçar o mandato da Agência da UE para a Cibersegurança. O quadro europeu de certificação da 

cibersegurança impulsionará a cibersegurança dos serviços em linha e dos dispositivos de consumo, permitindo 

a criação de sistemas de certificação da UE adaptados e baseados nos riscos. Saiba mais aqui. 

 

2.7 MERCADO ÚNICO DIGITAL: PERITOS APRESENTAM AS SUAS RECOMENDAÇÕES PARA UMA 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIÁVEL 

Nomeado pela Comissão Europeia em junho de 2018, o Grupo de Peritos de Alto Nível sobre a Inteligência 

Artificial apresentou 33 recomendações políticas e de investimento para apoiar o desenvolvimento e a 

implementação de uma Inteligência Artificial digna de confiança na Europa. As recomendações independentes 

apoiam uma abordagem da IA centrada no ser humano e reconhecem-na como uma das tecnologias mais 

importantes para impulsionar a inovação e a produtividade. Saiba mais aqui. 

  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/pt/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2968_pt.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0881&from=EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-act
file:///C:/Users/gdc/Downloads/AIHLEGPolicyandInvestmentRecommendationspdf.pdf
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 

 
3.1 LINHA FITEC - DESCARBONIZAÇÃO E ECONOMIA CIRCULAR 

Os ministérios da Economia e do Ambiente lançaram no Dia Mundial do Ambiente uma linha de crédito de 100 

milhões de euros para a descarbonização e economia circular, dirigida a PME industriais e do setor do Turismo. 

O novo instrumento de financiamento visa facilitar às empresas a transição de fontes de energia fósseis para 

energias renováveis, contribuindo assim para cumprir as metas definidas no Plano Nacional Integrado de Energia 

e Clima (PNEC). A criação desta linha de crédito tem também como objetivo acelerar o processo de mudança 

para uma economia circular. A linha de crédito, no âmbito do Programa Interface, representa uma melhoria das 

condições de financiamento e da tipologia de operações abrangidas, com o apoio público a passar pelo sistema 

de garantia mútua nacional e, também, pela bonificação das taxas de juro associadas a cada operação. 

 

3.2 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA EEA GRANTS PARA O AMBIENTE 

O Programa foi lançado na presença dos ministros do Ambiente e do Planeamento, João Pedro Matos Fernandes 

e Nelson de Souza, e do embaixador da Noruega em Portugal, Anders Erdal. É financiado por um mecanismo 

financeiro chamado EEA Grants, um acordo mediante o qual a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega apoiam 

financeiramente países da União Europeia com maiores desvios no produto interno bruto 'per capita'. 

Ao todo, para a área do ambiente, alterações climáticas e economia de baixo carbono foram disponibilizados 28 

milhões de euros, 24 milhões financiados pelo EEA Grants e o resto por Portugal. A promoção da economia 

circular e a descarbonização recebem cerca de 12 milhões de euros cada e a valorização do território um pouco 

mais de dois milhões. 

  

3.3 NOVA DIRETIVA SOBRE OS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS  

A Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do 

impacto de determinados produtos de plástico no ambiente adota medidas ambiciosas propostas pela Comissão 

para combater o lixo marinho proveniente dos dez artigos de plástico descartáveis mais frequentemente 

encontrados nas praias europeias, bem como as artes de pesca abandonadas e os plásticos oxodegradáveis. A 

chamada Diretiva Plásticos Descartáveis é um elemento essencial do Plano de Ação para a Economia Circular 

da Comissão Juncker e faz parte da Estratégia da União Europeia para os Plásticos. 

 

3.4 PLANOS NACIONAIS DE ENERGIA E CLIMA 2030 

A Comissão Europeia publicou a Comunicação United in delivering the Energy Union and Climate Action - Setting 

the foundations for a successful clean energy transition, que analisa os 28 Planos Nacionais de Energia e Clima 

2030 (PNEC) de forma integrada e inclui recomendações específicas para cada Estado Membro. Na sua versão 

atual os planos não garantem o cumprimento das metas europeias em termos de energia renovável e eficiência 

energética. Quanto aos próximos passos, as leis da UE sobre a União da Energia exigem que os Estados-

Membros tenham devidamente em conta as recomendações da Comissão ou tornem públicas as suas razões 

para não o fazer. Os Estados-Membros são também obrigados a envolver o público na preparação dos planos 

finais até ao final do ano. O prazo para envio da versão final de cada PNEC é 31 de dezembro de 2019.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=PT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1480_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_pt.htm
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/recommondation_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/recommondation_en.pdf
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3.5 PACOTE ENERGIA LIMPA PARA TODOS OS EUROPEUS COMPLETO 

As novas regras que tornam o mercado da electricidade da UE apto para o futuro e colocam o consumidor no 

centro da transição energética foram já publicadas - um passo importante para permitir à União Europeia e aos 

seus Estados-Membros adoptar uma transição para a energia limpa, acompanhar a legislação sobre o clima já 

adotada e cumprir os compromissos do Acordo de Paris. Com a conclusão destes últimos quatro atos legislativos, 

o pacote Energia Limpa para Todos os Europeus está concluído. São eles: 

 
• Regulamento (UE) 2019/941 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativo à 

preparação para riscos no setor da eletricidade e que revoga a Diretiva 2005/89/CE 

 

• Regulamento (UE) 2019/942 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, que institui a 

Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia 

 

• Regulamento (UE) 2019/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativo ao 

mercado interno da eletricidade 

 

• Diretiva (UE) 2019/944 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa a regras 

comuns para o mercado interno da eletricidade e que altera a Diretiva 2012/27/UE 

 

3.6 DIRETIVA EMISSÕES INDUSTRIAIS - CONSULTA PÚBLICA EUROPEIA 

Encontra-se aberto o processo de Consulta Pública da Diretiva Emissões Industriais, até às 24h00 do dia 4 de 

setembro (hora de Bruxelas), destinado a obter a opinião sobre o modo como os europeus consideram que as 

regras da UE (no que se refere a esta Diretiva) estão a funcionar e se são benéficas para o público e a indústria. 

 

3.7 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

Assinala-se a publicação do seguinte diploma legal: 

• Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho, que altera o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades de 

produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de 

eletricidade 

 

3.8 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: 

  
• radiações ionizantes: Retificação da Diretiva 2013/59/Euratom do Conselho, de 5 de dezembro de 2013, que 

fixa as normas de segurança de base relativas à proteção contra os perigos resultantes da exposição a radiações 

ionizantes, e que revoga as Diretivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 

2003/122/Euratom ; 

 

• REACH: Regulamento (UE) 2019/957 da Comissão, de 11 de junho de 2019, que altera o anexo XVII do 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0942&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0942&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=PT
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_pt
https://dre.pt/application/file/a/122482083
https://dre.pt/application/file/a/122482083
https://dre.pt/application/file/a/122482083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0957&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0957&from=PT
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autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) no que respeita ao (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

tridecafluoro-octil)silanotriol e aos TDFA; 

 
• Mercado interno: Regulamento (UE) 2019/1020 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho 

de 2019, relativo à fiscalização do mercado e à conformidade dos produtos e que altera a Diretiva 2004/42/CE e 

os Regulamentos (CE) n.o 765/2008 e (UE) n.o 305/2011; 

 
• Transporte de mercadorias perigosas: Decisão de Execução (UE) 2019/1094 da Comissão, de 17 de junho de 

2019, que autoriza os Estados-Membros a adotar certas derrogações nos termos da Diretiva 2008/68/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas [notificada com o 

número C(2019) 4303]. 

 

 

4. Vida Associativa 
 

4.1 REGULAMENTO DOS PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO: REUNIÃO NO IAPMEI  

A ANIMEE e representantes dos seus associados fabricantes de cabos reuniram com a Direção de Planeamento 

e de Políticas de Empresa do IAPMEI para expor as dificuldades e os esclarecimentos necessários no que 

respeita à aplicação do Regulamento dos Produtos de Construção (RPC) aos cabos. As questões discutidas 

foram: a dificuldade de aplicação do regime de derrogação da obrigação de realizar uma declaração de 

desempenho (Artigo 5º do RPC), a necessidade de clarificação do âmbito deste regulamento em determinadas 

situações práticas e a necessidade de uma maior fiscalização do mercado.  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0957&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0957&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1094&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1094&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1094&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1094&from=PT
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

Julho 2019 
 
 
Imposto do Selo: 
 
1 - Pagamento, até ao dia 20, do imposto cobrado no mês anterior, mediante apresentação da declaração de 
retenções (Internet, Tesourarias de Finanças ou CTT). 
 
 
 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:  
 
1 - Até ao dia 10, entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados, pelas 
entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, bem como 
os que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º e 12.º do Código do IRS, para 
comunicação daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente 
a contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações 
sindicais, relativas ao mês anterior. 
 
2 - Entrega até dia 15, da Informação Empresarial Simplificada - IES por transmissão eletrónica de dados, pelos 
sujeitos passivos de IRS, que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada, com os correspondentes 
anexos. 

 

3 - Pagamento, até ao dia 20, mediante apresentação da declaração de retenções (Internet, Tesourarias de 
Finanças ou CTT): 

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

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

 
 
4 - Entrega, até ao dia 20, do 1º pagamento por conta do ano de 2017 relativo aos rendimentos empresariais e 
profissionais (cat. B) 
 
 
5 - Até ao dia 31: 
 

1 - As entidades devedoras dos rendimentos a que se refere o artigo 71.º, cujos titulares residentes em 
território nacional beneficiem de isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa, são obrigadas a entregar 
à Direcção-Geral dos Impostos uma declaração relativa àqueles rendimentos, de modelo oficial (Mod.31). 
 
2 - As entidades registadoras ou depositárias a que se referem os artigos 61.º e 99.º do Código dos Valores 
Mobiliários são obrigadas a comunicar à Direcção-Geral dos Impostos, através de modelo oficial, por 
transmissão eletrónica de dados, os registos efetuados relativamente a valores mobiliários. – M.33. 
 
3 - 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 não 
sujeitas a taxas liberatórias. 
 
4 - Retenção do IRS pelas entidades que devam rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. 
 
5 - Entrega, neste mês, das Declarações modelo 19, 26, 27, 28, 34, 38 e 40. 
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Imposto sobre o Valor Acrescentado: 
 
1 - Até ao dia 10 (regime normal-mensal): 
 

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

 
 
2 - Até dia 20: 

 
1 - Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos do 
regime normal mensal, que no mês anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou 
prestações de serviços a sujeitos passivos registados noutros Estados Membro, quando tais operações sejam 
aí localizadas nos termos do art.º 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral quando 
o total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em 
qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50 000. 
 
2 - Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos do 
regime normal trimestral que tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de 
serviços a sujeitos passivos registados noutros Estados Membro, no trimestre anterior, quando tais operações 
sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA e o montante das transmissões intracomunitárias a 
incluir não tenha excedido €50.000 no trimestre em curso ou em qualquer um dos 4 trimestres anteriores. 
 
 

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 - 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 - Entrega, até dia 15, da Informação Empresarial Simplificada - IES por transmissão eletrónica de dados, pelos 
sujeitos passivos de IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil, com os correspondentes 
anexos. 
 
2 - Entrega, até dia 15, da Informação Empresarial Simplificada - IES por transmissão eletrónica de dados, pelos 
sujeitos passivos de IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil, com os correspondentes 
anexos. 
 
 
3 - Até ao dia 31:  
 

1 - 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). 

2 - 1.º pagamento por conta relativo ao exercício de 2019. 
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Segurança Social: 

Pagamento, do dia 10 ao dia 20, das contribuições relativas ao mês anterior. Envio das folhas de ordenados e 
salários de 1 a 10. 

 
 
Código de Procedimento e de Processo Tributário: 

Sem prejuízo do andamento do processo, pode efetuar-se qualquer pagamento por conta do débito, desde que 
a entrega não seja inferior a 3 unidades de conta. 

 
 
Imposto Único de Circulação: 

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

Até ao final do mês 1.º Pagamento adicional por conta devido por entidades residentes que exerçam a título 
principal atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola por não residentes com estabelecimento estável 
que tenham, no ano anterior, um lucro tributável superior a € 1.500.000 com período de tributação coincidente 
com o ano civil. 

 

 
 


