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I. EM DESTAQUE  

A Revisão do regulamento dos produtos da construção  
Parecer da ANIMEE 
 
 

1. O Regulamento e a sua necessidade de revisão 

 

O Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março (adiante designado por 

Regulamento ou RPC), que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de 

construção, entrou em vigor no dia 1 de julho de 2013. Este regulamento veio substituir a Diretiva 89/106/CEE do 

Conselho, de 21 de dezembro de 1988, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros no que respeita aos produtos de construção. O RPC foi executado na ordem 

jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 130/2013, de 10 de setembro.    

 

A ANIMEE tem acompanhado este regulamento principalmente no que respeita aos cabos elétricos e de dados, 

uma vez que é a associação que agrega os fabricantes portugueses destes cabos. O IAPMEI - Agência para a 

Competitividade e Inovação, I.P., no âmbito das suas competências e atribuições é a autoridade nacional 

competente em matéria dos produtos abrangidos pelo Regulamento e assegura a representação no Comité 

Permanente da Construção (da União Europeia), através do qual acompanha todos os desenvolvimentos 

relacionados com a aplicação do Regulamento. 

 

O RPC tem como objetivo garantir que as obras de construção civil sejam concebidas e realizadas de modo a não 

comprometer a segurança de pessoas, animais domésticos ou bens, e a não degradar o ambiente. Por isso mesmo, 

abrange uma diversidade de produtos como sejam janelas, cabos, tintas, entre tantos outros. Esses mesmos 

produtos têm já de obedecer às suas próprias legislações e normas, pelo que por vezes é complexa a integração e 

coordenação de todos estes fatores, no mesmo diploma legal. 

 

Em consequência, o Regulamento está em processo de revisão, procurando resolver as principais deficiências na 

sua aplicação, que consistem principalmente no insuficiente desempenho e qualidade do sistema de normalização 

sobre o Regulamento; o papel dos Estados-Membros na fiscalização do mercado; a baixa adesão às disposições 

de simplificação (artigos 5º, 37º e 38º do Regulamento).  Acrescem ainda a Economia Circular e o Pacto Ecológico 

Europeu, que introduzem a importância da aplicação do requisito básico das obras de construção ao nível da 

utilização sustentável dos recursos naturais. 

 

 

2. O processo de revisão 

 

O IAPMEI solicitou o contributo das entidades nacionais e demais partes interessadas sobre esta matéria, atento ao 

impacto que a revisão do Regulamento possa vir a produzir na indústria dos produtos de construção e, 

subsequentemente, na construção, cuja atividade tem peso relevante na economia nacional.  Está ainda prevista 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&from=PT
https://dre.pt/application/conteudo/500018
https://www.iapmei.pt/
https://www.iapmei.pt/
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por este organismo uma reunião alargada às entidades competentes e partes interessadas, tendo em vista o debate 

aberto sobre este assunto. Importa não esquecer que Portugal assumirá em breve a Presidência da UE – entre 

janeiro e junho de 2021, seguidamente à Alemanha e antes da Eslovénia. Como tal, a revisão do RPC estará em 

foco durante a Presidência Portuguesa. 

 

Atualmente, estão em discussão a nível europeu 5 opções, uma delas com duas hipóteses, que estão amplamente 

descritas no documento Refined Indicative Options for review of construction products regulation, version 2, 

consultável aqui. A figura seguinte mostra as opções e como se relacionam e em seguida, apresenta-se um resumo 

das mesmas. O resumo está, naturalmente, mais centrado no interesse da indústria dos cabos. 

 

 

Figura 1 – Visão geral das opções indicativas. Fonte: Refined Indicative Options for the review of the construction products 

regulation, version 2 

 

 

 

OPÇÃO A – Cenário Base 

 

Esta opção não implica alteração legislativa do RPC, apenas melhoria da implementação através de guia/ legislação 

quase-direto da Comissão Europeia (regras cujo valor normativo é limitado e que não são juridicamente obrigatórias) 

(CE).  

 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40762
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Ou seja, a CE desenvolveria esforços de implementação para: 

 
- orientar o trabalho normativo (na medida do possível para a Comissão Europeia) 

- contrariar processos e verificações de acordo com normas nacionais 

- atuar no sentido de aumentar a fiscalização, segundo a nova legislação: Regulamento (EU) 2019/1020 

- melhorar o funcionamento do EOTA, dos Organismos Notificados, das autoridades nacionais, etc, no que pode ser 

conseguido pela CE; 

- promover a utilização de processos simplificados através da clarificação/guia/informação. 

 

 

OPÇÃO B – Cenário de reparação do RPC 

 

Conseguida através da revisão do RPC, nomeadamente contemplando o seguinte: 

 

- âmbito e objetivos: clarificação dos objetivos, inclusão da Economia Circular ao promover a reutilização e 

reciclagem de produtos, construção mais ambiental dos produtos, melhorar a coordenação com outra legislação 

da UE; 

- Harmonização: no fundo, facilitar às empresas a obtenção da marca CE 

- Melhorar a eficácia do RPC:  

• Melhorar a utilização dos procedimentos de não-conformidade 

• Melhorar a fiscalização 

• Melhorar a eficácia dos Organismos Notificadores 

• Adicionar a certificação ambiental aos Organismos Notificadores ou através de outros organismos  

 

- Assegurar uma transição segura para o novo RPC. 

 

OPÇÃO C – Focar o RPC 

 

Esta opção acresce à Opção B (em tudo o que é possível), e acrescenta um maior foco no regulamento para 

melhorar a compreensão das normas a implementar. O dar maior foco significa implementar as três linhas de 

atuação, a combinar entre si: 

 

- Linha 1: Limitar o âmbito do RPC aos métodos de avaliação; 

- Linha 2: Limitar o âmbito do RPC a áreas principais 

- Linha 3: Tornar opcional para os fabricantes a utilização da Common Technical Language: os fabricantes 

decidem se a usam ou não. Caso não usem, não poderão utilizar a marca CE, nem a Declaração de 

Desempenho. Neste caso, cada Estado Membro pode continuar a aplicar os requisitos nacionais, que podem 

ser mais ou menos rígidos que os europeus.  
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OPÇÃO D – Melhorar o RPC 

 

Esta opção introduziria requisitos nos produtos, nos domínios dos seus aspetos inerentes, para proteger a saúde, 

a segurança e o ambiente. Parte da opção B, e divide-se nas Opções D1 e D2. O corpo comum é o seguinte: 

 
- os requisitos dos produtos seriam gradualmente introduzidos no RPC; 

- os requisitos seriam próprios de cada produto ou família de produtos, o que iria contribuir para uma efetivamente 

maior segurança desses produtos. A segurança aqui refere-se à utilização dos produtos após construção. Teriam 

que ter marcação CE e Declaração de Desempenho; 

- O RPC teria que ter uma primeira camada comum de requisitos de segurança e ambientais, especificada num 

Anexo ao Regulamento. 

 

 

Opção D1 – Requisitos dos produtos abrangidos pelo Novo Quadro Legislativo (New Legislative Framework) 

 

Para além da referida camada comum de requisitos, obrigações ambientais e de segurança, esta opção iria formular 

requisitos de produto baseados na abordagem do Novo Quadro Legislativo.  

 
Teria de ser o CEN a formular os requisitos – VOLUNTÁRIOS - a cumprir e a Declaração de Desempenho poderia 

ser combinada com uma Declaração de Conformidade, combinadas num único documento. 

 

 

Opção D2 – Abordagem de especificações técnicas para requisitos do produto 

 

Para além da referida camada comum de requisitos e obrigações ambientais e de segurança, a Opção 2 iria formular 

requisitos de produto baseados na Abordagem de Especificações Técnicas. 

 
A Declaração de Conformidade poderia ser combinada com uma Declaração de Desempenho, combinadas num 

único documento. 

 

 

OPÇÃO E– Revogação do RPC sem qualquer substituição 

 

Não haveria harmonização, ou seja, nenhuma linguagem técnica comum, nem normas harmonizadas obrigatórias, 

nem normas harmonizadas voluntárias, nem requisitos básicos de trabalho para obras de construção, nem 

obrigação de redigir uma declaração de desempenho ou comunicá-la, nem marcação CE, nem classes ou limiares, 

sem sistemas AVCP e sem condições de classificação determinadas a nível da UE. 
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3. A opinião da ANIMEE 

 
Uma análise das várias opções permite para já indicar que talvez seja avisado excluir as Opções A e E.  

A Opção A parece ter um âmbito reduzido de melhoria. A opção E, ao remover de todo a legislação integradora 

aplicável aos materiais de construção, parece pouco produtiva.  

 

Restam, assim, as opções B, C e D. A Opção B parece ser um pouco limitada, face ao futuro em perspetiva.   

  

A ANIMEE considera mais adequadas as Opções C- Focusing the CPR e D – Enhancing the CPR  (D1 ou D2). 

Com efeito, consideramos que o RPC deverá continuar a existir e evoluir para começar a incorporar os princípios 

da economia circular, que é, sem dúvida, o caminho a seguir.  

  

Quanto à questão da simplificação, especialmente cara à indústria portuguesa fabricante de cabos elétricos e de 

dados e que tem merecido a nossa preocupação, a ANIMEE expressa o seguinte: 

  

- a opção A considera a não alteração do RPC no que a este aspeto respeita, embora considere que é necessária 

a clarificação/guia/informação. Esta hipótese, a nosso ver, não é inteiramente satisfatória;     

  

- a Opção B e a Opção D prevêem a redução do fardo administrativo para os fabricantes, mas aparentemente 

aplicável sempre a determinadas empresas. No entanto, as empresas podem fabricar produtos que cumprem 

integralmente todos os procedimentos relativos à Marcação CE e à documentação associada, que gostariam de ter 

a possibilidade de requerer a simplificação (nos moldes já explicados anteriormente), apenas para quando fabricam 

cabos para encomendas específicas; 

  

- a Opção C  

  
Para além de se poder manter os elementos da Opção B, a opção C também introduz a possibilidade de a Common 

Technical Language não ser utilizada. Não é claro se a empresa pode ter esta escolha apenas para os cabos feitos 

por encomenda, mas seria muito útil que tal fosse possível. 

 

Como último comentário de caráter geral, a ANIMEE realça que a maior dificuldade na Legislação Europeia é, sem 

dúvida, a integração de uma cada vez maior quantidade de legislação específica. A dificuldade está em que toda a 

legislação esteja congruente e na sua utilização conjunta, por parte das empresas – no caso dos associados da 

ANIMEE. O RPC é já uma legislação que se preocupa com a integração, na construção, de um conjunto enorme de 

produtos muito diferentes uns dos outros e com legislação específica muito diferente. Futuramente, poderá tornar-

se ainda mais complexo, ao integrar os princípios da Economia Circular. 
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4. Para saber mais 

 

A ANIMEE partilha a listagem dos documentos mais relevantes neste âmbito, produzidos pela Comissão Europeia, 

sobre a redefinição das opções para a futura revisão desta legislação disponíveis na página dedicada à  Revisão do 

Regulamento, designadamente: 

• Vídeo da Comissão Europeia sobre a apresentação do processo de revisão 

• Documento com as opções indicativas para a futura revisão (já referido, acima) 

• Discussão com os Estado-Membros, em 4 março de 2020  

• Comentários/contributos das partes interessadas: as partes interessadas são convidadas a comentar as 

opções indicativas, até 31 de agosto de 2020; 

• Página da Comissão Europeia sobre o RPC 

 

      *            *             *             *             *             *             *             *             *             *             * 

 

 
 
 

Este ano a Hannover Messe será digital! 

  

Nos dias 14 e 15 de julho, os Hannover Messe Digital Days irão proporcionar uma visão geral sobre os desafios da 

transformação industrial: Indústria 4.0, Inteligência Artificial, 5G, Energia Inteligente e Logística 4.0.  

 
Registe-se nos Digital Days para assistir a discursos de representantes da economia, ciência e política, mesas 

redondas, live chats e às mais recentes inovações. Após o registo terá automaticamente acesso a todos os 

streamings do evento, podendo igualmente trocar ideias e contactar com os parceiros e com os restantes 

participantes no evento.  

 

A participação é gratuita. Aceda ao Programa e inscreva-se aqui. 

  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_pt
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_pt
file:///C:/Z_Marta/ANIMEE/Pen_16mar20/Newsletter%20Mar20/as%20partes%20interessadas%20também%20são%20convidadas%20a%20comentar%20as%20opções%20indicativas,%20até%2031%20de%20agosto%20de%202020
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40762
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40663
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureOptionsForTheReviewOfTheCPR
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_en
https://ccila-portugal.us13.list-manage.com/track/click?u=ae94a34b334765239f38ae398&id=83ecd5f0b0&e=4164b4d40b
https://www.hannovermesse.de/en/news/digital-days/hannover-messe-digital-days?fbclid=IwAR1sNuKRYrejljT1ZhB-nCdX_-AGu1Oi1JUjI5qB18T_ZsT5SRVPBbckYfc#1480718
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1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1 TARIFAS DE GÁS NATURAL 

De acordo com o Comunicado da ERSE, e num contexto de incerteza devido à pandemia de COVID-19, a ERSE - 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, aprova as tarifas e preços de gás natural para o próximo ano gás, 

referente a 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021, e simultaneamente, atualiza, a partir de 1 de julho, a 

componente de energia da tarifa de gás natural que vigorará até setembro próximo. Fonte: CIP 

 

1.2 SERVIÇOS DIGITAIS E CONCORRÊNCIA 

A Comissão laçou uma consulta pública sobre a legislação no domínio dos serviços digitais, aberta até 8 de 

setembro, com o objetivo de recolher opiniões, provas e dados para ajudar na fundamentação de futuras propostas 

legislativas para os serviços digitais.    

Lançou igualmente uma consulta pública, com vista à elaboração de um novo instrumento de concorrência. As 

partes interessadas podem apresentar as suas observações sobre a avaliação de impacto inicial até 30 de junho de 

2020 e responder à consulta pública até 8 de setembro de 2020. Fonte: CIP 

 

1.3 REUNIÕES DO CONSELHO EUROPEU  

No início de Junho, tiveram lugar duas reuniões dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do Conselho Europeu. 

A de 8 de Junho debruçou-se sobre os temas relativos ao comércio, como o impacto do COVID-19 no comércio 

internacional, o papel das cadeias de valor globais, a revisão da estratégia da UE para o Comércio e a reforma da 

OMC. A de 9 junho abrangeu temas mais ligados ao desenvolvimento como a Implementação do pacote “Equipa Europa”  

e o estado das negociações da nova parceria UE-ACP. Fonte: CIP 

 

1.4 ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

Foi aprovada em Conselho de Ministros de 9 de junho de 2020, a Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª - Orçamento 

Suplementar para 2020. 

 

1.5 TAXAS DE DERRAMA INCIDENTES SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DE 2019 

A A.T. publicou o Ofício-circulado n.º 20224/2020, de 05-06 relativo a IRC - Taxas de derrama municipal incidentes 

sobre o lucro tributável do período fiscal de 2019.  

 

1.6 PROGRAMA COM PRIORIDADES DO TRIO ALEMANHA-PORTUGAL- ESLOVÉNIA   

Prevê o avanço da agenda estratégica da UE e é profundamente marcado pela crise do COVID-19, realçando a 

necessidade de uma resposta robusta para a recuperação da economia europeia. Aprofundar o mercado único; 

reforçar as relações com parceiros internacionais (entre os quais o Reino Unido, África, América Latina, Ásia e os 

parceiros transatlânticos), investir na competitividade da indústria europeia, monitorizar o IDE e implementar uma 

união da energia europeia, são algumas das prioridades do Trio, que estão alinhadas com o duplo objetivo das 

transições ecológica e digital.  Fonte: CIP 

 

  

http://mkt.cip.org.pt/go/f-c11974ef7d028551c-063660b8fd024414b5c0ae5da73-c807e12e1N9Te5bwe8feFn
http://mkt.cip.org.pt/go/87135b16e9-f090f9b-5b482004a9d3a9-5248024e012b74da5ae11e1N9Te5cve8ieFw
http://mkt.cip.org.pt/go/87135b16e9-f090f9b-5b482004a9d3a9-5248024e012b74da5ae11e1N9Te5cve8ieFy
http://mkt.cip.org.pt/go/87135b16e9-f090f9b-5b482004a9d3a9-5248024e012b74da5ae11e1N9Te5cve8ieFC
http://mkt.cip.org.pt/go/87135b16e9-f090f9b-5b482004a9d3a9-5248024e012b74da5ae11e1N9Te5cve8ieFD
http://mkt.cip.org.pt/go/d2b0a217eaf9931110-85ddc-390-1843a093a6dae5da73-c807e12e1N9Te5hXe8keFQ
http://mkt.cip.org.pt/go/d2b0a217eaf9931110-85ddc-390-1843a093a6dae5da73-c807e12e1N9Te5hXe8keFS
http://mkt.cip.org.pt/go/d2b0a217eaf9931110-85ddc-390-1843a093a6dae5da73-c807e12e1N9Te5hXe8keFS
http://mkt.cip.org.pt/go/d2b0a217eaf9931110-85ddc-390-1843a093a6dae5da73-c807e12e1N9Te5hXe8keFT
http://mkt.cip.org.pt/go/ab77b4ebf5c931151d9f4c7f3aab874603f5234e012b74da5ae11e1N9Te5i3e8neFZ
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1.7 AUXÍLIOS ESTATAIS PARA PME 

A Comissão enviou para consulta dos Estados-Membros uma proposta sobre o alargamento do Quadro Temporário 

relativo aos auxílios estatais para apoiar certas microempresas, pequenas empresas e start-ups que já se 

encontravam em dificuldades antes de 31 de dezembro 2019, e para incentivar os investimentos privados 

relacionados com o coronavírus. Este princípio seria aplicável, salvo se as empresas em questão se encontrarem 

em processo de insolvência, se tiverem recebido um auxílio de emergência que não tenha sido reembolsado ou se 

estiverem abrangidas por um plano de reestruturação ao abrigo das regras em matéria de auxílios estatais 

 

1.8 CONSULTA PÚBLICA SOBRE REVISÃO DA POLÍTICA COMERCIAL DA UE 

A Comissão lançou uma consulta pública até 19 de setembro para adaptar a política comercial de médio-prazo da 

UE aos novos desafios no contexto do COVID-19. A consulta abrange todos os temas relevantes da política 

comercial da UE, com destaque para: reforço das relações comerciais e de investimento com parceiros comerciais 

estratégicos;  criação de oportunidades comerciais à escala global para as empresas e, em particular, para as 

PMEs; contribuição para uma economia da UE resiliente e sustentável; proteção das empresas europeias contra 

práticas desleais dentro e fora da UE; maximização do contributo da política comercial para fazer face aos grandes 

desafios globais, como as alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável ou a transição digital.  

 
Atendendo à importância do tema, apela-se à participação de todos na mesma. Para mais informações sobre esta 

consulta e como participar, aceda ao website da Comissão Europeia ou à nota de consulta. Fonte: DGAE 

 

1.9 DIPLOMAS APROVADOS NO CONSELHO DE MINISTROS DE 18 DE JUNHO EM DESTAQUE 

- Decreto-lei que cria o Banco Português de Fomento (BPF); 

 
- Proposta de lei que altera o código de IVA, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e legislação 

complementar relativa a este imposto, no âmbito do tratamento do comércio eletrónico. Esta proposta tem por 

objetivo modernizar as regras do IVA aplicáveis ao comércio eletrónico transfronteiriço de bens e assegurar uma 

maior neutralidade no tratamento das empresas estabelecidas na União, introduzindo-se mecanismos de 

simplificação do cumprimento das obrigações de IVA decorrentes destas operações. 

 

1.10 SUBVENÇÕES ESTRANGEIRAS NO MERCADO ÚNICO 

 A Comissão adotou um Livro Branco onde propõe novos instrumentos para corrigir os efeitos das subvenções 

estrangeiras nas condições de concorrência para as empresas da UE. O documento propõe medidas para corrigir 

as distorções divididas em 3 módulos: (i) no mercado único em geral, (ii) na aquisição de empresas da UE; (iii) na 

contratação pública da UE. Por fim, o Livro Branco preconiza também uma abordagem geral das subvenções 

estrangeiras no contexto dos apoios financeiros da UE. O Livro Branco está aberto para consulta pública até 23 de 

setembro de 2020.  

 

À luz dos contributos recebidos, a Comissão irá apresentar propostas legislativas para fazer face aos efeitos de 

distorção das subvenções estrangeiras no mercado único. 

 

 

http://mkt.cip.org.pt/go/ab77b4ebf5c931151d9f4c7f3aab874603f5234e012b74da5ae11e1N9Te5i3e8neG0
http://mkt.cip.org.pt/go/ab77b4ebf5c931151d9f4c7f3aab874603f5234e012b74da5ae11e1N9Te5i3e8neqv
http://mkt.cip.org.pt/go/ab77b4ebf5c931151d9f4c7f3aab874603f5234e012b74da5ae11e1N9Te5i3e8neqv
http://mkt.cip.org.pt/go/-a937-9ceb75519c8950d515713b56-72c4956-2-e012b74da5ae11e1N9Te5nje8BeK8
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=266
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158779.htm
http://mkt.cip.org.pt/go/423667bbeada41f865947bf-a0815-990003cb15be5da73-c807e12e1N9Te5mFe8AeHl
http://mkt.cip.org.pt/go/-a937-9ceb75519c8950d515713b56-72c4956-2-e012b74da5ae11e1N9Te5nje8BeK2
http://mkt.cip.org.pt/go/-a937-9ceb75519c8950d515713b56-72c4956-2-e012b74da5ae11e1N9Te5nje8BeK3
http://mkt.cip.org.pt/go/-a937-9ceb75519c8950d515713b56-72c4956-2-e012b74da5ae11e1N9Te5nje8BeK2
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 

 
2.1 COVID-19: A 15ª FERRAMENTA OIRA EM PORTUGAL  

No contexto atual de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus (SARS CoV-2, torna-se fundamental 

apoiar a implementação de um conjunto de medidas e procedimentos, procurando ir ao encontro da atividade regular 

das organizações, garantindo a segurança e saúde dos trabalhadores e das relações profissionais com os seus 

clientes, utentes e colaboradores externos. 

  
Neste sentido, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) elaborou e apresenta agora uma nova ferramenta 

OiRA COVID-19, que contém medidas associadas a vários problemas que podem ser encontrados no contexto de 

combate à COVID-19 e inclui, orientações e recomendações das entidades competentes nacionais e europeias, 

particularizando a utilização desta plataforma pelas micro e pequenas empresas e por todos os profissionais que as 

pretendam utilizar. Aceda à ferramenta OiRA COVID-19 aqui 

 

2.2 RELATÓRIO OIT: IMPACTO DA PANDEMIA EM PORTUGAL 

O Departamento de Emprego da OIT (EMPLAB) promoveu uma série de estudos de “diagnóstico rápido” que 

procuram antecipar o impacto da pandemia na economia e analisar os seus mecanismos de transmissão nos 

mercados de trabalho das várias regiões do mundo. Portugal foi um dos países selecionados para esta análise, 

como estudo de caso, o único, até ao momento, do conjunto dos países europeus. 

 
O relatório foi resultado de uma parceria entre a OIT-Lisboa e um consultor técnico externo (Ricardo Paes Mamede 

– ISCTE-IUL), sob a coordenação geral do EMPLAB. Desenvolvido ao longo dos últimos dois meses, envolveu 

inúmeras consultas aos constituintes tripartidos nacionais, bem como a auscultação de académicos e outros 

representantes da sociedade civil. No Prefácio da OIT pode ler-se: "A análise do caso português demonstra como 

o compromisso coletivo com o diálogo social tripartido e a construção de consensos de base alargada ajudaram a 

direcionar a resposta à crise e ao desenvolvimento de soluções inovadoras - de que é exemplo o lay-off simplificado. 

  
Este documento pretende, assim, ser um contributo à reflexão tripartida, no plano nacional, identificando os 

principais desafios, fragilidades e incertezas, mas também as oportunidades deste momento de mudança com 

implicações profundas no modo de produzir, trabalhar e viver, individual e coletivamente. Aceda ao Relatório aqui 

 

2.3 DIRETIVA RELATIVA À PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES EXPOSTOS A AGENTES BIOLÓGICOS  

Foi publicada a Diretiva (UE) 2020/739, da Comissão, de 3 de junho de 2020, que altera o anexo III da Diretiva 

2000/54/CE do PE e do Conselho no que diz respeito à inclusão do SARS-CoV-2 na lista de agentes biológicos 

reconhecidamente infeciosos para o ser humano e que altera a Diretiva (UE) 2019/1833 da Comissão relativa à 

proteção dos trabalhadores expostos a agentes biológicos durante o trabalho. Aceda à Diretiva aqui. 

 

2.4 EXAMES PERÓDICOS DE SAÚDE E FICHAS DE APTIDÃO PARA O TRABALHO 

A Direção-Geral da Saúde atualizou o ponto 1 da Informação Técnica n.º 14/2020, de 19/03/2020, esclarecendo 

que, no “atual contexto nacional de “levantamento gradual de medidas de confinamento” importa dar continuidade 

ao agendamento e concretização dos exames periódicos de saúde à população trabalhadora, devendo ser 

https://oiraproject.eu/pt/oira-tools?text=&field_country%5B35%5D=35&sort=date
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_749191.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0739&from=PT
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salvaguardado que os Serviços de Saúde do Trabalho, no decurso da sua prestação, adotam as necessárias 

medidas que previnam a transmissão da SARS-CoV-2. 

 
No que se refere às Fichas de Aptidão para o Trabalho de exames periódicos (Portaria n.º 71/2015, de 10 de março), 

de acordo com o disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua atual redação, as 

autoridades públicas aceitam até dia 30 de outubro, para todos os efeitos legais, as Fichas cujo prazo de validade 

tenha expirado desde o dia 23 de fevereiro de 2020. De acordo com o mesmo artigo e Decreto-Lei, esta Ficha 

continua a ser aceite após 30 de outubro, se o titular fizer prova que procedeu ao agendamento da respetiva 

renovação (agendamento de exame periódico de saúde junto dos Serviços de Saúde do Trabalho).” Saiba mais 

aqui. 

 

2.5 A COVID-19 E O MUNDO DO TRABALHO – RELATÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS  

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, publicou um relatório sobre o Mundo do trabalho e a COVID-19, 

sugerindo uma atuação em três frentes: providenciar de imediato apoio aos trabalhadores, empresas, empregos e 

rendimentos em risco; dar maior atenção à saúde e às atividades económicas após a diminuição das medidas de 

confinamento, garantir locais de trabalho seguros e a proteção dos direitos de todas as pessoas; e promover uma 

recuperação centrada nas pessoas, sustentável e inclusiva que aproveite o potencial das novas tecnologias para 

criar empregos dignos para todos. Aceda ao Relatório aqui. 

 

2.6 SALÁRIOS MÍNIMOS JUSTOS: COMISSÃO LANÇA 2ª FASE DE CONSULTA DOS PARCEIROS SOCIAIS  

A Comissão Europeia lançou a segunda fase da consulta das organizações sindicais e patronais europeias sobre 

formas de garantir salários mínimos justos para todos os trabalhadores na União Europeia.  

O documento define as possibilidades de intervenção da UE no sentido de garantir que os salários mínimos são 

fixados em níveis adequados e protegem todos os trabalhadores. A negociação coletiva tem um papel fundamental 

a desempenhar, aspeto que foi destacado nas respostas dos parceiros sociais à primeira fase da consulta. Por 

conseguinte, a iniciativa da UE visa assegurar que: 

 

• A fixação dos salários é objeto de uma negociação coletiva eficaz; 

• Os quadros nacionais permitem que sejam fixados salários mínimos legais, atualizados regularmente, em 

função de critérios claros e estáveis; 

• Os parceiros sociais são efetivamente envolvidos na fixação dos salários mínimos legais para garantir a 

adequação dos salários mínimos; 

• São eliminadas ou limitadas variações e isenções ao salário mínimo; 

• Os quadros salariais mínimos nacionais são efetivamente respeitados e existem mecanismos de controlo. 

 Saiba mais aqui 

 

2.7 CNPD AVALIA APP PARA NOTIFICAR EXPOSIÇÃO AO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 

A CNPD emitiu decisão sobre a avaliação de impacto sobre a proteção de dados (AIPD) que lhe foi submetida para 

consulta prévia, pelo INESC TEC, há 2 semanas, relativa ao sistema STAYAWAY COVID, para rastreio da 

propagação da doença, através da utilização voluntária de uma aplicação para dispositivos móveis pessoais. Aceda 

à Deliberação/2020/277 aqui. 

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/perguntas-frequentes-/pf-pdf.aspx
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/genericdocument/wcms_748428.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_979
https://www.cnpd.pt/home/decisoes/Delib/DEL_2020_277.pdf
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 

 
3.1 A RECUPERAÇÃO DO COVID-19 REQUER UMA ECONOMIA CIRCULAR RESILIENTE 

É a opinião da Ellen MacArthur Foundation. Segundo esta fundação, a crise do Covid-19 tem consequências 

humanas e económicas desastrosas, revelando a exposição do nosso sistema a uma variedade de riscos. A procura 

por um modelo económico mais resiliente, circular e de baixo carbono recebeu apoio de um número crescente de 

empresas e governos nos últimos anos e parece hoje mais relevante do que nunca. Ler o artigo completo aqui. A 

Business Europe afirmou à Comissão Europeia que as “empresas europeias estão comprometidas em ajudar a 

tornar o Green Deal um verdadeiro sucesso, independentemente da pandemia do COVID-19” – ver mais aqui. A 

presente crise deve impulsionar a economia europeia para um caminho mais resiliente, o que requer uma perspetiva 

muito mais virada para a economia verde e circular - é a conclusão lógica, comum à Comissão Europeia, às 

Associações de Empresas e às ONG.  

 

3.2 A ETIQUETA ENERGÉTICA ESTÁ A MUDAR 

Está já disponível o primeiro passo no processo de comunicação do processo do reescalonamento da etiqueta 

energética, o website dedicado ao tema: https://www.novaetiquetaenergetica.pt/. Para além deste website estão 

também previstas várias ações de informação e formação dedicadas ao consumidor e a todos os stakeholders na 

área da energia e de interação com o consumidor, para que seja também um agente dinamizador da boa 

implementação deste processo em Portugal. A ANIMEE teve uma modesta participação neste projeto da ADENE, 

tendo tido oportunidade para expressar a sua opinião sobre a melhor forma de comunicar as alterações em curso. 

 

3.3 A CIP CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DO PNGR 2030 E DO PERSU 2030 

Encontra-se em curso a elaboração do Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR 2030) e do Plano Estratégico 

para os Resíduos Urbanos (PERSU 2030), ambos para o horizonte temporal 2021-2030, tendo em conta os 

compromissos internacionais e europeus assumidos, bem como as metas fixadas na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, que aprova o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 108/2019, de 2 de julho, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-

A/2017, de 11 de dezembro, que aprova o Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal (PAEC). O parecer 

da CIP, com o contributo dos membros do Conselho de Ambiente e Clima (ao qual pertence a ANIMEE) sobre os 

documentos propostos estará brevemente disponível no seu website.  

 

3.4 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

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

Diploma diretamente relacionado com o COVID-19: 

• Resolução da Assembleia da República n.º 30/2020, de 26 de junho, que recomenda ao Governo que promova 

boas práticas de deposição de resíduos de materiais e equipamentos de proteção individual, para efeitos de 

prevenção do contágio do novo coronavírus (SARS-CoV-2) 

 

 

 

https://medium.com/@circulareconomy?source=post_page-----e385a3690037----------------------
https://medium.com/circulatenews/the-covid-19-recovery-requires-a-resilient-circular-economy-e385a3690037
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-headlines-no-2020-23/#green
https://www.novaetiquetaenergetica.pt/
https://dre.pt/application/file/a/136675381
https://dre.pt/application/file/a/136675381
https://dre.pt/application/file/a/136675381
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Diplomas não relacionados com o COVID-19: 

• Decreto-Lei n.º 28/2020, de 26 de junho, que transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em 

matéria de substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico; 

• Decreto-Lei n.º 24-B/2020, de 8 de junho, que procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de 

abril, relativo ao transporte terrestre de mercadorias perigosas, transpondo a Diretiva 2018/1846 (UE) 

 

• Portaria n.º 158/2020, de 25 de junho, que constitui a primeira alteração à Portaria n.º 172/2013, de 3 de maio, que 

estabelece o regime de verificação da disponibilidade dos centros eletroprodutores. 

 

 

3.5 UNIÃO EUROPEIA: PUBLICAÇÕES DO JOUE  RELEVANTES PARA O SETOR 

No último mês destacamos as seguintes publicações do Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) com relevância 

para o setor elétrico e eletrónico: 

 

• REACH: Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão, de 18 de junho de 2020, que altera o anexo II do Regulamento 

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

produtos químicos (REACH); 

 

• Transporte de mercadorias: Regulamento (UE) 2020/698 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio 

de 2020, que estabelece medidas específicas e temporárias face ao surto de COVID-19 relativas à renovação ou 

prorrogação de determinados certificados, licenças e autorizações e ao adiamento de determinados controlos 

periódicos e formação contínua em determinados domínios da legislação em matéria de transportes ;  

  

• Investimento sustentável: Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 

2020, relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do investimento sustentável, e que altera o 

Regulamento (UE) 2019/2088 ; 

 

• Etiquetagem energética: Comunicação da Comissão, relativa à aplicação dos requisitos de etiquetagem energética 

dos ecrãs eletrónicos, das máquinas de lavar roupa para uso doméstico e das máquinas combinadas de lavar e 

secar roupa para uso doméstico, dos aparelhos de refrigeração e das máquinas de lavar louça para uso doméstico 

e à aplicação dos requisitos de conceção ecológica respeitantes às informações a fornecer sobre as fontes de 

alimentação externas  

  

https://dre.pt/application/file/a/136675383
https://dre.pt/application/file/a/136675383
https://dre.pt/application/file/a/135391686
https://dre.pt/application/file/a/135391686
https://dre.pt/application/file/a/136599958
https://dre.pt/application/file/a/136599958
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0649&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0649&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0649&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0649&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0649&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0649&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=PT
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4. Vida Associativa 

4.1 CINEL: 2 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (CETs) A INICIAR EM JULHO 

De volta à atividade formativa, o CINEL dará início a cursos de longa duração com componente de formação 

presencial: os Cursos de Especialização Tecnológica (CETs) em Desenvolvimento de Produtos Multimedia e  

Telecomunicações e Redes, que terão início a 8 e 2 de julho de 2020, respetivamente. 

 

 
 

 

 

  

https://formacao.cinel.pt/courseaction/show/1818.html
https://formacao.cinel.pt/courseaction/show/1822.html
https://formacao.cinel.pt/courseaction/show/1822.html
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

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

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

pela facilidade de visualização no tempo das várias obrigações fiscais. 

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

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

mencionados. 

 

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

os quais existe maior solicitação de esclarecimento e respetivos links, ou ainda a área de Apoio ao Contribuinte 

onde aspetos mais específicos relativos ao Covid 19 e ao Brexit estão também discriminados. 

 

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

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

dificuldade na utilização daqueles serviços eletrónicos, através do Centro de Atendimento Telefónico da AT - 217 

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

informativas do Portal das Finanças, a saber : 

 

Apoio ao Contribuinte 

 

Informação Fiscal e Aduaneira 

 

Agenda Fiscal 

 

 

*         *        *        *        *         *        * 

 

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

trabalho através dos seus Contactos.  

 

 

 

           

 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_decl.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_pag.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_pag.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Newsletter_AT/Documents/AT_em_contacto_05.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pages/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Brexit/Paginas/default.aspx
https://www.acesso.gov.pt/loginRedirectForm?path=formularioContacto.action&partID=PFIN
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pages/default.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home/Paginas/homepage.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/obrigacoes.aspx
https://app.animee.pt/index.php/contactos

